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Dvi ekspliozijos . 
anglių kabyklose

VIENA BENNSYLVANI- 
JOJ, KITA ILLINOJUJE.

MOTERIS PASMERKTA I 
MIRIOP.

Atlanta, Ga.-^-Čia tapo pa-1 
smerkta miriop Mrs. Ida- 
Hughes, kurią prisaikintujų i 

* suolas pripažino kalta nužu- j 
’dyme uošvės. Tai jau tre-į 

bus pakarta 
visi jie bus jau Geųrgijos valstijoj. Apie

Leninas palaidotas 
su mišiomis.
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Metai XIX

žuvo apie 70 mainerių, tų 
tarpe ir 3 lietuviai: Anckai- 
tis, Norbutas ir Žilinskas.
Pereitą sąvaitę atsitiko 

dvi nelaimės anglių kasyk
lose : 25 sausio gazų eksplio
zija užmušė 32 angliakasiu 
netoli Johnston City, III., o 
26 sausio panaši katastrofa 
Įvyko Lancashire kasykloj, 
netoli Shanktowno, Pa., kur 
45 maineriai tapo palaidoti 
po žeme.

Iš Johnston City musų 
draugas J. Gizevičius prane
ša šitokių smulkmenų:

"Sausio 25 d. Searls Coal 
Co. kasykloj buvo baisus at
sitikimas. Apie 2:30 valan
dą po pietų kilo gazų eks
pliozija, kuri 30 žmonių už
mušė ant vietos, o 8 sužeidė 
ir tie dabar guli ligonbutvje 
kovodami su mirčia. Da ir 
iš tų keli gal mirs.

"Tarp užmuštų yra ir tris 

lietuviai: Juozas Anckaitis, 
Kazys Norbutas ir Jurgis 
Žilinskas. Jurgis Žilinskas 
per ilgus metus buvo’Kelei- 
vio’ skaitytojas. Be to da 
buvo užmušti ant vietos du 
bosai ir šiaip Įvairių tautų 
darbininkų: lenkų, italų, bet 
daugiausia amerikonų. Eks- 
pliozijos metu kasykloj dir
bo suviršum 300 žmonių, bet 
kiti spėjo išsigelbėti.

"Reikia pasakyti, kad ši
ta nelaimė atsitiko dei kapi
talistų godumo. Jei kasyk
los butų gerai prižiūrimos 
ir tinkamai vedinamos, tai 
gazų negalėtų prisirinkti ir 
nelaimių tiek daug nebūtų 
Dabar gi kompanijos žiuri 
tiktai, kad kuodaugiausia 
anglių iškasus ir kuodi- 
džiausių pelnų pasidarius, 
o darbininkų gyvybės ap
saugojimu nesirūpina, nes 
tas reikalauja lėšų.

"Baisus darosi reginys, 
matant tiek daug negyvų 
žmonių! Drapanas nudegu
sios, lavonai nuogi ir suang- 
lėję guli suversti pas grabo- 
rius tartum malkos. Kitų ir 
pažint negalima, nes veidai 
sudegę, kaip anglis. Tai vis 
kapitalizmo aukos I Širdį 
skausmas veria matant to
kias baisenybes!"

Vėliausios žinios iš Johns
ton Citv sako, kad užmuštų 
ir sužeistų suskaitytą jau 
daugiau, negu iš pradžios 
buvo manoma. Užmuštų esą 
32, o sužeistu 14. Keliatas 
tėvų žuvo su visais savo su-' 
nais, kurie sykiu dirbo toje 
kasykloje. Sulvg Illinojaus 
Įstatymų, kompanija turi, 
užmokėti $3,500 už kiekvie
ną užmuštą žmogų, ir prie 
to da apie $650 jo palaidoji
mui.

Kada pasklido gandas 
apie šitą nelaimę, graborių 
privažiavo iš Herrino, Ben- 
tono, West Frankfurto ir ki
tų aplikinių miestelių. Žmo- tapo apiplėštas paštas. Už-’ 
nių iš viso susirinko prie ka- puolimas Įvyko anksti rytą.

tenai tapo užberti, ii’ kad čia 
veikiausia 1 „‘T ___ ,---
žuvę. Tuojaus po ekspliozi- šimtas metų atgal tenai bu
jos buvo sudaryta gelbėtojų vo pakarta Polly Barclay 
partija ir nusileidus i kasyk- už nužudymą savo vyro, o 
lą rado 6 mainerius be žado, kiek laiko vėliau už toki pat 
Gazai kasykloje buvo taip prasižengimą buvo pakarta 
tiršti, kad gelbėtojai toliaus 
negalėjo eiti ir sugrįžo at
gal. Kiek pasilsėję, jie vėl 
leidosi kasyklom Paėję kiek 
toliaus, jie rado kasykloj: 
daug vandens, kuris kas 
kartas kilo vis aukščiau ir vos galvos kalėjiman bandi- 
aukščiau. Nepaisydami šito tą Rvaną, kuris buvo suim- 

' j tas besišaudant su policija, 
tikėdamiesi atrasti pridėdamas jam dar po 10 

’’ rykščių kas mėnesi. Jis ape
liavo ir aukštesnėse instan
cijose rykštės jam tapo pa- 

' naikintos.

JI LYDĖJO 500,000 
ŽMONIŲ.

Žuzana Eberhart.

I
PANAIKINO RYKŠTES 

BANDITUI.
Toronto teismas (Kana

doj) pasmerkė andai iki gy-

pavojaus, gelbėtojai ėjo da 
toliaus, f"‘" ' ’
likusius mainerius. Bet toli 
eiti jie negalėjo, nes pasiro
dė, kad viršus kasyklos yra 
įgriuvęs ir kelias užtvertas 
didžiausiomis uolomis. Taigi' 
neliko jokios vilties, kad už-Į 
berti maineriai galėtų būt 

gyvu.

iBANGOS KILO 70 PĖDŲ.
Atėję iš užjūrio laivai 

praneša, kad pereitą savai
tę ant jūrių siautė tokios 
audros, kokių jurininkai da 
niekad nebuvo matę. Ban
gos kilo iki 70 pėdų aukščio 
ir didžiausi laivai buvo blaš
komi kaip skiedros. Nuo 
garlaivio „America” bangos 
numušė keliatą valčių, nu-; 
plėšė užpakaly barietą (ap
tvarą) ir sudaužė žiburius. 
Apsirgę jūrių liga, buvo pri
versti išlisti septyni slapu
kai, kurie buvo ant laivo pa
sislėpę ir norėjo dykai Ame
rikon atvažiuoti. Garlaivis 
"Rctterdam” praneša, kad 
bangos vertėsi per jo tiltą, 
kuris randasi 72 pėdas aukš
čiau vandens.

REIKALAUJA $15,000,000 
Už SAVO NERVUS.

Norsė Mary Keister ap
skundė Yrorko apskriti 
Pennsylvanijos valst, reika
laudama $15,000,000 atlygi
nimo už suardymą jos ner
vų. Ji sako, kad apskrities 
darbininkai, vesdami pro 
jos namus kelią ir sprogdin
dami dinamitu uolas- tiek 
suardė jos nervus, kad 15 
milionų dolerių atlyginimo 
esą visai nedaug.

MAINERIAI NEREIKA
LAUS DAUGLAU ALGOS.

Minkštųjų anglių kasėjų 
konvencija Indianapoly jau 
eina prie galo ir šią sąvaitę 
turbut pasibaigs. Tarptau
tinis unijos pirmininkas Le- 
vvis stoja užtai, kad nauja 
sutartis su kompanijomis 
butų padaryta keturiems Į 
metams su dabartine alga, 
ir konvencija turbut taip 
nutars. Konvencijoj ;— 
frakcija, kuri reikalauja 20 
nuošimčių algų pakėlimo, 
sutrumpinimo darbo dienos 
iki 6 valandų ir dirbt tik 5! 
dienas Į sąvaitę. Bet pirmi
ninkas Levvis sako, kad vel-i 

tui butų tokius reikalavi
mus savininkams statyti, 
nes jie negali būt išpildyti.

! 34 LAIPSNIAI ŽEMIAU 
ZERO.

CARO DUKTĖ GYVENA 
BRAZILIJOJ?

Į Rio de Janeiro miestą 
(Brazilijoj) atvažiavo šio- 

įmis dienomis moteriškė, ku- 

iri sakosi esanti buvusio Ru
sijos caro duktė Oiga. Ir iš- 

; tikrųjų, iš veido ji yra tiek 
panaši i Olgos fotografijas 
ir moka taip smulkiai pasa- 

; kot apie gj’venimą caro dva
re ir apie paskutines caro 
valandas, kad spauda prii
ma jos pasakojimus už gry- 
!ną teisybę. Ji buvo suvesta 
i akis akin su buvusiu Rbsi- 
jjos atstovybės nariu, kuris 
;svki akimis vra matės caro 
į dukterį Peterburge, ir jis 
'sako, kad šita moteris labai 
Į panaši i Olgą.

Ligi šiol buvo manoma, 
kad bolševikai sušaudę visą 
caro šeimyną. Bet šita mo- 

y^a teris sako, kad pasaulis tik
ros tiesos nežinąs. Ji buvusi 
su kitais Romanovo šei
mynos nariais pasmerk
ta nužudymui, tečiaus 
ištikimiems kazokams pa
dedant, jai pavykę sužeis
tai pabėgi. Ji rodo ant sa

vo krutinės dideli žaizdos 
I ženklą ir sako, kad ta žaiz
da buvusi bolševikų pada
ryta. Ištrukus iš mirties 
nasrų, ji sprukusį užsienin 
per Vokietiją ji dasigavusi

l

šiaurinės New Yorko val
stijos dalyje buvo baisus Olandijon, kur pelnydavosi 
šaltis pereitos sąvaitės pa- sau .duoną šokiais teatruose, 
baigoje. Apie Saranac eže-’lki šiol ji niekam nesakyda- 

34 vusi kas ji esanti, nes bijo-rą termometras rodė 
laipsnius žemiau zero.

v Ji Vettlltl, 1IUO

j jusi, kad bolševikų agentai 
i jos nenudėtų. Ji atvykusi 
į iš Olandijos i Braziliją "An-APIPLĖŠĖ PAŠTĄ.

Missoulos miestely, Mon- tonio Delfino” laivu, 
tanos valstijoj, ši panedėli ■

GAVO 25 METUS KALĖ
JIMO.

sykių Į 3,000. kuomet pašte buvo tiktai Woodsville, Vt.—Ukrai-
Apic nelaimę Pennsylva- du tarnautojai. įsiveržę Į nietis vardu Hančuk, kuris 

nijos kasykloje aiškesnių ži- vidų, ginkluoti plėšikai pa- nušovė čia atsiskyrusios sa- 
nių da nėra. Laikraščiai tik griebė maišą su $30.000 pi- vo pačios vyrą pereitą rude- 
praneše.kad 45 angliakasiai nigų ir ni, gavo 25 metus kalėjimo.

iFRANCUZŲ TAUTA 
NYKSTA.

Franeuzams gręsia išsigi
mimas. Surinktos vėliau
sios statistikos rodo, kad ap- 
sivedimų skaičius kas me
tai Francuzijoj eina vis ma
žyn ir vaikų gimimas taip 
pat mažėja. Paryžiuje 1922 
metais gimimų buvo -8,000. 
o 1923 metais jau tik 46,400. 
O štai, kaip krito trijų pas
kutinių metų bėgiu apsive-

Washingtone didelis 
grafto skandalas.

širdis ir smegenĮs išim
tos ir padėtos muzėjuje.
Pereitą nedėldienį po pie

tų Maskvoje tapo palaido- 
! tas bolševikų tėvas Leninas, 
'kurio tikras vardas buvo 
įVladimir Iljič Uljanov. Oras 
■Maskvoje buvo šaltas, 30 
laipsnių žemiau zero, bet su
sirinkusi apie 500.000 žmo
nių minia stovėjo kelias va
landas laukdama šermenų 
pabaigos. Trockio šermeny
se nebuvo, nes jis serga ir 
išvažiavęs Į Kaukazą gydy
tis.

Nors sovietų valdžia ve
da prieš bažnyčias atkaklią 
kovą Leninas betgi buvo pa- „igaTkėSute Nagako" šitam 
laidotas su misiomis. Jo ku- • - - -
nas buvo pašarvotas sąjun
gų namuose, kur susirinko 
senosios ir "gyvosios" cerk
vių popai ir laikė už jo du
sia pamaldas. Arkivysku
pas Tichonas pareiškė: 
"Nors musų nuomonės sky
rėsi, tečiaus aš pažinojau 
Leniną kaipo dideli žmonių 
vadą ir su krikščionika sie
la.” " Leninas nebuvęs nuo 
bažnyčios atskirtas, ir to
dėl ji galima esą palaidot 
su pamaldomis.

Rusijos prezidentas Kali-

Jo

dimų skaičius:

1921 metais
1922 metais
1923 metais
Šita statistika 

į 10 didžiųjų j 
miestų.

73,000
63,000
59,000

i paimta iš
I'rahcuzijos

JAPONIJOJ PALEISTA 
40,000 KALINTŲ.

Pereitą sąvaitę apsivedė 
jaunasis Japonijos valdonas, 
kunigaikštis Hirohito su ku-

I

Įvykiui pažymėti buvo ap
skelbta 40,000 kalinių am
nestija. Vieni jų bus visai 
paliuosuoti iš kalėjimų, ki
tiems gi bus sutrumpintas 
kalėjimo laikas. Vestuves 
dabojo 10,000 policmanų ir 
kareivių.

RADO PRIEŠISTORINIO
ŽMOGAUS KAULUS.
Kasant prūdą, Ispanijoj- 

atrasta priešistorinio žmo
gaus kaulai ir visoki iran- 

įvu.- _____ kiai iš akmens. Spėjama,
ninas pranešė?kad Lenino kad žmogus gyveno da ak- 

kunas bus ne žemej laidoja- m®.ns gadynėje, kuomet ge
mas, bet bus Įbalzamuotas . ies i1* Pjiei?o Įrankių da 
ir pastatytas tam tikroj kop- imekas nežinojo.
1 " 1 • 1 1 * J • f -tyčioj, taip kad veidas jo bu
tų aikštėj ir atsilankę žmo
nės galėtų ji matyt.

Lenino širdis buvo išplau
ta ir bus laikoma muzėjuje 
užprezervuota. Jo galvos 
kiaušas buvo nuskeltas ir 
smegenis taip pat išimtos ir 
bus laikomos muzėjuje Į al
koholių Įdėtos.

Koplyčia Lenino kunui 10 dideliu stiklų alaus. Jis 
buvo pastatyta Raudonoj laimėjo laižybas ir skaitosi 
Aikštėj priešais Kremlių, dešrų valgymo šampijonas. 
Laidojant jo kūną, muzika - 
griežė lenkų kompozitoriaus 
Moniuškos laidotuvių mar
ią, o minia giedojo tą pačią 
meliodija žodžiais: ”Vy 
žertvami pali v borbie roko- 
voj” (Jus aukomis kritot 
taurioj kovoj).

SUVALGĖ 14 SVARŲ 
DEŠROS.

Geisefelde. Bavarijoj, tū
las Franz Dietrieh ėjo su ki
tais vokiečiai laižybų, kad 
jis galis daugiausia už visus 
suvalgyt ir išgerti. Ir i porą 
valandų laiko jisai sušveitė 

114 dešrų po svarą ir išgėrė

ra-

LENKŲ DIPLOMATAS 
ATŠAUKTAS DĖL 

DEGTINĖS.
"Keleivyje” buvo jau 

švta, kaip lenkų atstovybės
sekretoriaus namuose Wash- 

lingtone valdžios agentai už- 
■tiko degtinės sandeli. Dėl 

KIEK LĖšUOJA ARMIJŲ šito skandalo, lenkų diplo- 
1 ŽLAIKYMAS. j matas D-ras V. Sokolovskis 

Norėdami parodyt, kad dabar likos iš Washingtono 
Francuzija nėra labai mili- atšauktas. Kaip dabar pasi- 
taristinė šalis, franeuzų mi- rodo, pas ji_ buvo atrasta 
litaristai paskelbė skaitlines, skiepe už $50,000 svaigina- 
parodančias, kiek kuri vals- mujų gėrimų. Tas labai že- 
tybė išleidžia pinigų armijų mai pastatė lenkij diplomą-

palaikymui. būtent: 
Suv. Valst. !

tus Washingtono akyse. Jie
$708.970,654 pasirodę kaino. šmugelnin-

Anglijos Imp. 945,338,890 kai ir girtuokliai.

Francuzija 919,000,467' _ v v ~~
Tai vienų metų išlaidos 15 i>i i?v/i

militarizmo reikalams. Fran j EKH L1OZ1JUJ. 
euzijos išlaidos, rodos, ne- Manvillės miestely', Rho- 
daug skiriasi nuo Anglijos de Island valstijoj, tūlų 
ir Amerikos išlaidų. Tečiaus C-onvvay šeimynoj vaikai pa
reik ia atsiminti, kad Ameri- juto nakties laiku žibina- 
ka turi su viršum 100,000,- ’majĮ gazą. Jie pasiėmė deg- 
00 gyventojų, Anglijos Im- tukų ir nuėjo pažiūrėt Į 
nerija apie 300,000,000, o 
Francuzija vos tik apie 50,- 
000,(MM). Taigi kuomet Ang
lijoj lėšų išpuola ant kiek
vieno žmogaus apie $3, tai 
Francuzijoj kiekvienas žmo- _____ t .
gus turi mokėti po $18 kas katasarofoj žuvo išviso 15 
metai karo dievui. .žmonių.

■ nuėjo pažiūrėt i 
skiepą, ar nėra tenai kur at
suktas gazas. Bet skiepas 
buvo jau pilnas gazo, ir 
kaip tik jie Įbrėžė degtuką, 
pasidarė ekspliozija, kuri 
sugriovė visą namą. Šitoj

JUODVEIDĖ TURĖS 
MIRTI ELEKTROS 

KĖDĖJ.
Philadelphijoj tapo pa

smerkta miriop juodveidė 
Mattie Jonės, kuri andai už
mušė savo vyrą laike šeimy
niškų ginčų.

300 ŽMONIŲ AREŠTUOTA 
PHILADELPHIJOJ.

Gen. Butler, visuomenės 
apsaugos galva, pradėjo va
lyti Philadelphiją. Jisai pa
siryžo išnaikinti tenai nele- 
gales karčiamas ir visokius 
nedorybės namus. Pereitą 
sąvaitę buvo padaryta ant 
tokių vietų "ablava" ir areš
tuota 300 žmonių.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 
1,000 SUKILĖLIŲ.

Meksikos valdžia pradėjo 
, ofensyvą prieš sukilėlius Ve
ra Cruz apielinkėj ir prane
ša, kad tas žygis jai gerai 
sekasi. 'Paskutinių kėlių 
dienų mūšiuose sukilėlių bu
vę užmušta, sužeista ir ne
laisvėn—paimta nemažiau 
kaip 1,000.

LENINAS MIRĘS JAU 
MĖNUO ATGAL.

Londono žiniomis, Leni
nas miręs jau mėnuo atgal, 
bet jo mirtis buvusi iki šiol 
slepiama. Jam mirus, komu
nistų vaduose tuojaus kilo 
dideli nesutikimai, kuriuose 
Trockis stojęs opozicijos pu
sėj. Šitie nesutikimai da ne
są išrišti ir jie da daugiau 
oaaštrėsią, kuomet Anglija 
oripažins Rusijos valdžią.

ĮPAINIOTI AUGŠTI VAL. 
DININKAI.

Už kyšius politikieriai išda- 
lino kompanijoms valdžios 

aliejaus laukus.
Washingtone kilo baisus 

skandalas. Mat išėjo j aikš
tę, kad nabašninkui Hardin- 
gui prezidentaujant, jo mi- 
nisteriai už kyšius išdalyjo 
privatinėms kompanijoms 
turtingus valdžios aliejaus 
laukus.

Aliejaus magnatas Sinc- 
lair esąs davęs vienam Har
dinio ministeriui $60,000 
kyšį, už kuri tas ministeris 
pavedęs Sinclairui laivyno 
aliejaus laukus, žinomus 
kaipo TeapotDome. Dėl ši
tos tranzakcijos skandalas 
virė jau nuo senai.

Dabar gi prieš Senato ko
misiją atėjo kitas aliejaus 
magnatas, žinomas E. L. 
Doheny, Pan-American Pet- 
roleum kompanijos prezi
dentas, ir liudija, kad kuo
met Hardingas buvo prezi
dentu, jisai, Doheny, davęs 
vidaus reikalų ministeriui 
FalTui $100,000 ir gavęs iš jo 
didelius valdžios aliejaus 
laukus Californijoj, iš kurių 
iisai tikisi gauti aliejaus už 
$100,000,000. Ministeris Do
heny dabai; siūlo tuos lau
kus valdžiai atgal, tik nori, 
kad valdžia jam sugrąžintų 
pinigus, Įdėtus tų laukų iš
vystymui.

Tai buvo tokia bomba, 
nuo kurios Washingtonas 
užvirė kaip skruzdynas Iaz- 
ia pamaišytas.

Prezidentas Coolidge da
bar pareiškė, kad ' šitam 
skandalui ištirti jisai pa
skirsiąs teismą iš abiejų par-

i

SSTONIJOJ AREŠTUOTA j tijų—republikonų ir demo- 
100 KOMUNISTŲ. "

Estonijoj prasidėjo ur
miniai komunistų areštai, 
nes susekta, kad jie yra nu
tarę nuversti dabartinę val
džią ir apskelbus komunistų 
diktatūrą, susivienyti su 
Maskva. Per pereitą nedėl- 
dienĮ ir ŠĮ panedėlį Revely- 
’e areštuota daugiau kaip 
100 komunistų, tarp tų ir 5 
komunistų atstovai Seime.

i kratų—nes abiejų partijų 
politikieriai Į šitą skandalą 
esą Įvelti. Teismas turėsiąs 
dalyką ištirti, ir jei pasiro
dys, kad prasižengimas bu
vo papildytas, tai prasižen
gėliai turės būt nubausti; o 
iei pasirodys, kad visuome
nės turtas buvo nelegaliai 
kam nors atiduotas, tai jis 
'urės buti atimtas ir vėl val
stybei sugrąžintas.

SUSEKĖ KOMUNISTŲ 
SUOKALBI.

Iš Berlino pranešama, 
kad Virtembergijoj susekta 
vokiečių komunistų suokal
bis nuversti dabartinę val
džią. Stuttgarte suimta 
daug komunistų ir atrasta 
nemaža sprogstamos me
džiagos.

BOSTONO VAGIS SUIM
TAS MAINE’O GIRIOSE.

Gari L. Stevens, 21 metų 
amžiaus vyras, kuris tūlas 
laikas atgal Bostone pavogė 
iš savo darbdavių $19,000 
greitą sąvaitę tapo suim
tas Maine’o giriose, netoli 
Fairfield Centre, kirtikų 
kempėj. Jis buvo atgaben
tas Bostonan atgal. Jo na
mai ir automobilius čionai 
jau paimti už pavogtus pi
nigus.

PERKŪNAS SUNAIKINO 
ORLAIVĮ.

Prieš Kalėdas yra žuvęs 
milžiniškas franeuzų orlai
vis "Dixmude.” Tyrinėjimas 
dabar parodė, kad tą orlai- 
Į sunaikino perkūnas. Ty- 
inėtojų manymu, žaibas 
urėjo kristi "ant baliuno, 

tuomet jis buvo 6,000 pėdų 
lugštumoj.

'RADĖJO TYRINĖT KO
MUNISTŲ PROPA

GANDĄ.
Prieš pradėsiant svarsty-

i Rusijos klausimą. Senato 
romisija užsienio reikalams 
lutarė pirma ištirt komunis- 
ų darbuotę tarp Amerikos 
’arbininkų organizacijų. 
Tuo tikslu tapo pakviesta 
Jompersas ir kiti žymesnių 
\merikos darbininkų orga- 
lizacijų vadai, kad jie pasa
kytų, ką jie žino apie komu
nistų "gręžimą iš vidaus.”



0 APŽVALGAI o
LENINAS IR M<DON AL

DAS.
Pereitą savaitę nuvo du 

labai stambų.' įvykiai: Mas
kvoje mirė Leninas, kuris 
bandė Įkurti "proletariato 
valstybę” tenai, kur prole
tariato beveik nėra, o Ang
lijoj darbininkų vądas Mc- 
Don aidas tapo pakviestas 
sudaryti darbiečių vyriau
sybę, kur proletariatas yra 
jau gana galingas.

Lenino bandymai nepavy
ko. Kaip seksis McDonal- 

- dui, tai lieka da pamatyti. 
Bet "Naujienos” daro tarp 
juodviejų palyginimą ir at
randa didžiausi skirtumą. 
Imeninas nesiskaitė su aplin
kybėmis. Jis sugriovė visą 
senąją Rusijos valstybę, no
rėdamas Įvykinti jos vietoje 
komunizmą. Bet kada jis 
pradėjo komunizmą vykinti, 
tai pasirodė, kad Rusijos są
lygose tokia tvarka nėra 
Įvykinama. Tada Leninas 
paskelbė "naują ekonominę 
politiką,” kuri ištikrujų 
reiškė grąžinimą senosios 
tvarkos. Bet senąją tvarką 
irgi sunku sugrąžint, nes ji 
jau suardyta.

Visai kitokios taktikos 
yra Anglijos darbininkų va
das, sako "Naujienos,” ir 
štai delko:

"Už McDonaldo pečiu stovi 
galinga darbininkų armija, 
apie kokią šiandien Rusija nė 
sapnuoti dar negali. Q betgi 
Anglijos socialistų pradas ne
ketina susyk versti augštyn 
kojomis visą krašto tvarką. Ji
sai žino, kad daug sunkiaus. 

negu griauti, yra statyti, ir ji
sai negriaus milžiniškoje Di
džiosios Britanijos imperijoje 
nė vienos dalies, kurios vieto
je jisai negalės pastatyt ką 
nors geresnio.

”šitas McDonaldo nusista
tymas yra užtikrinimas to, 
kad tas, ko jisai pasieks, bus 
žingsnis pirmyn, o ne atgal.

"Pirmą kartą pasaulio isto
rijoje Įgija socialistinę valdžią 
tokia didelė valstybė, kaip Di
džioji Britanija. •Visų kraštų 
darbininkai linki jai pasiseki
mo.

"Bolševikiškas komunizmas 
miršta, darbininkiškas socia
lizmas gyvuoja."
Ištikrujų, kaip komuniz

mo ištižimas pasėjo pasau
lio darbininkuose nusimini- 
ųųą ir nupuldė dvasią, taip 
Anglijos socialistų, laimėji
mai pradedą kelti proleta
riato eilėse tipą ir nauja vil
ti-

konvencija, sako, "pirmu 
kartu komunistų istorijoj 
buvęs toks gražus sutiki
mas ir harmonija." Kaip gi 
tada galima tokiai spaudai 
tikėti?

;ii.iĮe: avintis pagar-j kaip tik atbulai: no valdžios į 
žmones. Kuomet:pešasi, bet Lietuvos žmonės’ 

>1-japonų karą pagar- į priešingi taikai su lenkais, 
nu generolas Kuro- Jei ne žmonių pasipriešini- 

enkų tautininkai su-

. kad .i.D yra jų "tautie- 
p. jiašiai daro ir inusiš-

. uininkai. Anot D-ro
. tai net ir geografi- 
/nvadinimai Europoje

š 1’ ‘‘ "
na i
Balkanai
kalnai."

j tą mokyklą, mūsiškiai kleri- jau 
Skalai ir pradėjo jį rėkia-sėju 
imuoti, kaipo "mokslo vyųą." pvr 

j Bet daugiausia šitas vaikė-st ' 
Įzas "pagarsėjo” karo metu, ki, ! 
'kada jis pradėjo "donosči- rad 
ko’’ amatą varyti—skųsti t i s.' 

Amerikos valdžiai ‘lietuviu kini 
’aikraščius ir veikėjus. Vie- si i u 
■įam lietuvių susirinkime So. n lai 
bostone jisai bemažko ir paeitą 
’upt negavo, kada jisai įlin- Kari 
io tenai šnipinėjimo tiks
lais. y

Tais laikais Ramanausku- 
tis-Romanas jokių turtų ne
turėjo. Bet karui pasibai
gus jisai, kunigams pade
dant, įkūrė -So. Bostone 
"Prekybos Bendrovę’’ ir 
pradėjo agituoti per "Dar
bininką.” kad per šitą bend
rovę amerikiečiai siųstų la
šinių ir kitokio maisto savo 
giminėms Lietuvoje. Iš pra
džių amerikiečiai siuntė per 
Romano bendrovę labai 
daug siuntinių. Romanas 
Juodavo tuščią baksą, už 
kurį jis imdavo $10, o siun- 
ėjas prikraudavo i tą baksą 

maisto, drapanų ir čevery-' 
ku už $200-300. Romanas _
paimdavo pilną baksą, žade- ruo tejsmo j y rodei ji reikia 
lamas nusiųsti i Lietuvą.

Praėjo kiek laiko, ir ame
rikiečių giminės pradėjo ra

šyti iš Lietuvos, kad jie 
rauna tuos baksus visai 
tuščius, arba akmenų pri
krautus. Kiio So. Bostone 
triukšmas. Žmonės pradėjo 

kalbėti apie Romano bizni 
riša i p.

Tuo tarpu Romanas apsi
rėdė, Įsitaisė gražų automo
bilių ir nusipirko milionie- 
rių distrikte puikų namą, 
už kurį užmokėjo bene $22.- 
M)0. Paskui nuvažiavo Lie
tuvon ir tenai pradėjo vary
ti biznį: įkūrė "Tarptautinį 
Banką,” automobilių taisy
mo dirbtuvę, atidarė visą ei

lę krautuvių; ir t.t. Katali
kai pradėjo kalbėt, kad jų 
Romanas jau miiionierius. 
Taip greitai pralobo, kad 
stebėtis reikėjo. Klerikalų 
spauda šituo labai didžiavo
si ir aiškino, kad Romanui 
taip puikiai sekasi dėlto, 
cad jis katalikas ir labai ga
bus žmogus.

Ir štai, po tų reklamų ir 
oasigyrimų dabar girdime, 
cad tuos tūkstančius, ku
riuos tamsus katalikai suki
šo Į "lašinių bendrovę," ru
dis turbut nuneš ant vuode- 

gos.

1
Dėl Bendro Fronto Lietuvoj.

ti komunistams, kad tuo pa

siūlyti
Imas, įai krikščioniškoji Lie
tuvos valdžia senai jau bu
tų susivienijus su katalikiš
ka ja Įlenki ja, nes ir "šven
tas tėvas” to reikalauja.

Toliaus ponas Davis pa
sakęs, kad Nemunas plau
kiąs per šiaurės Lenkiją, 
todėl savaimi esą supranta
ma. kad I .enk i ja turinti rei
kalu tos u])ės žiotyse, Klai
pėdos uoste.

Taigi pasirodo, kad ponas 
Davis nepažįsta ir tų šalių 
geografijos. Ir jeigu kili 
komisijos nariai bus tokios 
pat orientuotės, kaip p. Da
vis, tai jau iš kalno galima 
pasakyti, kajl jų nuospren
dis neišeis Lietuvos naudai.

Paskutiniu laiku žiežirbi- 
ninku Centro Komitetas ga-čiu laiku Lietuvoj 
vo iš Lietuvos Komunistų bendras frontas lyg h‘ nepa- 
Jaunuomenės Są-gos Cent- togu, nepatogu pirmiausia

1----------------
ma sudaryti bendrą darbi
ninkų jaunimo f 
pačio rašto nuorašus gavo 
Šiaulių ir Radviliškio sky
riai. su prierašu, kad "tuo
jau pradėti vykinti gyveni- 

man ___ t _
jaunimo frontą prieš buržu- sitikėjimas. 

aziją, 
kaip 
m a sis 
ru".

Nekalbant 
rašto turinį 
demagogija 
sis cituotas 
kiai pasako, 
siekiama: jiems 
bendras frontas, bet žiežir
bininkų eilių suskaldymas. 
Tai paprasta, senai mums 
žinoma, tų nusibankrutiju- 
sių veikėjų taktika. .Kur 
darbininkų organizacijos 
tvirtėja, ten jie pirmi pa
puola, kad jas išardžius, nes, 
girdi, ten spiečiasi ne "kla-J 

darbinin-Jaistų siūlomuosius bendra
darbiavimo pamatus, tai 
į reikia pasakyti, kad jie mu- 
jSų programoj pirmoj vietoj 
■Įrašyti (pasiskaitykite Šiau- 
: lių žiežirbininkų suvažiavi- 
pno nutarimus) ir mes už 
įjuos vedame kovą. Ir jei to

pe kovoje susitiksime su ko- 
|munisiais, kaipo tos kovos 

i talkininkais, — bendrojo 
j fronto klausimas pats sa- 
ivaime išsiris.
i Mes norime matyti ku- 
i munistuf*ne skambius žo
džius kalbančius apie bend- 
raji frontą, bet darbą dir
bančius, ne demagogus, bet 
tikrai tuo reikalu susirūpi
nusias.

pirmiausia
ro Biuro raštą, kur kviečia- todėl, kad tas frontas, ne is 

' • to galo pradėtas vykinti ir 
frontą. To kad to komunistų siūlymo 

nuoširdumu niekas nenorės 
patikėti.

Vykinant bent kokius 
bendrus žygius, pirmiausia 

bendrą darbininkų reikalinga vienų kitais pa- 
. O komunistų 

nelaukiant kada ir taktika mums labai gerai 
pasibaigs musų tari- pažįstama. Tai lie, kurie ne 
su 'žiežirbos’ Cent-,siskaito su jokiomis kovos 

; priemonėmis.
jau apie pačio) Reikalinga aiškiai pasa- 
lkur ii^i tiksli kyti, kad šisai komunistų 

prav

lietuvių kalbos: 
nuo žodžio ”kar- 

—nuo žodžio 
ir t.t.ROMANO BANKAS 

ŽLUGĘS.
Keleivyje’’ buvo jau ra

šyta, kad amerikiečio Ro
mano biznis Lietuvoje stovi 
arti bankruto. Bet klerika
lų spauda, "Darbininkas” ir 
"Draugas," kaip tyčia pra
dėjo skelbti, kati Romano 
bizniui eina "kuo puikiau- 

šia.
Pasirodo tečiaus, kad kle

rikalų spauda slepia teisybę. 
Gautos dabar "Naujienų” 
žinios patvirtina "Keleivio” 
pranešimą, kad "katalikiš
kasis” p. Romano biznis ei
na velniop. Jo "Tarptautinis 
Bankas" Kaune esąs jau už
darytas. Kitas jo biznis ir
gi žlugęs ar netoli žlugimo.

štai "Naujienų” (Nr. 14) 
pranešimas žodis žodin:

"žinomo ’Lithuanian Sales 
Corporation’ organizatoriaus 
J. Romano bankas Lietuvoje 
jau nebegyvuoja. Tai 'Lietu

vos Tarptautinis Bankas.
"Sako. Romano paskutinis 

apsilankymas Amerikoje buvo 
tikslu sukelti pinigu jo Tarp
tautiniam Bankui. Bet kada 
tas nepasisekė, tai to Lietuvos 
Tarptautinio Banko dienos pa
sibaigė.

"Lietuvos Tarptautinio Ban
ko reikalai yra likviduojami.

"Likvidatorių (arba kaip čia 
sako ’resyveriu’) yra Lietuvos 
Bankas.

"Iš Lietuvos Banko direkto
rių rods turėsiąs pasitraukti 
J. Kaupas, kurs tame banke 
atstovavo Romano -banką.

"Visas kitas J. Romano biz
nis Lietuvoje irgi žlugęs.

"Šitas žinias esame gavę iš 
'Lietuvos pilnai patikėtinų šal
tinių.

"Kas čia Amerikoje dėsis su 
J. Romano suorganizuota ’Lit
huanian Sales Corporation’ 
(Lietuvių Prekybos Bendro
vė), tai dar nežinia. Su J. Ro
mano žlugimu Lietuvoje tui? 
būt yra žlugęs svarbiausias 
tos bendrovės turtas.

"J. Romanas visokį savo 
biznį Amerikoj ir Lietuvoj va
rė amerikiečių pinigais, ku
riuos sudėti daugiausia prikal
bino kunigai. Kiek tų pinigų 
buvo sudėta, niekas tikrai ne
žino. Gal nemažiau kaip $250,- 
000 ir gal ne daugiau kaip 
$600.000. ’

"Pinigus J. Romanas sukėlė, 
pardavinėdamas serus Lietu
vos Prekybos Bendrovės -dau
gumoj atsitikimų nelegaliai, 
laužydamas Įstatymus. Aprū
pinęs sau didžiumą šėrų už sa
vo sumanumą. J. Romanas bir- 
vo pilnu valdytoju bendrovės 
ir jos pinigų. Bendrovės pini
gais naudojąsis kaip savo 
steigdamas ir tą Tarptautini 
Banką.

"J. Romanas betgi, kaip pa- 
liudyja daugelio žmonių, nemo
kėjęs nieko sutverti, jis tik 
mokėjęs leisti pinigus su už
tektinai dideliu kvailumu. 
Amerikos kunigų jis buvo iš
aukštintas kaipo biznio geni
jus. So. Bostone jo pagelbi- 
nmkais buvo F. Virakas, A. F. 
Kneižys, 'Darbininko’ redakto
riai Jonas E. Karosas ir P. 
Gudas. Chicagoje V.. M. Stul
pinas."

Apie Romaną butų gali
ma prirašyti daug įdomių 
dalykų. Tikra jo pavardė 
yra ne "Romanas”, bet Ra
manauskas. Jo tėvas yra 
paprastas žmogus ir gyvena 
netoli Bostono gana skur
džiai. Susitaupęs keliatą 
dolerių, jisai leido savo sū
nų Joną (dabartinį Roma
ną) i klerikalinę Bostono 
Kolegiją.

Lankant Ramanaųsku- 
ciui (dabartiniam Romanui)

I
I

PEŠTYNES "BENDRAM 
FRONTE."

Komunistai vis kalba apie 
"bendrąjį frontą," į kurį jie 
kviečia ir socialistus, šiomis 
dienomis Chicagoje buvo tų 
"bendrojo fronto" apaštalų 
konvencija, ir tik pasiklau- 
sykit, kas ten darėsi:

"Mes, keliatas žingeidaujan- 
čių, nuėjome Į nacionalę Dar
bininkų Partijos konvenciją 
pasižiūrėt to išgarsintojo 'su
vienyto fronto.’ Radome kelia- 
tą frontų, kovojančių prieš 
kits kitą ir besistengiančių 
kits kitą diskredituoti. Bob 
Minor, anarchistas, šaukė antį 
Bill Dunn’o, demokrato. Sena
sis Fosteris, aidoblistas, buvo 
prikaišiojamas naujam Toste
riui, amalgamacijos skelbėjui. 
’Nedoras,’ ’bailus,’ 'politikie
rius' buvo žodeliai, kuriais jie 
vaišino vieni kitus. Pirminin
kas buvo du kartu pašalintas 
iš vietos per vieną pusvalandį. 
Manly, antrojo jų partijos var
do, Federater Farmer-Labor 
Party, sekretorius, suriko: 
’Ar čia yra Amerikos Darbo 
Federacijos, ar komunistų par
tijos konvencija?’ ”

Šitaip rašo apie tą ”ka- 
tzenjamerį” Florence S. 
Hali, kurią cituoja "Naujie
nos.” O betgi komunistų 
spauda, rašydama apie tą

D
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"\T M VTOMAS” KUN. 
PURICKIS.

Daug yra juokų Lietuvos 
valdžioje. bet didžiauris juo
kas. :a: kunigo Purickio 
"jieškorinas”. išėjo jau ke

letas metų, kaip kunigas 
Purickis buvo. sugautas 
šmugelį varant ir valstybę 
apgaudinėjant, bet ligi šiol 
jis da nepatrauktas teis
man. Valdžia vis aiškinosi, 

f kad ji "negalinti jo surasti”..
Seime socialdemokratams’ 
spaudžiant, valdžia Įdėjo 13 
gruo’žū* Lietuvon" skelbi
mą. kuriame sakoma, kad 
kun. Purickis pasislėpęs

suimti.
T; < kunigui Purickiui ne

patiko n- jisai atrėžė viešai, 
kad valdžia meluoja, skelb
dama šitokias žinias. Jisai 
parodo, kad jisai visą laiką 
dirbąs valdžioje ir todėl ne
galįs buii pasislėpęs.

šiai atviras jo laiškas Vy- 
1 iausiam Tribunolui:

"V. Tribunolas klysta, ma
nyte::^ buk aš slapstausi 
nuo u šr ■ . šių metų pradžio
je p; ’.' užėjau pas V. Tribū
no!;; ru .inoti mane liečiančios 
byt s padėti, bet nieko tikro 
nesužiii’oau. Beveik visą /pa
vasari išbuvau Klaipėdoje ir 
dirbau valstybės darbą. Vasa
ros metu taip pat musų vy
riausybės buvau pasiųstas 
švedi on. Rudens metu nebu- 
bau Kaune tik dėl to, kad nu. 
stojau ten savo buto ir netu
rėjau kur gyventi. Visą rude
ni buva i Vokietijoj, kur taip 
pat dirbau valstybės darbą, 
niekur nesislėpiau: musų at
stovybė Vokietijoj ir visi, kas 
tik norėjo, žinojo, kur aš esu.

"Taigi aš niekuomet nuo 
teismo nesislėpiau ir nesislėp
siu. priešingai—aš prašau V. 
Tribūnoj > pasiųsti man per 
musu Atstovybę Berlyne kal
tinamai i aktą ir paskirti teis
mui laika. Aš tikrai teisman 
atvyksiu. 5 isuš parodymus 
aš ja :, senai esu davęs ir nie
ko naujo prirodyti neturiu.

Bėrimas, gruodžio 15 d., 
1923 m... Dr. J. Purickis”.

Šitokį dalyką galima iš-
i tiktai dviem bu-

Dar vieną karta turime 
kreiptis i Jus, broliai Ame
rikos lietuviai, prašant pa
ramos. Jus daug jau esate 
padarę savo senajai .tėvynei 
ir, tikėkit, istorija tą tinka
mai Įkainuos. Kiekviena Jū
sų pastanga arba auka su
teikta Lietuvai atliko šiokį 
ar tokį darbą ir tas darbas 
bus nesugriaunamas pa
minklas Amerikos lietuvių 
pasišventimui ir tėvynės 
meilei.

Šiandien dar sykį šiaukia- 
mės Į .Jus. Musų brangi sos-

pravfiamaj, Įsiūlymas turi grynai dema- 
prierasas aiš-'goginio pobūdžio, kad isi- 

ko komunistų ibriovus Į žiežirbininkų vi- 
rupi ne Į du ir ten juos suskaldžius, 

j kaip suskald^S-darbininkų 

i profesines sąjungas ir kitas 
organizacijas. N usioję pa
sitikėjimo Lietuvos darbi
ninkuose, komunistai šian
dien nori išjoti iš tos klam
pynės ant "bendroji f ron
to” arkliuko.

Jeigu kalbėti apie komu-
siniai" susipratę 
kai.

Mus džiugina toji aplin
kybė, kad komunistai pas 
mus jau mato organizacinę 
pajiegą ir stebina tas daly
kas, kad tie. kurie žiežirbi- 
ninkus vadina "lietuviško
sios žvalgybos” agentais,

tinė—Vilnius, pastatyta Lie-dabar siūlo sudaryti "bend-
..... , *

Bendras darbininkų jau* 
nimo frontas, subūrimas jų 
pajiegų, mums, žiežirbinin- 
kams, labai rimtas klausi
mas. Bet kada Rusuose s.-d. 
jaunimas yra žiauriai per
sekiojamas, kišamas i kalė
jimus, tremiamas šiaurėn ir 
net šaudomas, nelyginant 
caro laikais,—reikia primin-

tuvos kunigaikščių, tebevar- rą frontą".
..................—’

t

PERŠASI KANTUI 
GIMINES.

Kažin iš kur pas mūsiš
kius tautininkus yra atsira
dus nuomonė, kad garsusis 
vokiečių filozofas Imanuelis aiškinti 
Kantas, nuo 1770 iki 1797 dais: (1) arba Lietuvos vai- 
metų Koenigsbergo Univer- džia yra taip ištižus, kad, ji 
siteto profesorius, buvęs lie- ištikruju nežinojo, jog pra- 
tuvių kilmės. Kada "Naij- sižengėlis dirba jos tarny- 
jienos” apie Kanto lietuvys- boję: <2i arba ji nenorėjo 
te paabejojo, tai Brooklyno kunigo traukti teisman ir 
" Vienybė"’ labai supyko. Ji į tyčia melavo visuomenei, 
sako: ' kad jis yra "pabėgės”. ?_ •

"Svarbiausia tas, kad šito-! Eet ar š"
kių užginčytųjų tikslas, mato- kun. Purickio byla yra dide- 
mai. ne tiek kad mokslo teisy- lė kompromitacija valdžiai, 
be atrasti, bet kad lietuvių 
tautai niekuomet neduoti rei 
užpelnyto kredito. Kaip gi 
mat'ims ir bus kokių ten lietu
vių tautoje tokis didelis filoso- meryje me? kad
fas, kaip Kantas!’ j amerikonas Davis, žinomas
Bet "Naujienos" teisingai Wilsono draugas, apsiėmė 

pastebi, kad tokia nuomonė, pirmininkauti tarptautinei 
jog menamoji Kanto lietu- komisijai, kuri turės galu- 
vystė daranti lietuviu tautai tinai nuspręsti Klaipėdos 4i- 
"kreditą,” , — 
kritikos, nes—

"Jeigu Kantas ir butų kilęs 
iš lietuvių, tai tas visai ne- , 
reikštų, kad ir kiti lietuviai tu-. •.
ri didelius gabumus filosofijoj.! eoaktoriais.
Iš antros pusės tečiaus tasĮ ri1 l ' ‘
faktai, kad jisai dirbo vokie-1,. 
čiams ir buvo priėmęs jų tau
tybę, verstų manyti, kad lietu

jo. Bet koks gi iš to butų ”kre- 
ditas’’ lietuviams?

"Kas peršasi Kantui Į vien
genčius, tas turėtų vartoti tru
putį daugiaus logikos.”

Bet pas tautininkus tokia rišti.

šiai’) ar taip butų, šukavimas,

KĄ PASAKĖ PONAS 
DAVIS? 

Užpereitam 'Keleivio'’ nu-

gsta Lenkų rankose. Lenkai 
griebiasi žiauriausių prie
monių, kad tik pailginus sa
vo viešpatavimą ir išnaiki
nus čia vis augančią lietu
vybę. Jie griauna musų mo
kyklas ir prieglaudas: išme
ta gatvėn mažus vaikelius 
ir jų kančiose bei ašarose 
randa sau pasitenkinimo. 
Jie griauna musų labdary
bės ir švietimo Įstaigas, kad 
tuo budu paėmus lietuvių 
vaikus ir jaunuomenę i sa
vo nagus ir padarius juos 
musų tėvynės ir gimtinės 
kalbos' priešais.

Tokiam žiauriam okupan
tų tikslui mes privalome 
priešintis visomis pajiego- 
mis. Lenkai - nepajiegs 
mums nieko padaryti tiktai 
tuomet, kai musų prieglau
dų našlaičiai turės ko val
gyt ir apsirėdyt, kad jiems 
nereikės maldauti duonos 
kąsnelio iš okupantų; o mu
sų mokyklos po plačius kai
mus galės mokinti ir vesti 
jaunuomenę prie tautinio 
susipratimo savo lėšomis.' 
Vilniaus lietuviai yra nuvar
ginti ilgaus karo ir okupa
cijų, negali surinkti pakan
kamai lėšų. Lenkų markės 
kritimas padarė visus be
turčiais. Kad išgelbėjus ir’ 
sustiprinus lietuvybę Vil
niaus krašte, reikalingas 
viso pasaulio lietuvių pasi- 

, nes mums vie
niems persunku. Kiekvie- 
las Jūsų centas nenueis pro 
šalį, bet bus sunaudotas lie
tuvybės laimėjimui 
^rangioj sostinėj.

Mes negalim išsižadėti pagarbai jo miesto didžiu- 
Vilniaus ir palikti vergijoj kurie buvo vadinami

■ "maiores’ri

("žiežirba.”)

ne?ių vardai turi skaičių įVairiOS ŽmiOS t vardus septem —septintas, 
---------------- jocto — aštuntas, novem —

- Mėnesių vardų kilmė.
Dabar visam pasauly var

tojamieji lotyniški mėnesių 
vardai, turbut ne visiems 
yra žinomi.

Visi mėnesių pavadini
mai gavo vardus iš Romė
nu dievų, karžygių, valsty
bininkų ir t.t.

.Januaris — sausis, gavo 
vardą nuo Janus ankstyvo
jo romėnų dievo.

Februaris —vasaris, pa
imta nuo romėnų "Februa"
— apsigynimo, iškilmės ir 
šventės dievo.

Marius—kovas, užvardin-

jocto
į devintas, ir decem — dešim
tas (Senasis Romėnų kalen
dorius koto mėnesi skaitė 
pirmuoju, taigi toks skirtu
mas ir yra paskutiniųjų ke
turių mėnesių).

Varpas—šovusiems pa
minklas.

Italijos sostinėje Romoje 
Roneto pilies bokšte bus pa
kabintas didžiausias 7 tonų 
(apie 44d pūdų) svarumo 
varpas. Jis dirbamas iš ar- 
motų, kurias Italija atėmė 
iš priešininkų didžiojo ka
ro metu. Kiekvieną naktį* 
12 valandą varpas skambins

tas sulig Marso —karo die- žuvusius Italijos karius. 
Ant varpo bus išrašyta var
dai tų miestų, miesteliu ir 

x . kaimų, kurie prie yąrpo nu« 
kia atsidarymą, mat balan- liejimo prisidėjo. Atidary- 

—v pava-jmo metu b’us trinkta iŠjyi- 
T, 1 • • .

vo.
Apribus—balandis, paim

ta iš "aperire" — kas reiš-

džio mėnuo "atidaro" 
sari.

Majus—gegužės įyrą< me
nama užvardintas nuo Ma- 
ia, Merkuro motinos, kuriai 
romėnai davė aukas pirmą
ją to mėnesio dieną. Kaiku- 

musų r{e f}ar saj<0) ka(j gegužė 
buvo užvardinta Romulo

»

neišlaiko jokios tomą. l'žpereitą utarninką 
'ponas Davis jau išplaukė 
Europon, m išplaukdamas 
jis turėjo NeW Yorke pasi
kalbėjimą su lietuvių laik
raščių redaktoriais.

| Ar žinot, ką jis pasakė?
' ------- ~ •f*'”* ’
i reiškė, kad jei Klaipėdos 
klausimas būtų pavestas 

J Lietuvos ir Lenkijos žmo- 

susitaikę. Tikta’" valdžios 
Jpešasi.

‘‘I Tas parodo, kad- ponas
1 Davis visai nepažįsta to 
klausimo, kurį jisai apsiėmė 

Nes tikrenybėje yra

tikru, savo brolių; mes ne
galim nustoti šelpę našlai
čius, mokyklas ir kitokias 
įstaigas, kurios yra lietu
vybės tvirtovės. Padarykim 
dar vieną didžią pastangą 
ir mes laimėsim. Vilnius, 
Lietuvos sostinė, vėl sugrįš 
prie savo tėvynės, kuriai jis 
prigulėjo per amžius. Jūsų 
aukos tai pagreitins; Jūsų 
susidomavimas sostinės at
eitim parodys pasauliui, jog 
lietuvių tauta yra stipri 
kaip uola ir pasirišus pa
siekti tai, kas jai teisingai 
priguli. z

Mykolas Biržiška, 
Zigmas žemaitis, 
Kan. J. Tumas.

Aukas siųsti kasininko J. 
Tumo vardu į Kauną, Alek
soto gtv., 6

sos Italijos jauna mergelė, 
kuri pirmą kartą paskam
bins tuo .varpu. ..g gj

Tropiškos floros stebuklai.
šiltuose Dietinės Afrikos 

kraštuose dar yra užsilikę 
lotyniškai vadinamų paimu 
"Rodcicca Sec hellaru m". Jų 
aukštis siekia 32 metrų, šių 
paimu lapai turi 7 metrus

Junius—birželis, turi sa- j]gj0 jr nu0 3 iki 4 metru
vo vardą nuo .Juriiaus Jun- 
iuores ar .Irmos. Paskutinio
ji yra labiausia žinoma, nes 
ji buvo romėnų dangaus 
karalienė, Jupiterio žmona.

Julius —liepos, užvardin
tas Mar Antonio pagerbi
mui Cezario Juliaus, Romos 
diktatoriaus, kuris gimė tą 
mėnesį.

Augustas—rugpiutis įves
ta Romos senato astuoniais 
metais pirm Kristaus, pa
gerbimui Cezario Augusto, 
nes šiuo mėnesiu jis pada
rytas konsuliu, tris kartus niu metu šių paimu labai 
triumfavo Romoje, daėjo mažai yra. Jos greitai išsi- 
Egiptą prie Romos imperi- gimti pradėjo, šios palmos 
jos, ir padarė galą civiliams net šiltuosiuose kraštuose 
karams. 'yrą tikrai stebuklingi auga-

Keturi paskutinieji mė- lak

I

pločio. Bet įstabiausia, tai 
tų ralmų riešutai, žiedai 
siekia 3 metrų ilgumo ir 
laikosi ant medžių apie de
šimts metų. Tiek metų rie
šutai bręsta. Riešutai esti 
dvilypiai ir trilypiai. Jie tu
ri apie 1 metrą diametre. 
Riešutas nuo medžio nu
skintas sveria nuo 20 iki 24 
kilogramų, šis riešutas il
gai buvo laikomas kokio 
nors povandeninio augalo 
vaisiumi; tik vėliau apie ji 
teisybė sužinota. Dabartį
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Ęat ■kaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

CARNEGIE, PA. 
Bolševikų prakalbos.

Sausio 14 d. A.P.L.A. Sve
tainėje vietos bplševikai bu
vo surengę prakalbas ko
kios ten "Darbininkų Apsi
gynimo Tarybos” vardu. 
Kalbėtojum buvo pakvies
tas garsusis A. Bimba iš 
Nevv Yorko. Kadangi aš 
dar nebuvau to "garsiojo” 
kalbėtojo girdėjęs, tai nuta
riau neatbūtinai išgirsti, 
nes juk Bimba yra pagarsė
jęs netik kaipo kalbėtojas, 
bet ir kaipo S.L.A. griovė
jas, už ką iš tos organizaci
jos tapo prašalintas.

Maniau, kad tokio „gar
saus” vyro pasiklausyti su
sirinks daug publikos, bet 
atvykęs i svetainę labai nu
stebau, nes publikos (kartu 
sų rengėjais) vos galima bu
vo priskaityti apie porą de- 
sėtkų. Ir tai didesnė dalis 
publikos buvo susirinkus ne

I
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Ky nieko neveikia 
To niekas nepeUdaAMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

< _______________ ______

kad suskaldyti i 
vienybę. Žino

ma, Bimba prie to neprisi- 
pažįs, nors tikrenybėje visi; 
kiti dalykai nėra tiek pa
kenkę darbininkų judėjimui, 
kiek vieni komunistai, su- 
skaldydami darbininkų vie

nybę. —
Toliaus Bimba įrodinėjo, 

kad dabar Amerikos darbi
ninkai daug blogiau gyvena, 
negu dešimts metų atgal. 
Žinoma, tam savo Įrodymui 
Bimba neprivedė jokio fak
to, o tik taip sau pareiškė 
ir viskas—norit tikėkit— 
norit ne. Mat su šiuo pareiš
kimu Bimba norėjo pagau
ti nors ir tos neskaitlingos 
publikos ūpą, nes pas žmo
nes dažnai yra tokia nuo
monė, kad kitąsyk buvo ge
riau, negu dabar, nors tik
renybėje yra faktas, kad 
darbininkai per tą laiką 

■yra daug laimėję, nors dar- 
ibo valandų sutrumpinimu, 
(jau nekalbant apie uždarbių 
; pakilimą, apie ką galima 
‘butų ir pasiginčyti. Vienu 
įžodžiu sakant, visas darbi
ninkų reikalavimas jau yra 

!ne tas, kas buvo 10 metų at-

kad jau ne tie laikai, nes padaras, 
žmonės pradeda žiūrėti i darbininkų 
gyvenimą iš realės pusės, 
tai ir ta karvutė jau neduo
da nei jiems pieno.

Išbaigęs kalbėti 
bendroves, pradėjo agituoti, 
kad Amerikos lietuviai vi
sai nesirūpintų, kas dedas 
anapus "balos,” o rūpintųsi 
vien apie čionaitini gyveni
mą, kaip pagerinti būvi, ir 
kad čionai yra geriau negu 
Europoje. Po šitais Bimbos 
žodžiais pasirašytų didžiau
sias amerikonizacijos šali
ninkas.

Tolęsniai Bimba pradėjo 
kalbėti apie bendrą frontą 
ir apie vienybę, kad darbi
ninkams yra reikalinga or
ganizuotis ir kad kapitalis
tai deda didžiausias spėkas 
darbininkų vienybės ardy
mui. Šiam savo pareiškimui 
paremti kaipo faktą jis pri
vedė kovas tarp įvairių ti
kėjimų. Tai, esą, vis kapita-

i

anie

i

Waterbur;o Lietuvių Pro
gresyvių Draugijų Sąryšys 
rengia didelį koncertą, kuris 
atsibus 10 d. vasario, 103 
Green St., vakare. Pelnas 
irgi eis Mariampoiės Reale! 
gimnazijai. šiame kon
certe dalyvaus dainininkė 
D-Iė Mildą Monikaitė iš 
Montolio, Mass. ir F. Mor
kus pasižymėjęs daininin
kas iš Rrooklyn, Y. Abu
du artistai dar pirmą kartą 
pasirodys VVaterburv. Taip
gi ir smuikininkas J. Prusa- 
laitis (vietinis) parodys sa
vo talentą. Kuomet jis per
eitam rudeny smuikavo 
Bostone, tai laikraščiai la
bai ji išgyrė, sakė kad yra 
kas paklausyt. Beje, bučiau 
ir pamiršęs paminėti, kad 
tas pats U. P. Kliubas ir 
svetainę uždyką duoda mi
nėtam koncertui.

Kėdainiškis.

-j .nciinią, jl čia, voc*, v 1c xxC4 ,
k.a:? renS^Janys arba |i;sįų įšmislas, kad darbiniu-1 

kalbėtojui prijausti, bet j.u vienv]3e suskaldvti. Ir Į
taip sau pasižiūrėti, kaip 
Bimba daba> po "atsiverti
mui^ išrodo. Mat, carnegiš- 

kiams Bimba girdėti jau ne 
pirmiena, nes jis jau yra čia 
kalbėjęs, kuomet skaitėsi 
"kairiuoju” ir buvo nuo 
centristų atsiskyręs. Tada 
jis labai "gražiais" žodeliais 
garbino centristus (laisvie- 
eiusi, o šiandien jau ir pats 
prie išniekintų centristų 
priklauso. Vadinasi, ką 
pirmiau peikė, tą dabar gi
ria.

J. Gataveckas perstatė 
Bimbą kalbėti jau gerokai 
po 8 vai. Pradėdamas savo 
kalbą Bimba pareiškė, kad 
delei mažo skaičiaus publi
kos jis nemanąs didelės pra
kalbos sakyti, bet busiąs 
kaip ir pasikalbėjimas. Ir 
pradėjo savo "pasikalbėji
mą" su pasibarimu ant 
"draugu,” kurie užsiima 
munšaino darymu ir gėri
mu. Pasak kalbėtojaus, jei 
ne tas prakeiktas munšai- 
nas, tai šiose prakalbose bu
tų skaitlinga publika. Taigi 
Bimba viešai, be jokių abe
jonių pripažista, kad bolše
vikai atšala nuo veikimo 
užsiimdami darymu mun
šaino, ir tai esąs didelis pa
vojus visam darbininkų ju
dėjimui. O aš turiu pasa
kyti, kad ir bolševizmas yra 
padaręs darbininkų judėji
mui nuostolių nemažiau už 
munšaina, nes kaip munšai- 
nas, taip ir bolševizmas 
Svaigina darbininkų protą 
ir paraližuoja sąmoningą 
darbininkų judėjimą, ir jei 
tik dievas duos sveikatą, 
gal dar sulauksim, kad ir 
pats Bimba tą pati pasakys 
apie bolševizmą, ką šiuom 
laiku pasakoja apie munšai- 

ną. ' •
Tolęsniai minėtas kalbė

tojas'pasitvėrė visokias lie- 
įtuviškas bendroves, kaip 
jos daug yra apgavusios 
Amerikos lietuvių, čionai 
kalbėtojas pasakė daug tei-j 
sybės, tik vargas su ponu 
Bimba, kad pas jį nėra jokio 
nuosakumo ir sanžinišku- 
mo apie kalbamuosius daly
kus, tai publikai yra sunku 
sužinoti, kaip ištikrujų da
lykai yra. Pasak kalbėto
jaus, tais laikais Amerikos 
lietuviai tai tik upu vadova
vosi apie Inetuvos gerovę ir 
laimę ir visokie politikieriai 
tik milžo ir milžo Amerikos 
lietuvius kaip kokią karvę 
visokioms bendrovėms ir 
ir fondams. Apie tai kalbė
damas Bimba turėtų neuž
miršti nei bolševikų, nes tie 
laikai tai ir bolševikaųas bu
vo medaus laikai. Kada 
Amerikos lietuviai vien upu 
vadovavosi, tai ir bolševikai 
triumfavo ir nemažiau milžo 
tą karvutę, negu kiti kokie 
politikieriai. Bolševikai da 
norėtų ir dabar pasimilžti 
tą karvutę, tik ant nelaimės,

kitos visos darbininkų tar
pusavinės kovos esančios 
kapitalistų padaras. Taigi, 
pagal Bimbos išvadžiojimus 

išeitų, kad ir dabartiniai 
i komunistai 'yra kapitalistų

o Bimba to nežino, gal neno
ri žinoti.

Prie prakalbos užbaigos 
pradėjo agituoti už tą 
"Darbininkų Apsigynimo 

Į Tarybą” ir ėmė prašyti au
kų, bet publika nelaukda- 

jma nei prakalbų pabaigos, 

j pradėjo skirstytis, mat nu
jautė, kad bus aukos renka
mos. Pasiliko vos kelintas 
žmonių ir visiškai mažai 
aukų tesurinko—saviškiai 

(sudėjo vos 5 dolerius.
Nebolšev ikas.

I ----------- —-------

i VVATERBl RY, CONN.
U’aterburiečiai remią Ma- 

riampolės Realę Gimnaziją.

Waterburio Ukėsų Poli
tiškas Kliubas savo susirin
kime 4 d. sausio paaukavo 

į Mariampoiės Realei gim
nazijai iš savo iždo $25.00, 
o draugai ant vietos dar su
metė rodos bene $35.00. Tai 
lyra puiki auka. Reikia pa
sakyti, kad U. P. Kliubas 

yra vienas iš duosniausių, 
kuris niekuomet neatsisako 
paremti Lietuvos kultūros 
organizacijas ir įstaigas. 
Turėtų ir kitų miestų Kliu- 

gal ir tą, manau, žino kož- bai imti iš musų kliubo pa-Ylą. šitame mieste yra. šilkų- 

nas paprastas darbininkas,1 vyzdį. popieros dirbtuve, kurioje

S5VANS0N BAY, B. 
CANADA. 

Apie darbus.

Pas mumis dabar neblogi 
laikai. Darbai eina labai ge
rai ir uždarbiai nemaži. Mo
kama nuo 40 iki 80c. i valan-

C.
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Apsimoka Taupyt Leibelius

ES esame didžiausi gamintojai Pieno produktu pasauly, ir vartojame tik gėriai:.*! pieną 

bei cukrų Mėsinėse Kondensuoto Pieno. Mes gaminame tam tikras rūšis, kaip matai

ant peveikslo, kurjos turi didelę vertę, nes už jų leibeiius duodamos brangios dovanos. Kiek

viena gera ir ekonomiška Lietuvė šeimininkė turėtu jas turėti visados ledaiuiėje. 

Suprasdami, kad yra daug lietuvių šeiifeyn. kikili, nežinančių, jog mes duodame dovanas už 

tas rūšis, ries siūlome ypatingą pasiūlymą. Siūlome idant kiekviena gaspadinė susipažindin- 

tų su jomis ir su dovanomis, kurios sykiu eina su kiekviena blešine.
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YPATINGAS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneši ji i 
arčiausią dovanu krautuvę, žemiau nurodytais ad
resais. arba prisiusi mums, tai gausi Paveiksluo
tą Dovanu Katalogą ir Dovanu Kortą, kuri skai-:. 
tysis už 10 leibelių. Bus priimama tik viena tokia 
korta nuo vieno pirkėjo duodančio 40 ar daugiau 
leibelių. : x \

Bik ir.’isu Dovanu Krautuvė apmokės šitą kortą 
drauge su bile kitais leibeiiais nuo ši.u Piešinių. 
.Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui 
šitų leibelių ir Ypatingos Dovanu Kortos, tai pri- 
siusk juos mums, kartu su numeriu dovanas iš 
Paveiksluoto Dovanų Katalogo, ir mes ją prisiusi
me Jums he iškaščių.

BOSTONE MUSŲ PREMIJŲ K3Al Tl VĖ RANDASI PO 
89 Friend St. arti H ay markei Sęuare.

KITOS PREMIJŲ ERAI TLVkS-

FALE RIVER. MASS. 
14 3rd Street 
arti Uedl'ord St.

BR1DC.EP0RT. CONN. 
105 Congress Street 
arti Main St.

NEW HAVEN, CONN.
105 Temple Street 
arti Cro» u St.

N l’M EKIU:

PROVIDENCE. R. I.
49 A boru Street 
arti YVashingUin St.

Nuoširdžiai užkvieėiamc aplankyti bite krautuvę, su ar be 
lcibeiit.'. kad peiįveiįus dideli pasirinkimą liaudinei! ir 
gražiu dovani;, kurias visai dykai gaunate už kibelių*.

1,Prašyk -avo groseminko tik tų Borden’s Mėsinių, karias 
duoda biaugių dovanų už savo Kibelius. Mes perkame savo 
dovana- dideliais kiekiais ir jos t.uiei y.’-i da sykiu daugiau 
vertos, negu jei pirktum pats.

Bordcn’s Preniium Co. Ine. ! I Hudson St.N.Y.C,
Data . January 30, 1924

Šitas kuponas turi būt apir.cn’lis į 15 die- 
nu nuo datos atrt Ypatingos Dovanų Kortos

VARDAS ............................. .......... No. 5
ADRESAS ............................. (Mtbuanisn)

darbas eina dienomis ir nak
timis be sustojimo.

Gyventi čia- gana smagu, 
oras geras; apielirkėj yra 
žuvingu ežerų. Lie avių šia
me mieste rodos daugiau 
nėra, kaip tik aš vienas. Bu
ri geistina, kad čia apsigy

ventų daugiau lietuvių.

A. V iršilas

CHICAGO, ILL.

Kas buvo Jėzus Nazarietis?

Gruodžio 30 d., Raymoų- 
lo Institute, adv. Kl. Jur 
geltonis laikė savo paskaitę 
temoje "Kas buvo Jėzus Na
zarietis?" Publikos prisirin
ko pilna svetainė, kad net 
prisiėjo statiems stovėti.

Prelegentas labai vaiz
džiai nupiešė Jėzaus Naza
riečio gyvenimą ir kas jis 
toks buvo. Todėl aš čia ii 
turiu tikslo ne kalbėtoją 
girti arba peikti, o tik papa
sakoti, ką prelegentas sakė.

Pasak prelegento. Pales
tinoj, Kanaano žemėj, pa
vergtoj šaly. Komos Impe
ratorius Octolianas užėmė 
sostą. Bet žydai turėto sa
vo karalių ir numetę jį nuo 
sosto pastatė Pontio Pilotą. 
Tenai piliečiai turėjo teises, 
o vergai jų neturėjo. Su 
laiku vergai darėsi vis bied- 
nesni ir skurdžiau gyveno. 
Vergas teisme neturėjo jo
kių teisių, o pilietis turėjo. 
Vergą nuteisus jo mirtis bu
vo negarbinga—mirtis ant 
kryžiaus. Piliečiu buvo ga
lima tapti tik pasiduodant 
romėnų kariuomenėn.

Žydai turėjo sociali susi
tvarkymą. Rabinai buvo 
farizėjai, o sedukėjai (irgi 
rabinai) buvo Hberališkes- 
ni, negu farizėjai. šventas 
Povilas buvo farizėjus, ku
ris tikėjo prisikėlimui iš 
numirusių ir rankų mazgo
jimui prieš valgymą. Fari
zėjai labai saugodavo suba- 
tos šventę, už tai jie ir Je- 
ruzolimą pralaimėjo. Prie
šams užpuolus Jeruzolimą 
subatoje, farizėjai nei vie
nas nėjo ginti miesto.

Pačioje Palestinoje padė
tis buvo kiek geresnė, negu 
Romos imperijoj, bet religi
nis fanatizmas bujojo visu 
smarkumu. Kl. Jurgelionis 
sako, kad tikrų užrašų apie 
Jėzaus gimimą ir kur jis 
numirė—nėra. Jo mirties 
vieta nužymėta tik evange
listų, buk Jėzus buvęs nu
kryžiavotas ant kalno Gal- 
gotos arba kaukolės vieto
je. Tyrinėtojai jieškoję 
Kristaus grabvietės ir buk 
esą suradę panašią vietą, 
kur Kristus buvęs palaido
tas. Vyskupas Makarijus 
daug triūso padėjęs j ieško- 
damas Kristaus grabvietės, 
bet be pasekmių.

Evangelijos yra vieninte
lis Kristaus gyvenimo doku
mentas, kur veik viską apie 
Jėzaus gyvenimą ir jo mir
ti galima patirti. Tat adv. 
Jurgelionis ir išdėstė evan
gelijas, ir kurios jų yra tei
singos, o kurios ne. Dvasiš
kąja savo seimuose daug 
evangelijų atmetė kaipo ne
teisingas evangelijas. Dva
siškąja skaito teisingomis 
Kanoniškas evangelijas, vi
sas kitas ji atmeta. Teisin
gomis skaitoma šios evan
gelijos: Mateušo, parašyta 
pagal Tamošiaus, sv. Mor
kaus ir šv. Jono jevangeli- 
jos. Tos evangelijos para
šytos 200 m. po Kristaus 
mirties. Taigi kalbėtojas 
čia ir priduria, kad «ž dvie
jų šimtų metų laiko vėliau 
jau sunku buvo aprėpti Jė
zaus istoriją teisingai. To
kiu budu padavimais ir pa
siliko, kur kiekvienas evan
gelistas savaip rašė, savaip 
įsivaizdavo jo geradarys
tes ir t.t. Tatianas ir Justi
nas paraše keturias evan
gelijas 250 metų metij po 
Kristaus gimimo. Tatiano

Sinoitiško kodekso knyga 
•ašyta gražiu raštu, graikų 
;alba, kuris radosi rusų ca- 
•o knygyne. Jėzus juk ne
nokė jo graikų kalbos apart 
lydiškai kalbėti. Tatianas 
landė iš keturių evangelijų 
>adaryti tik vieną: aiškes- 
įėj ir tikslesnėj formoje ir 
lavadino tą evangeliją "Lo
pą.”

Kodėl tie evangelistai 
lieko nerašė apie Jėzų tuoj 
>o jo mirties? Jie nerašė 
odei, kad laukė jo sugrąž
ant atgal pas juos ant že- 
nės. Jie tikėjo prisikėlimui 
š numirusių. Motiejus bu
žo žydas, o Lukošius grai
kas ir jų evangelijos labai 
skiriasi viena nuo kitos. Šv. 
fono evangelija esanti tik 
svajonės apie Jėzaus gyvė
jimą, ten prirašyta tokių 
lalykų, kas prie? .irauja ki- 
.oms evangelijoms.

Tai tiek apie evangelijas, 
nes jų yra daue ii kitas pa- 
iksifne.

Popiežius Sikstus V ir 
'{lementas VI priėmė Jezui- 
ų evangeliją, kur Morkus 
įasakoja, buk Marija pa
gimdė Jėzų, o šv. Jonas jį 
■pkrikštijo. Mateušas pa
sakoja apie H erodą, kuris 
nirė dar prieš Kristaus gi
nimą. Čia ir pagauni už 
uodegos Lukošių, kuris pa
sakoja, kad Jėzus gimė lai
ke surašymo Svrijos gvven- 
ojų. Sakoma, kad jis buvo 

nukryžiavotas prie Piloto 
lomos imperatoriaus, o 
Piloto tuo laiku jau nebe
buvo. Jėzus kada mokino 
įmones, jis buvo irgi rabi
nas, o rabinu tapti reikia 
turėti 40 metų. Juk pasako
jama, kad Jėzus tapo nu
kryžiavotas 33 metų am
žiaus.

Jėzus vadino save žmo
gaus sūnumi. Jis buvo bied- 
nas žydelis, kuris valkiojosi 
po Galilėjos miesteli. Vie
nok būdamas geros širdies 
žmogus gelbėjo sergan
tiems, nuskriaustus sura
mindavo ir t.t. Jis nebuvo 
jokis krikščionis ir nieko 
nežinojo apie tokį tikėjimą, 
taip kad mes dabar turime 
catalikų tikėjimą. Jėzus va
dino save "kefu” (žydu). 
Kuomet žydai prieš valgy
mą mazgodavos savo ran
kas, tai Jėzus sakė, kad ne 
rankas reikia plauti, o sie- 
ą, ne kas iš lauko turi bū
ti švaru, bet kas viduj.. Jis 
mokino savo žmones, bet ir 
artimiausi jo draugai nesu
prato jo ir greit ji pamiršo. 
Jo mokslas labai nepraktiš-’ 
‘kas gyvenime, bet idėja 
•siekti teisybės buvo pilnai 
teisinga ir reikalinga. Tik 
ant kalno Sinojatis jo pa-, 
mokslas yra ir šiandien pri
pažintas teisingu, kur jis 
skelbė mylėk savo priešus. 
Tais laikais buvo paprotys 
mylėti tik žydą, o ne žydą 
gali ir užmušti arba ką ki
tą padaryti, tai tavo valia. 
Fokis .Jėzaus pareiškimas 
abai įžeidė žydus ir panie
kino jų įstatymus.

'Prelegentas pastebi, kad 
musų kunigų skelbiami vel
niai ir kiti baisūnai yra iš
laužti ir piršto, nes Jėzus 
nemokino saugoti savo "dū
šią” nuo velnio.

Dar yra vienas dalykas, 
tai tas, kad mokslininkai 
spėja, jog Jėzus buvo Bud- 
hes mokslo pasekėjas. Bu- . 
d’na skelbė savo moksią pa
našiai kai ir Jėzus 600 me
tų prieš Kristų. Bud ha mo
kino žmones teisybės ir kad 
ne pasninkuose yra dusios 
išganymas, o teisingame gyn 
venime. Taigi Jėzus buvo 
tik žmogus, kuris kovojo 
prieš vergijos palaikynią. 
Tat jis ir numirė mirties 
bausme už sulaužymą to įs
tatymo.

M. Šileikis.
(Korespondencijų tąsa ant 5 pijsl.)

K.
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pažiurėk, tėve, kaip yra pas 
tuos, kurie „Keleivio” bijo
si! Jie geria munšainą, o pa
sigėrę bliauja kaip ožiai ir 
mušasi. Bet geriausis pa- 
vyzdis, tėve, tai jūsų pačių 
parapija: jus neskaitot „Ke
leivio,” ir šventas Povylas 
jus jau apleido. Mat, tamsus 
žmonės jam nepatinka.

—Gali būt, vaike, kad čia 
tavo teisybė. Palauk, kaip 
bus kitas parapijos mitin
gas, tai aš paduosiu Įneši
mą, kad visi katalikai užsi
rašytų „Keleivį.”

K E I E 1 V1S
vardžiuoja "durnium?” Ko
kiame pinigų klausime Deb- 
sas su bolševikais susitai
kė? ~

Ant . . . . —
dintas Darbininkų Apsigy
nimo 
mas,

i

Negudrus išsišokimas.

I

t<> lapo, kur išspaus-

V

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
------------------------- Paraki A. Bach. Versta ii rusų kalbos. —------ - ------------------

'kreipia. Argi ne vis tiek ant ko bus parašy

mas rublis, ant skiedros, ant šukės ar ant 
sidabro gabalėlio, jei tik galima visa pirkti, 

jei tik visi ima, jei tik sutinka ir visi pripa

žįsta, kad tai rublis. Ot šituo tai remiantis 

ir atsiranda popieriniai pinigai. Valdžia 

Įsako atspausdinti popieriukus su parašu 
„vienas rublis”, „tris rubliai” ir t.t., ir lie

pia visiems skaityti tuos popieriukus pini

gais. Visa tai galima dėl to, kad pinigai pri

valo rodyti prekių vertę. O rodyti kitų ver
tę taip pat gali popierius, kaip ir sidabro 

gabalėlis. Tokiu tai budu pamažu per ilgą 

laiką rinkoje pinigų prekės liekasi tiktai 

jų vertės ženklas, išspausdintas ant popie

riaus—popierinis ženklas. O metaliniai pi

nigai, kad nediltų, neplyštų guli sau su
krauti sandėliuose. Jų vietoj vaikščioja po 

žmones popieris. Popieriniai pinigai—tai 

tikrųjų pinigų liudymas. Dėl to jie ir verti

nami. O kad valdžia išaikvotų, išleistų auk

sinius bei sidabrinius pinigus, kurie valsty

bės kasoje sukrauti, tai ir atsitiktų tikra 

nelaimė. Reikalinga pirkti prekių užsieny. 

Užsieny popieriniais pinigais nelabai tepa
sitiki. Jeigu ten ^artais suuodžia, kad val

stybės kasoje skystoka aukso bei sidabro, 

tai ir už pusę kainos nenori mainyti pinigų. 

Ten tikrąjį auksą arba sidabrą duok. Kam 

reikia prekių iš užsienio parsigabenti, tas 
kreipsis į valstybės kasą, kad ten popieri
nius pinigus auksiniais pakeistų. Kreipsis 

jis, kreipsis sužinojęs kitas, trečias... paga
liau, pasirodo, kad jau toliau keisti nebega

lima: auksinių ir sidabrinių pinigų nesama. 

Prigavimas aikštėn išeina. Pasirodo popie
rinių pinigų prispausdinta devynios galy
bės, tuo labiau, kad jie maža tekainuoja, 
tikrųjų gi pinigų nėra, jie prašvilpti. (Dau

gelyje valstybių karo metu, ypač po karo, 

panašiai atsitiko. Valdžioms vesti karą rei
kėjo daug pinigų. O aukso nebuvo. Spaus

dino popierinius pinigus. Popierinių pinigų 
daug prispausdino, bet jiems iškeisti aukso, 
kiek reikiant, neišteko. Dėlto popierinių pi

nigų vertė labai sumažėjo, jie atpigo. Pini

gams atpigus, prekės pabrango. Vertėjas). 
O popieriniai pinigai, nesant galimybės jų 
pakeisti auksiniais, sulūžusio skatiko ne

verti. Valdžia noroms nenoroms turi pri- 

Lyginai 

■vekselių

nimo 1 arybos atsišauki
mas. yra paduoti tos Tary
bos Naciunalio Ofiso nariai, 
tarp kurių yra n Dėbso var
das. Dabar šita Taryba r4n- 
ka pinigus gynimui suimtų
jų Michigane kvmųjiistųl Įlš 
to, matomai, šitas neišnpfc- 
nėlis ir ’ asidarė sau išvedi
mą. kad Debsas „susitaikė 
pinigu klausimu ir kad ši
to delei jis yra "durnius”.

Bet renkami bylai pinigai 
neina Dėbso naudai. Deb
sas su komunistais aukomis 
nesidalija. Taigi tokio daly
ko. kaip "susitaikymas pini
gų klausimu", čia visai nė

ra.
Tiesa. Debsas su komu

nistų taktiko nesutinka. 
Bet tai nereiškia, kad jam 
neišpuola juos ginti. Socia
listai visuomet gina spau
dos, žodžio ir susirinkimų 
laisvę. O komunistų byloje" 

reakcija kaip tik ir taiko 
savo smūgi laisvei. Jei jai 
pasiseks sukišti kalėjiman 
komunistus, tai paskui 
ji imsis ir už ki

tų darbininkų organizacir 

jų. Gali taip pasitaikyti,

• (Tąsa)

Bet juk svarais galima sverti tik dėl to, 
kad jie patys turi svarumo. Taip ir pinigai. 

Pinigais galima matuoti kitų prekių vertę 

vien tik dėl to. kad jie patys turi savo ver
tę. Pinigai dirbami iš aukso bei sidabro, o 
auksas ir sidabras—puikios prekės. Sidab

ras ne vien tik piniguose turi vertę. Sidab

riniai indai, sidabro papuošalai pirmiau 

atsirado, ne kaip pinigai. Iš sidabro vien 

tik dek to ir ėmė daryti pinigus, kad tai— 

naugė (metalas) vertinga, vertė jo nesvy
ruoja, kiekvienas mažas gabalėlis turi di

delę vertę, vienu žodžiu, dėl to jis pasiro

dė patogiausias mainui.
Jeigu reikia sugaišti vieną dieną, kad iš- 

kastume iš žemės ir išvalytume 16 gramų 
sidabro, jeigu taip pat reikia vienos dienos 

darbo, kad pasiūtume kepurę, tai ir 16 gr. 
sidabro ir kepurės vertė bus ta pati. Iš še

šiolikos gramų sidabro daromas pinigas — 

rublis. Taigi ir sakoma kepurės vertė — 1 
rublis. Tokiu pat budu ir atsiranda pinigai. 

Iš čia matome, jog pinigai — tokia pat pre
kė, kaip ir kitos prekės. Pinigų vertė parei

na nuo kiekybės to darbo, kuris reikalingas 
iškasimui iš žemės ir apdirbimui naugės, iš 

kurios daromi pinigai, t. y., aukso ir sidab
ro. O kadangi naugė—prekė patvari, nuola-

Iš Brocktono „Keleiviui” 
prisiųsta Darbininkų Apsi
gimimo Tarybos atsišauki
mas ir prie jo pridėtas ši
toks siuntėjo laiškas: „Jūsų 
socialistų senelis Debsas 
toks pats durnius, kaip ir 
visi bolševikai. Dėl pinigų 
klausimo čionai susitaikė. 
Tarp socialistų ir bolševikų 
tik tame skirtumas, kuomet 
pinigais negali pasidalyti”.

Savo pavardės rašytojas 
po laišku nepadeda. Tas 
tuojaus parodo, kad jis yra 
nedoras žmogus ir nedrįsta 
prie savo darbo prisipažin
ti. Bet laiškai be parašų yra 
skaitomi juodarankiškais 
laiškais (black mail) ir Įs
tatymai už juos aštriai bau
džia. Taigi tas žmogus, ku
ris Debsą vadina „dur 
nium”, pasirodo pats esą; 
nelabai gudrus, nes be rei
kalo kiša savo i

I

—Na, kur taip žergi, te- ke, koks čia bus. eudas: 
ve? " į Šventas Pyteris, kuriam su-

—Einu švento Povylo jieš-’degė ranka ir raktai, dabar 
kot. Ar tu, vaike, nematei stovi ant altoriaus čielas ir 

! sveikas, o šventas Povylas, 
kurio ugnis visai nepalytė- 
jo, išnyko lyg kamparas, 

i Kaip tu, vaike, toki atsitiki- geležinių grotų, 
jmą galėtum išvirozyt?

■—O kaip gi jus ji aiški
nat?

—Mes, vaike, turėjome di
džiausi sporą ir bemaž ko 
nesusimušėm per mitingą. 
Vieni sako, kad čia yra va
gystė. o kiti tvirtina, kad 
stebuklas. Išrinkom komisi
ją. kad nueitų pas kunigą ir 
paklaustų, kur pasidėjo mu
sų patronas šventas Povy
las, kuri mes už savo pini
gus nusipirkom. Ale komi
sija. vaike, neturėjo atvogos 
eit pas kunigą su tokiu 
klausimu, tai nutarėm 'pa
rašyt kunigui gromatą, kad 
jis duotų mums atsakymą ir 1 
paaiškintų, kaip tas išeina, 
kad apdegęs Pyteris v ra, o 
sveikas Povylas prapuolė.

—Juokingas jūsų klausi- iš eilės,” kalba: 
mas, tėve. Juk čia kiekvie- ’ 
nam katalikui turėtų būti Brooklyne yra šimtai pirm- 
aišku, jog šventas Povylas eiviškų žmonių, kurie neau- 
išėjo dėlto, kad bijojo tokioj 
vietoj būt, kur šventiems riui,' 
rankos nudega. Matyt, jus niams kaliniams, nei jokiam 
negana meldžiatės. Ir tu kitam komunistinės labda- 
matysi, tėve, kad jei jus ne- rybės tikslui, 
pasitaisvsit, tai visi šventie
ji išsikraustys iš jūsų para
pijos.

—Ką tu nori pasakyt, 
Maike? Ar kad mes perdaug 
nuo Dievo atsitolinę?

—Žinoma.
—Tai kas mums reikia da

ryti, kad Dievui Įtikti?

—Kad Dievui Įtikti, turit 
skaityt „Keleivį,” tėve. Kas 
"Keleivio” neskaito, to Die
vas nemyli. z

—Tu mane fulini, Maike. 
Juk "Keleivis” yra bedieviš
kas laikraštis.

—Kas tau sakė, tėve?
—Tą. vaike, visi žino. Ir 

kunigėlis per pamokslą sa
ko. kad katalikai jo neskai
tytų, ba jis bedieviškai rašo.

—O ką jūsų kunigėlis ži
no, tėve? Juk jis su Dievu 
nesikalbėjo apie tai. Aš tau tūkstančiai 
pasakysiu, tėve, kad „Kelei- kur jus padėjote pirmesniu- 
vis” Dievui labai patinka.

—O ką'tu, vaike, žinai? 
Juk ir tu su Dievu nesikal
bėjai !

—Tas tiesa, tėve, su Die
vu aš nesikalbėjau, ibet aš 
tau galiu tatai prirodyt ki
tokiais budais. Štai, visi lie
tuvių laikraščiai vargsta ir 
bankrutija, o „Keleiviui” 
gerai sekasi. Žmonės, kurie 
"Keleivi” skaito, irgi gra
žiai gyvena. Tas ir parodo,

kad ir taspats žmogelis, ku- vertę turinti, tai josios vertę lygina ki- 

ris parašė mums toki neis- tokių prekių vertei, ir naugė—prekė virsta 

(mintingą laišką, pateks už pinigais. Kuomet lyginame kitų prekių ver

jo čėsais?. 
—Švento Povylo? 
—Jes, Maike.
—Aš nežinau, tėve, kaip 

tu gali tokia kvailystę kal
bėti.

—Vaike, čia nėra jokia 
kvailystė, šventas Povylas 
tikrai prapuolė. Jis stovėjo 
su šoble netoli švento Pyte- 
rio; dabar gi stovi tik vienas 
šventas Pyteris su raktais, 
o Povylo nėra—nei jo paties, 
nei jo šoblės.

—Tai tu klausk švento 
Petro, tėve, gal jis žino, kur 
jo kaimynas.

—Kad jis. vaike, nekalba.
—Ar tu jį kalbinai?

—Nekalbinau, ale žinau, 
kad šventieji nekalba. Jie 
neturi liežuvių.

—Bet aš, tėve, skaičiau 
bažnytiniuose raštuose, kad 
danguje amžinai skamba 
muzika ir giesmės; kad 
šventieji su aniuolais tenai 
gieda dieną ir naktį. Tai 
kaipgi tu gali sakyt, tėve, 
kad jie neturi liežuvių ir 
kalbėt negali.

—Tu. Maike. kalbi apie 
tuos šventuosius, ką dangu
je gyvena, o aš kalbu apie 
tuos, ką stovi musų bažny
čioj ant Pipt strvto Saubos- 
tone.

—Ar tai iš jūsų bažnyčios 
prapuolė šventas Povylas?

—Šiur, Maike.
—Kaip gi tas atsitiko?

—Tas tai ir yra klausi
mas, vaike, katro mes jokiu 
spasabu negalim išvirozyt. 
Aną dien buvo musų para
pijos mitingas ii- vienas pa
vapi jonas Įnešė Įnešimą, 
kad butų išrinkta komisija 
ir surastų, kur pasidėjo vie
nas musų patronas. Sako, 
musų susaidė vadinasi šven
to Pvterio ir Povylo vardu, 
o tuo tarpu Povylo pas mus 
nėra. Anais metais mes pa- 
skyrėme iš kasos pinigų nu
pirkimui abiejų šventųjų, ir 
kunigas juodu nupirko. 
Abudu jiedu buvo pastatyti 
ant altoriaus: šventas Pyte
ris su- raktais iš vienos pu
sės, o šventas Povylas su 
šoble iš kitos. Paskui Die
vas davė nelaimę ir musų 
bažnyčioj atsitiko fajeras, 
per kurį šventam Pyteriui 
nudegė ranka, kurioj jis lai
kė raktus nuo dangaus ka
ralystės. Raktai irgi sude

gė-
—Ir tu sakai, tėve, kad 

Dievutį taip davė, kad šven
tam Pėtrui ranka nudegtų?

—Žinoma, vaike, kad ca. 
Dievo valia, ir žiūrėk, Man kad Dievas jiems padeda. O

I

I

!

gigeležinių grotų. Ir jam gali ą kviečių vertei, mes sakome, jog 20 met-

prisieiti šauktis Dėbso pa

gal va tarp galbos. Taigi jis nežino ką 

jis kalba, kuomet jis vadina

Bet kodėl jisai Debsą pra- Debsą "durnium”.
i

Ir visa tai visuomenei ži
nant. tie begėdiški ubagai 
dar drįsta žmones kolioti, 
kad jiems neduoda daugiau 
pinigų. Kad žmonės neduo
da jums daugiau dolerių, 
tai gerai ir daro, nes ir da
bartiniai jūsų fondai yra 
tokie-pat, kokie ir praeity
je buvo. Kad komunistai ir

Visas pasaulis jau žino, 
kad komunistai rinke au
kas Įvairiems „politiniams 
kaliniams” ir „Rusijos ba- 
duoliams.” Pagalios išėjo 
aikštėn, kad komunistai tas 
aukas čia-pat sau sunaudo
jo, arba, anot Zabulionio, 
pragėrė. Prašvilpę visokių 
savo fondų pinigus, apšilai- _ _________________
žė ir vėl prašo savo pasekė- su šiais fondais daro fėke- 
jų aukfl. Ir dar kaip begė
diškai! Tik pasiklausykite, 
ką L. Pruseika „Laisvės” 
N r. 11 redakciniam straips- 
nv, po antgalviu „Kas seka J

" eiles,” kalba:

„Mes žinom, kad tokiam:

j ĮMMMdUSVIilVC,
’kaip tame pačiame straipš-

kavo nei cento nei ’Worke- 
nei Lietuvos politi-

į

rystes, tai rodo kad ir tas 
faktas, jog daugiau protau
janti jų eiliniai nariai ima 
prieš jų renkamas aukas 
zurzėti: ypatingai nepasiga- 
nedinimas apsireiškia prieš 
taip vadinamą „Lietuvos 
Draugią Atstovybę.” Pagy
vensim—pamatysim...

Dabar pasiklausykite,

rų audeklo, 5 metrai gelumbės, dvejetas ba

tų kainuoja 4 pudus (200 kilogramų) kvie

čių. Kada mes sulyginsime pinigų vertę su 

prekių verte, mes pasakysime, jog 20 met
rų audeklo, 5 metrai gelumbės, dvejetas ba
tų kainuoja 4 rublius (keturis sidabro rub

lius). Reiškia, pinigai—tai tokia prekė, ku
ri rodo kitų prekių vertę, arba, pinigai — 
prekių vertės saikas.

Pinigai—maino priemonė.
Rinkoje pinigai rodo prekių vertę ir pa

keičia savimi visas kitas prekes (kokią no

ri prekę, tokią ir nusiperki už pinigus), t.y., 
pinigai—prekių maino priemonė. Pinigai 

tokia pat prekė, kaip ir visos kitos; vertę jie 

turi dėl to, kad Į juosius, t.y.. Į naugę, iš ku

rios jie dirbami, reikalinga Įdėti daug dar
bo. Tiktai dėl to už juosius galima rinkoje 

visa ko pirktis. Kitaip, iš tikrųjų, kas gi už 
juos atiduotų savo darbo vaisius. Puiku. 

Bet kaipgi popieriniai pinigai? Popieriniai 

pinigai lengva dirbti; viena diena dešimtis, 
šimtus tūkstančių jų atspausdinsi; o už 
juos rinkoje galima pripirkti krūvą Įvai

riausių prekių, kurias pagaminti reikalin
gas ištisų metų darbas. Išeina, kad pinigų 

vertė visiškai nepareina nuo darbo? Išeina, 
kad popieriniuose piniguose slepiasi kaži- 
kokia jiega, jei už juos galima visa pirkti, 

kai jų pačių vertė—skatikai. Trupučiuką 

palaukit. Gal ir čia paaiškės visas slėpinys. 
Kai auksą bei sidabrą iškasa iš žemės, juos, 

kaip reikiant, išvalo, apdirba, paskui juos 
sveria tam tikrais gabalėliais ir dirba pini

gus, rublius, markes ir t.t. Jei, sakysim, iš

kasti iš žemės, išvalyti gabalėlį sidabro rub
lio dydžio reikia vienos dienos darbo, ir taip 

pat per dieną tegalima padirbti vieną ke

purę arba dvejetas pirštinių, tai kepurės 
ir pirštinių kaina bus 1 rublis. Rublis pa- 
paleistas mainam Iškeliavo jis Į rinką, Į ■ 

žmones. Aplankė jis tūkstantį kišenių, 
tūkstantis rankų jį vartė. Pavaikštinėjęs 

tai]) kokią dešimtį metų, jis visai savo iš- ■ 
vaizdos nustoja. Apsitrynęs, nudilęs, aprė- ' 

žvtas, vos-ne-vos teiskaitomas parašas. Pa
sverk jį—ketvirta dalis jo svarumo dingu- = 

si. Reiškia, jame sidabro vienu ketvirtada
liu mažiau, taigi, ir vertė jo turėtų būti vie

nu ketvirtadaliu mažesnė. Tečiaus išėjus 
rinkon ar Į krautuvę įėjus tokią pat kepurę! 

'pirksi ir už seną ir už naują rublį. Ką tatai 

reiškia? štai ką. Kepurninkas ne kvailas, 

jis puikiai žino sename rublyje mažiau si-

sipažinti, kad jos blogi reikalai, 
kaip tas nusigyvenęs pirklys,- 
daug išdavė, o mokėti neturi kuo.

Prasti kaimo žmoneliai dažniausiai nė 

suvokti nesuvokia, kokios čia gudrvbės sle
piasi. Dažnai jie dejuoja, skundžiasi, girdi 
nežinia, dėl ko viskas staiga pabrango. O 

pasirodo, jog nepabrango visa, bet pinigai 
atpigo. Valdžios išleista perdaug popieri
nių pinigų. Tuo tarpu valdžia jų'tiek daug 

neteisėtai išleido. Ji kuriems nors tikslams 
(karui, valdininkų algoms ir 1.1.) išleido 

popierinių pinigų daugiau, nekaip galėjo, 
nekaip turėjo kasoje aukso bei sidabro. Ir 

šit uzsienyj apie tai sužinojo. Ir sužinoję 

musų popierinius pinigus labai pigiai tekai

nuoja, visai maža prekių už juos duoda To
kiu budu užsieninės prekės brangsta. 
Brangsta ir tos prekės, kurios čia pat ga

minamos, nes pirkliai tik ir laukia išsižio
ję, kaip čia pakėlus kainas ir daugiau pa
sipelnius.

Tokiu budu metaliniai pinigai—tai prekė, 

kun rodo ir saikuoja visas kitas prekes 

yra maino priemonė. Popieriniai gi pinigai 
-tai pinigų vertybės ženklai, kurie bendru 

susitarimu (noroms arba nenoroms) atsto
ja metalinius pinigus. Tuo mes ir baigsime 

apie pinigus.
(Toliau bus.)

nyje L. Pruseika duoda ku
nigišką pamokslą savo pa- 
rapi jonams—komunistams: 

. -Gana to lietuviško skys- 
i rimavimo, kuomet visuome
nei (suprask jų fondams— 
P.) duodama doleris, o sau 
Šimtas. Nedejuokim per
daug dėl savo bėdų ir ner
vų. Dar mes nepakelėm nei 

i dešimtos dalies tu rūpesčių 
ir vargo, kokį teko pakelti 
musų draugams Europoj.”

Šitaip vargiai drįstų kal- 
i bėti ir bent koks kunigas sa- 
yo parapi jonams. Kas gi 
čia išeina iš Pruseikos kal
bos? Išeina tas. kad jis lie
pia komunistams nesirūpin
ti savo bėdomis ir atiduoti 
šimtines jam. 0 sau pasilik- 
jti tiktai dolerius; tuomet 
Pruseika už tas šimtines 
nutuks dar labiau, negu jis 
dabar yra nutukęs (kaip 
šveicariškas veršis). Žino
ma. nėra perdaug įstabu, 
kad Pruseika ir kiti komu- 
ni'stų .Lvdei iai taip mulki

na i savo narius, 
.iog

I

Dabar dar 
mes kalbame gražiai, bet 
kada išsisems kantrybė, 
tuomet mes pasiųsime tū
lus taip '-adinamus pirmei
vius pas velniij močiutę. 
Buvo-buvo, bet jau ir dug
nas išpuvo.”

Čia, rodos, nei komentarų 
nereikia, nes kiekvienas 
sveiko* proto žmogus tai 
perskaitęs supras, kad Pru- 
seika ši straipsni rašė būda-' 
mas desperacijoj ir išgėręs 
kelias kvatierkas samagon- 
kos, todėl ir toks ciniškas jo 
nachališkumas čia apsireiš
kia.

Galimas daiktas, kad Pru- 
seikai ir kitiems komunistų 
tūzams jau reikia pinigų. 
Bet aš pasakysiu Pruseikai, 
kad netik Brooklyne, bet vi
sur, ir netik šimtai, bet ir 

žmonių žino,

jų savo fondų pinigus: jus nistų lyderi: 
rinkote pinigus gelbėjimui nančiai kalba 
Lietuvos politinių kalinių, nes jie žino.

I

DUOKIT KELIA...
Duokit kelią man, laisvūnui! 
Šiandien jaunas ir galingas, 

Aš iškelsiu Laisvės Rumui 
Ryto gaires stebuklingas.

o už surinktas aukas jųš ju pasekėjai SS? dabro.esant- Tačiau jis taip sanprotauja: 

aplankyti jantis elementas. Bet visgi 
New Yorko puikius viešbu- Pruseika. rodosi turėtu ži- 
“““ — geltonplaukėmis i nori, kad intarpe pačiu kv-.

. ............munistų eilinių narių ran
dasi žmonių, kurie nėra jau' ------------o.-----------------------_________________  --
taip, sufanatizuoti ir visai jvti prekių vertę ir būti maino priemone, 

iitnl-p/1;!31 tai visi labiausia žiuri tik i pinigo parašą,

gryna pinigą > imti 0 • v,są kltą’ ,s ko radlrbtas, kaip pa-
’ K, irtataietis. dirbtas, naujas ar senas, maža domės te-

turėjote progą aplankyti jantis elemer „iš rublio aš negi žiedus liesiu, tegul sau

čius su
(ypatingai šituo yra atsižy
mėjęs pats Dėdeiė); jus rin
kote ir dabar teberenkate 
aukas Rusijai, o už tuos pi
nigus perkate sau raudon- 
dvarius ir taisotės kitokius 
patogumus. ______________ ,

,r ma^au sidabro, kad tik iš manęs jį 
parii?ko-! kiti ims> aš rytoj už jį pūdą kviečių pirk- 

• (siu”.

Kadangi svarbiausia pinigų svarba—ro-

Aš, sušaukęs vargo minią 
Į gražias pilis laisvūno, 

Ir, sutirpdinęs kankynę, 
Pranešiu, kur laisvė tuno.

į

Duokjt kelią man, laisvūnui! 
Kaip‘erelis aš galingas 

Ištaisysiu Laisvės Rumui 
Ryto gaires stebuklingas.

_ .___ ____ Alf. Jakubėnas.



KORESPONDENCIJOS.
CHICAGO, ILL. 
Visko po kiškį.

Musų bolševikai jau l 
gia užkariaut Chicagą. I ig- 
šiol jie užkariavo lietuvių 
kriaučių lokalą, didžiąją S. 
L. A. kuopą ir daug kitų 
draugijų ir draugijėlių. Dė
to, jie laimėjo "Kardą” su 
visais laisvamaniais, K. Ja- 
montą, T. J. Kučinską ir S. 
Strazdą su visu Socialdemo
kratų Sąryšiu, kuriame bu
vo pustrečio nario ir $0 tur

to.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesftės kaip 27 metų, kad' »t»tp 
gerai atrodanti ir kad turėtų t»Qi* 
kiek kapitalų. Aš esu -12 nvtų tai
kinąs, perai atrodantis, turiu Retų 
nradžia gyvenimo vertės 30 tūkstan
čių dolerių. Su pirmu laiAka meldžiu 
pnsiųsti paveiksią. (6>

J. JANKAUSKAS
12 4 Brook Avė., 

Ncv. York—Bronx, N, N.

trimis balsais komunistas 
viršina. Tada kyla sama
riečių neužsiganedinimas, 
nrimetama balsų vogimas. 
Nutarta antru kartu bal

suoti. Dr. Graičiunas pata
ria, kad už jį nebalsuotų 
(nes pirminiame balsavi
me buvo keliatas balsų už 
dr. Graičiuną). Antru kart 
balsuojant, bolševikas gau
na tiek pat balsų kiek ir pir
ma buvo gavęs, o Drangelis 
gauna apie 20 balsų mažiau. 
Nors Sandariečiai nusmukę 

Inuo koto, bet savo laikosi ir 

gana. Sandariečiai gali pa
sinaudot tik tam tikru žmo
nių upu. Jei jiems pasiseka 
vieną kartą, tai jie mano, 
kad ir visuomet daug gali.

#

Kaip ''Telegramas” buvo 
sutvertas ant šmugelbiznio 
pamatų, taip ir savo dienas 
užbaigė. Tie patįs tautinin- 
kai-sandariečiai ir daugiau 
naujų prisidėjus, įsteigė 
i”Varpą” (ne rugių, nei kvie
čių varpą, bet skambalą, 
zvana). Jį redaguoja mirų/ 
šio "Telegramo” redakto
rius Laukis, kuris be Bosto- 

įno porkčapsinių padavadiji- 
■mų nei pirštų nejudina.

S * #

Jei aš vadinu sandariečius 
| juo Įnagiais, tai tame turiu 
; gryna persitikrinimą. Tik 
Įžiūrėkite: Brooklyno ponia 
■ širvydienė taip apgailestau
ja mirusį skebinį lapą ”Te- 
ilegramą,” kaip motina savo 
mirusi vaiką. Ir iš verksmo 
stojasi linksmybė: džiaugia
si, kad vietoje vieno darbo 
žmonių temdintojo, kitas — 
"Varpas” atsirado. Ar tai 
ne juodnagystė ?^Štai ir ki
tas juodna^avimo pavvzdis. 
Atmename laikus, kuomet 
V. K. Račkauskas buvo re
voliucionierius ir Amerikon 
atkeliavęs tokių pat pažval- 
gu buvo (pažvelgsime į tų 

laikų jo rašinius). Prie 
"Tėvynės" dirbdamas, pa

istale 'Tėvynę” ant šmuge
lio pamatų naudai Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. Da
bar, kaip tik nuo klebono 
gavo palaiminima būt šiuo- 
kiuo-tokiuo pastumdėliu, 
tai tokis revoliucionierius 
nesidrovi eiti bažnyčion ir 
garbint sakramentus, o ir 

[dar per spaudą prisipažint 
esąs kataliku. Tvirtai nusi- 
stovėjęs žmogus to nedary

mų. Taip gali daryti tik 
juodnagiai. ” Povas. :

•Jį leist pasimokint nors 
šiek-tiek mandagumo, nes 
klebonijose, nei pas bolševi
kus to nėra išmokęs.

c C

Musų advokatai, kaip Gu- 
gis, taip ir Jurgelionis daž
nai iš rūpesčio suserga (ne
senai Jurgelionis net ligon- 
buty atsidūrė). Mat, J. Mic- 

jkevičius yra Aušros knygy- 

jno biznio vedėju, tad juos 
baimė ima, kad minėto kny
gyno bolševikams neišsmu- 
geliuotų, kaip kad "Kardą” 
iššmugeliavo. Minėti advo
katai yra stambus Aušros 
[Knygyno dalininkai. 0 biz
nio vedėjas gana draugiškai 

įsu bolševikais pasikalba ir 
” voo'os! pečius suglaudęs su jais 

Kuomet i vaikščioja.

Iv «

Bolševikų "Vilnies” 
P0_: tokie sugabųs žmonės, kad 

I daugiau kaip metai laiko 
J garsina Ruatta Serenelli 

h-“ vadi’naina “ PažfTą al raonik? "“P, sjde down-”

I šiaurinėj miesto daly su
siorganizavo "Vaiclylų Brc*- 
lija." Iškart buvo manoma, 
kad tai lietuvišku fašistų 

kZycan'šakrt?kad'ta‘i‘iie- «au’a’ ,.kiti kad ,‘aj
- - — ‘ .................... esanti lietuviški ku Klux

i Klaniečiai, neš tai slapta or- 
Įganizacija, bet jos pamatas

_ nedaug kuo skiriasi, nuo ka- 
Metui laiko neprąbegus, d t j gyvavusios Brookly- 

o jau trecias . vyrų kvane- -šyentakuprių Partijos”, 
tas susiorganizavo. Tik ne- ;Kadangi čia buv0 nUmato- 
l.nme, aad neturi į.lovos m tautininku didesnis ju- 
kur pasirodyt. Mat, r"" 
mus yra daug daugiau žmo
nių, neiykur kitur, tad rei
kia ką tokio pradėt, arba 
užmint, o tvėrėjų ir pasekė
jų kaip šieno.

‘ s » •» »

Vieno Dramos Skyriaus ” 
režisierium yra apie 50 me-į 
tų senumo ir apie 200 svarų1 
sunkumo moteris Perstatyk t0 nebuvo lima supraęti, 

mus ima lošti tokius, ku- kodel minėJg1 kuo • 

nuošė yra jaunos merginos )Vikai paėmė viršų, kadangi 
vadovaujama t'ple- Tad mu- kuopoj ju vra nedaugiau, 
su didžiule sene kitai tos ro- kai K — ^zinų, o išviso

• narių apie 400! Bolševikai 
1 lankosi į susirinkimus, tai 

viena. Jie apsiima Į visokias 
komisijas (nepaisant ar ga
li darbą 
Kiek pas tuos žmones yra 
supratimo, tai ir šis faktas 
parodo: nominuojant cent
ro valdybą, vienas perstatė 
į daktarus kvotėjus dentis- 
rą! Tiek to. Vėliaus viskas 
paaiškėjo. Sandariečiai, , t. 
y. juodnagiški tautininkai 
perdaug sau pasitikėjo. Jų 
skvmaf buvo išdirbti toki, 
kad bolševikus lengvai gali
ma užkariaut, nes jų mažai 
yrr>. E _ _ ___________ „
nieko neduot Kuomet ana-į 
me susirinkime pirmesnio' 
susirinkimo protokolą labai 1 

lengvai atmetė (mat. socia
listai už tai stojo), tada ga
lėjo darrt tarimus, kokius Į 
tik norėįo. Karštesnieji 
bolševikai buvo nubausti. vvkinama -blaivybė,
Renkant delegatus į II . p-jtu0 iabjau auga girtuoklys- 
sknti, sunommuoja 14, tarp;t- & & J
kuriu pusė arba dalis neaiš-: -Areštuota už svetimote. 
kiu—bolševikai (36 kuona 1TSįe__
turi teisę pagal Apdtričio i vyiut.iu 
įstatus nnktĮ iki 40 delega-, Nevedu-siu 
tų). Biznienus-sandanetis, --- - - -
nominuotas, įneša, kad butų; 
nominacija uždaryta. Jis, j 
visai neatsižvelgė, kiek bol-i 
ševikų yra nominuota, tik! 
bijojo, kad socialistų dau ' 

giau nebūtų nominuojama. 
Tad a rimtesnieji nariai, ma
tydami porkčapsinę sanda-t 
riečių politiką, nerėmė juod- 
nagių sandariečių, nei prie 
bolševikų neprisidėjo. Bol
ševikai neatlaidžiai, ener
gingai laikydamiesi, pa
traukia iki arti 60 balsų. 
Socialistų didžiuma susilai
ko nuo balsavimo, štai bol
ševikai ir laimi. Kuopos 
pirmininką renkant atsitiko 
irgi panašiai. Buvo du kan
didatai: vadinamas daktaru 
Drangelis—; *' 
ir fanatiškas sandarietis. ir įdienos. Leiberių darbas nė- 
džianitorius, absoliutis ne- r? pavojingas.
mokša komunistas. Apie Pirmutinis sniegas čia is-

■a v
hloiudM

ums 
patartina 
pasirinkt 
geriausia

UULNBY COMPANY,
291 ATLVNTIC AVĖ., BOSTON, MASS.

t 
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REIKALAVIMAI.
Reikalingas bekeris. kuris mokėtų 

abelnų bekarnės dalbą. (5)
A. VERAP1CKAS

56 Oak St.. Middleborv. Mass.

PARDAVIMAI

# » «
Karolis Požėla, ristikasj 

nesenai atvykęs iš Lietuvos,! 
jau spėjo pasižymėt savo 
tvirtumu ir miklumu. Daugį 
sunkesnės už save 
ristikus apgali. 1 
anglų spaudoje kas tokio 
apie Požėlą yra rašoma, tai 
jo vardas rašoma Kari Pc 
jello. Bet sporto laikraštu- 
ky buvo apie porą kartų ra
šoma l ______
vienu kartu lenku, kitu gi— 
italu. Priėjus ristynių lai
kui turėjo pasiaiškinti, kad 
esąs ne paliokas, nei italas, 
bet lietuvis. Bet iš pavardės

tuvis? Kam tad reikalinga 
kraipyt pavardę?

I

gruodžio. Iki nuteistas ant 15 metų į At-j 
šiltas oras lantos kalėjimą.

Tūla moteris vardu 
Spark, norėdama areštuoti

via

Pas, dėjimas, tai buvo ir mano-;
ma, kad tai ”juodnagiška 
brolija.” Dabar štai kas pa
aiškėjo: iniciatorium yra 

, Dr. A. Montvidas; nariais 
j yra šiaip jau laisvi žmonės 
1—socialistai ir tautininkai.

' 'A

Kodėl bolševikai užkaria
vo S.L.A. 36 kuopą? Iš kap-

lės neduos, bet pati lošia. 
Kartą buvo sekamai: savo 
dukterei apie 18 metu senu
mo davė motinos rolę, o ji 
pasiėmė 18 metų mergaitės 
rolę lošti. Foniu, kaip dvare 
barščių.

Vargšui Mišeikai ant se
natvės prisiėjo dirbti, nes 
pirmiau taip sau pragyveno. 
Bet nabagas ir susibaigęs.

Bolševikai per savo ”Vil-
• •• • • • - - - - - - 

nj ginasi.
pralenkė kitų tautų bolševi
kus rinkime šėrininkų ang
lu kalba leidžiamo ”Daily 
W orker” laikraščio. Šerų 
yra pardavę už daugiau, ne
gu jiems kvota buvo skirta. 
Tad nuo Trockio gavo pa
gyrimą. Ne veltui Bischof- 
fai, Harringtonai, Appeliai 
ir kiti daugiausia surinko 
pinigų tik nuo lietuvių. Lie
tuvis pasiliks lietuviu.

❖ c

Tadas Kučinskas baigė 
advokatūros mokslą su 
laipsniu, kaip jis sakosi, 
Daktaro Jurisprudencijos. 
Dabar vos najiegia namus 
pardavot. Vadinasi, dirba 
toki darbą, koki pajiegia 
dirbti ir negramotni. Nors 
ir garsinasi, kad esąs sąry
šy su kokiu ten advokatu, 
bet juk sąryšy su advokatu 
bile kas gali būti.

Kučinskui labai sekėsi 
garsintis spešelninkų ir ske- 
bų organe ’Telegrame.” Bū
davo paskutinis puslapis už
pildytas šiais žodžiais: 
”Pardavimui puikus namas. 
Kreipkitės pas T. J. Kučins
ką.” ’Telegramui” žuvus, 
Kučinskas nuėio tarnaut 
pas kitą Real Estate agen
tą.

kad lietuviai

❖ ❖ *

Pirutiečiai labai džiau
giasi savo chorvedžiu A. 
Kvedaru. Mat geresnio 
tuo kart neturi. Kiti-gi bi- 
rutiečiai rengiasi tą chorve^

atlikti, ar ne).

LYNN, MASS. 
įdomus raportas.

Policijos viršininkas
M. Burckes paskelbė Įdomų 
raportą apie areštus Lvnne. 

Bet socialistams irgi ra’50rtas štai k« Par0'

- - - - - .Areštuota už girtuoklystę—
1918 metais 945 žmonės
1919
1920
1921
1922
Tas parodo, kad juo smar-

i

♦9

• Į

1171
766 

1669 
2279 n

T.

Už daugpatystę 1 ypata. 
Už apgavimą merginų 20

: Už rodymą lvtišku daliu 
11 ypatų.

Kaip bus paskelbtas ra
portas už 1923 metus, tai 
■ pranešiu "Keleiviui.”

A. D.

ASHLAND, PA. 
Margumynai.

Prie kasyklų šiuo tarpu 
truksta paprastų darbiniu* 
kv arba taip vadinamų loi- 
berių. Mokestis sulyg darbo 
ir valandų yra gura. Dirba-

ima nuo 7 '.ai. ryto iki 1 vai. 
i po pietų ir mokama po 5 dol. 

j 90c. Kai-kurie maineriai 
Jadeda kasdien po 10c., tai 

•aklas patriotas išviso pasidaro 6 dol. ant

krito tik 25 d. 
tam laikui buvo i 
ir augdavo grybai, ypač kel
mučiai.

Dariniu munšaino čia už- savo vyrą, papasakojo poli- 
siima beveik visos moteris. 
Tūlos kūmutės, 1 * ' .
sios munšaino, net ir nakti
mis ant gatvių denionstra-

cijai, kad jos vyras buvo 
prisigėri’.- girtas 730 sykių, bet ji vis 

' kentėjusi ir nieko jam nesa
kiusi. Aną vakarą vyras 

cijas daro. Protas uas visus parėjo girtas ir ėmė mėtyti 
I atbukęs, rakandus Į sienas. Bemėty- 

nužino,; damas užgavo ir savo mote-
munšainerius labai
jie nieko daugiau nežino,; namas užgavo ir savo mote- 
kaip tik gert ir muštis. Jei-'rį. Tas Sparkienei buvo jau 
gu koks korespondentas perdaug ir ji nutarusi savo 
apie blogus pasielg’mus pa- vyrą bent kartą ”pafiksyti.” 
rašo į laikrašti, tai teirau-
įasi kas parašė ir tankiai Didžiuma lietuvių čionai 
kėsinasi ant korespondento beveik niekuo kitu neužsi- 
gyvasties. Didžiuma mun- 
šainerių yra tamsus katali
kai. kurie neskaito jokių 
laikraščiu.

Pajieškau sesers dukters Marcio- 
nos Milcinauskutčs. Kauno gub.. Šiau
lių apskr.. Šaukėnų parap.. Taiksių 
kaimo. Girdėjau buk gyvena apie Bos
toną. I.ai atsišaukia arba kas apie jų 

I žino, malonės pranešti.
KAZIMIERAS MARTINKUS

i 2169 Oregon A.ve., Cleveland. Ohio.

I
Aš. J. Gadluckus, pajieškau savo 

brolio K. Gadlucko. kurio nemačiau 
per 12 metų ir labai pasiilgau. Jeigu 
dar gyvas esi, mylimas broli, tai at
rašyk laišką. Mano adresas:

J. G APLUOKAS 
Box 96, Hard'vick, Mass.

Pajieškau savo kaimvnų ir draugų. 
K. PARAŽINŠKAS

40 Iluntington St.. Brockton, Ma. «s.

PAKSIDL’DA (.KOSĖK N Ė IK
E"

Labai lengvoms.
yra ant geros viešos gatvės apgyven
tos lietuviais. "____ 1. ___
taučiais. Biznis išdirbtas per kelioli
ka metu ir norintis 
visada laimės.

Ypatiskai ar per 
tės dėl informacijų

SEKYS ir
101 Oak St.. Laurence. Mass.

BUČERNĖ.
sąlygomis. Biznis 

amerikonais ir kita-

turėti savo biznį 

laiškus kreipki- 
pas agentus:
URBŠA (5)

!

ima, kaip tik munšaino da- 
:rymu ir jo naikinimu. Čia 
gyvuoja klebono sutvertas 
!a. L. P. Kliubas, kurio na
riai "progresuoja” su kazy- 
romis ir munšainu. A7ieną 
subatos vakarą kliubrumį 
atlankė ir policija, kuri su
areštavo kaip kazirninkus, 
taip ir munšainerius. Visus 
nugabeno nuovadom Ka- 
zirninkai buvo paliuosuoti, 
nes užsigynė, kad iš pinigų 
nelošė. Bet munšaineriai 

taX"toMnmkę:ta'>?.n.^au®ti1 užsimokėti
100 dolerių. Gena 

tokiais į

I 
BROOKLYNE SUŽEISTA i 

60 ŽMONIŲ.
Nepaprastai didelis vėjas ’ 

Brooklyne pereitą subatą' 
piadėjo varyti vieną gatve-; 
karį ir sumušė ji su kitu 
gatvekariu taip smarkiai,! 
kad 60 žmonių likos sužeis
toLa,.

r1. •

CLEVELAND, GHIO. 
Įdomios žinios.

Darbininkas Joe Sepek 
pašovė bosą Mariski ir pats 
sau gyvastį atėmė. Dalykas 
dėjosi taip. Wet Steel Cast- 
ing Co. dirbtuvėj tūlas lai
kas atgal bosas Mariski pra
šalino iš ’ t cllv1Vė
•Joe Sepek. Eidamas iš dirb- f k ..... ..
4. - i 1-k.ooLs butu kliubieciamstuves darbininkas pasakė - ........................... _ .bosui: -Prieš Kalėdas aš :lal*als uzsnminen 
tave gerai apdovanosiu už | 1 Clevelandietis.

tai. Neužmiršk!” Ir savo 
grasinimą išpildė. Vieną 
seredos popieti bosas atsi
stojo dirbtuvės tarpdury ir 
žiurėjo i lauką. Pasigirdo 
keliatas šūvių ir bosas su
krito. Pasirodė, kad Sepek 
iį vaktavo ir gavęs progą 
jam atkeršino. Bosas tapo 
nuvežtas i Mt Sinal ligonbu- 
ti, kur jis kovoja su mirčia. 
Policija pradėjo jieškoti 
Sepeko ir i antrą dieną at
rado ji baksiniam vagone 
negyvą. Pasirodo, kad jis 
atkeršinęs bosui ir pats sau 
gyvastį atėmė. Sepek buvo 
32 m. amžiaus, nevedęs, gy
veno po numeriu 1118 E 66- kaltelių” ir 
th St. darbų

ciuose

i’ajiėškau savo draugo Povilo Vai- 
: tiekaus, paeina iš Telšių apsk., Lu<» 
į kės parapijos, MauJžiorų kaimo. 

Daug metų atgal jis gyveno Cam- 
biidge, Mass. ir jį vau:ndavo Taba- 

; čiok.
KAZIMIERAS 1 ’ E1 R U L E VI č 1U S 

808 N. Saciamcnto Blvu. Chieago, III.

t

Pajiešksu broliu Juozapo, Mykolo 
ir Antano Barascvičių, paeina iš 
Mockavos valsčiaus, Punsko parapi
jos. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

K A Z1MIE R A S B A RAS E V i C1U S 
!28 Ch-it'es St.. Columbus, Ohio.

Aš. Agota Česnu’eviėienė, po tė
vais Miliatisliutė. pajiešfiau savo tik
ro pusbrolio Petro Miliausko. Gardi
no gubernijos. Kabelių kaimo, apie 
34 metai Amerikoj, pirmiau gyveno 
Red Lodge, Montana, o dabar girdė
jau. kad gyvena apie Vermontą. Jis 
l>ats jei gyvas ar kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti ant 'i' adreso: 

AGOTA ČESNULFAIČIENĖ
129 Bellevue Avė., Montello, Mass.

Pajieškau Antano Šato, Berčiūnų 
kaimo. Krinčino parapijos, išėjusio į 
Amerika anie 1901-1902 m., pirmiaųs 
gyvenusio Chicagoj. Kas žino apie ji 
prašau pranešti. Lithuania. Pašto Sto
tis Biržai. Pabiržės vaisė. Daumenių 
kaimo. ■ Kostui Lesevičiu: dėl atidavi
mo Juozui Šatui.

PARSIDUODA FARMA.
18 akrų geros žemes, geros trio- 

U>s. graži apielinkė. Parduodu su 
gyvuliais ir padarais. Aš turiu ir 
daugiau gražių farmų. Norėdami 
platesniu žinių klauskite per laišką. 

JURGIS ŽALKAUSKAS
Sand Brook. N. J. (5)

IŠMAINYK
Player Piano Bolius

Nors ir puikiausi tamstų piano ro- 
liai butu, bet per ilgą laika atsibos
ta. Todėl galite savo rolius išmainyti, 
dadčuami po 25 c. prie kiekvieno rę- 
li<>. Galite mainyti taip tankiai. kaip 
tiktai jums seni roliai atsibosta, o 
užtik rinanK*. kad busite pilnai už
ganėdinti. Siųskite tuojaus per p^- 
ta. . W

MI SIC ROLL ESCHANGČ
Bok 348. (E) Grand Rapids. Mich.

MOTERIS BARBERYS
Išbandyk musų galvos ir veido 

massage su Vailet Ravs, $2 už kiek
viena gydymą. Mes taipgi išmokina
me bar bėrio amato i trumpų laiką, 
Delei informacijų rašykite; (7)

M. Nossokoff’s lnternational 
Barbcr School

1202 Petin Avė- Pittsburgh. Fa.

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, su 

šukom, versti
niai balandžiui 
visokių -spalvų. 
Ant orderio ©ei
siu ričių i visas 
dalis Amerikos, 
Su užklausimu 
rašykit laiškus.

GEORGE BENPOKAITIS 
520 NVilson ’St, Waterbury, Conn.

Pajieškau savo dėdžių Julio ir Vin
co Jankausku, nueinančių iš Mariam- 
pe’.ės apsk.. Veiverių kaimo. Meldžiu 
atsiliepti, turiu pranešti svarbią ži
nia. Žinančius apie juos maloniai 
prašau pranešti sekančiu antrašu: 
Garliava. Kauno apsk., Padainupio 
mokvtojui Eug. Krušinsku-..

I.ITHUA'JIA.

Redakcijos Atsakymai.
Telegrafistui, Norwood, 

Mass. — -Jūsų atsakymo 
"Sandaros” korespondentui j 

dėl šventos ramybės netal- ‘ 
pinsime. Įvardinimas "nusi-;

- - • . ^prirodymas” jų '
sukeltų nonvoodie-

* ♦ * ciuose perdaug ermyderio
Viena moterį prieš Kalė- ir bereikalingu kalbų. Jūsų

Jas patiko baisi nelaimė.- Ji rankraštį, pagal reikalavi- 
atvažiavo į miestą prisipirk- mą, grąžiname, 
ti Kalėdoms dovanų. Nusi- ------------------- -
nirkus kas jai reikia, ji sė-t Petrui Abazoriui. Suvie- 
do į savo automobilių ir va- nytose Valstijose žydai pi-j 
žiavo namo. Važiuojant liečiai turi tokias-pat privi- 
skersai Broadway jos auto- iegijas, kaip ir visi kiti pi- 
mobilių pagavo gatvekaris liečiai. Jie gali būt išrinkti i 
ir sudaužė. ■ Moteris tai-o į legislaturas. 
nugabenta į St. Alexi’s Ii- kitokias ' 
gonbuti. kur tuojaus ir mi- Visiems 
rė, palikdama tris mažus si-'kad i.......... ..........- r-----------
ratukus. Jos vardas McWe-|tas Wilsonas paskyrė Bos- 
thy, 35 metų amžiaus. ' ■ tono advokatą žydą į augš-

* * * ičiausio teismo teisėjus.
Richnians Brolių Kompa-[Taipgi visi žino apie buvusi 

nija, kuri siuva vyriškus!socialistą kongresmaną 
rubus. ant Kalėdų davė i Londoną iš Ne\v A orko. Jis 
kiekvienam savo darbinio-’ irgi yra žydas, 
kui po 70 dolerių dovanų. 
Kadangi šitoj kompanijoj 
dirba virš 800 darbininkų, 
tai dovanoms išleista $61,- 
000.

kongresą ir 
augštas Įstaigas, 
juk yra žinoma, 

anais metais preziden-

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo brolio Kazio ir se
si rs Kastancijos Cižauskų. paeina iš 
Suvalkų lėdvlms. Vilkaviškio apskri
ties ir valsčiaus. Kausiu kaimo. Yra 
labai svarbos reikalas, todėl meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

VINCAS čIzAUSKAS
LT. 4 Muskegon Avė..

Grand Rapids, Mich.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė M. H. Sancerienė.

Knyga papuošta tani tikrais pa- 
veikslais. Išleido F. J. Stropienč, pri- 

■ dėdama naudingų patarimų ir nrate- 
rims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja Jl.tK) 
Pinigus galima atsiųsti per money 

; orderį, arba įdėjus popierinį dolerį j 
įąišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICH (—)
506 N. Eliwood avė- Baltimore. Md.

Pajieškau draugo ANTANO KA
RALIAUS. jis gyveno Cievelande ar 
Detroite, kas apie jį žino malonės 
pranešti arba pats lai atsišaukia. (6) 

JOS GORDIMON
171 Third Su. Albany, N. Y.

Aš. Juozas Bubėnas. pajieškau se
sėm Mortos Bubeniutčs ir Salomėjos 
Katkienės, Vilniaus gub.. Traku apsk.. 
Merkinės parap.. Ilgininku kaimo. 
Malonės atsišaukti, arba žinantieji 
teiksitės pranešti. Giminės ir draugai 

(6)taipgi malonės atsišaukti.
JOS BUBEN

Intake. Groveland. Calif.

;• *

Vienas -54 metų amžiaus 
žmogus t apo. nuteistas vi
sam amžiui kalėjiman už 
nužudymą savo pačios. To- 
kia-pat bausmė paskirta ir 
vienam juodveidžiui, kuris 
nušovė policistą. Vienas 
gudruolis vardu Alexandra 
tapo sugautas mainyme ne
gerų čekių. Jis prisipažino, 
jogei išmainęs tokių čekių 
daugis” kaip $25,000 ver
tės. L ž tokį gudrumą tapo

Kas Padare Dievas?
Knyga su 11-ka Dievu paveikslų. 

Tris Dievų Sunai; trjs Panelės Šv. 
Dievų Motynos. Kiekvienas Dievas 
giriasi, kad jis visų svietų, dangų ir 
žeme sutvėrė ir patsai save pasidarė 
iš nieku. Kaina ......................................25c.
PASIKALBĖJIMAS VELNIO SU 

DIEVU.
Knyga su 15-ka šventraščio pa

veikslų: paveikslai yra labai įdomus. 
Knyga 5x8, 32 pusi................................ 2oc.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Knyga su 37-niais paveikslais šven- 

1 to rasto Biblijos. Taipgi 10-šimt pa- 
. veikslu Dievo patrijarkų-draugų. 
! Knyga 5x8, 85 pusi, kaina............ 5Wc.
,5 egz. duodasi už $1.00. šita kaina 
' tik ant trumpo laiko. Persiuntimo lė
šas aš apmokėsiu. Pinigus siųskit 
per Money Oorder arba Amcrican 
Express. (•)

K. BUTKUS
42 Maujer St, Brooklyn, New York.

i

Jieškau tėvo JONO GERULAIČIO. 
AržuolupiŲ kaimo. Lukšiu valsčiaus, 
š^kiu apskrities; apie 18 metu iš 
Lietuvos ir rodos atvažiavo • Nau- 
gatuck, Conn. pas J. Jurkšaitj. Mes 
3 sesers ir vienas brolis palikom pas 
svetimus. Mamai mirus, tėvelis r.eat- 
siusdavo nei laiško. Taipgi jieskau 

; pusseserės Onos Bartkytės-Maksvy- 
i tienės. Tumšiu kaimo; gyvenusios 
Hammond. Ind. Malonės abu su tė- 

i veliu atsišaukti arba kas apie juodu 
1 žino teiksis pranešti. Aš atvažiavau 

į Amerika ir noriu pasimatyt- (6) 
ONA GERULAITUKĖ

i j 436 So. 50th Avė.. Cicero, III.

Pajieškau savo vyro Vilimo Klimo. 
Į Jis ;>aliko mane su mažais vaikais ir 
: nežinau kur dingo. Aš neturiu is k» 
1 gyvent', todėl meldžiu greitu laiku 
atsišaukti. Jei ncatsišauksi, tai aš 

i busiu priversta jieškoti atsiskyrimo.
ANĖLĖ KLIMIENf. (6) 

: i2073 Gallagher. Avė. Detroit, Mich.

i

SU

*w

Aš. Jokūbas Gruckunas. pajieškau 
Kazimiero Šeštoko. kuris 16 metu at
gal išvažiavo is Londono. Anglijoj, i 
Chicago. III. Amerikoj. Meldžiu atsi
šaukti šiuo atht -u:.

J. GRUCKUNAS
157 Lakefiehi avė.. Montrcal Lašt. 

Cauada.

Pajieškau Stanislovo Ger.io ir vi~’i 
giminiu, kurie paeina nuo laurages 
apskričio. Skaudvilės valsčiaus. Men- 
kaičių sodos. .......VLADAS GENIS

108 Ames St.. Montello. Mass.

Jonas Kudžmanns, iš Mikičių 
., pajieškau Salutkos, Gerdašių 

leipunų parapijos. Girdėjau, 
Turiu svarbų reikalų, todėl 

atsišaukti arba žinantieji 
igr.s. I <> •

KUDZ.MANAS 
Detroit, Mich

Aš 
kaimo, 
kaimo, 
ženota. 
m< idžiu 
pranešk i C. busiu dėkini

JONAS IiU'"'
2258 24th St.,

APSIVEDIMAI
1‘ajiešlau apsivedimui merginos 

arba našlės, tarp 25 ir 40 metų. Aš 
esu vaikinas 35 melų. Meldžiu atsi
šaukti ir savo paveikslą prisiųsti. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa- 

I veikslą sugrąžinsiu ant pareikalavi
mo. Gvvnašies ir vaikinus meldžiu 
nerašinėti. (b)I V;

13 b rauklin St., .vec-rk, M. J.

V Trindamas su Ruffles
W Ištrinsi Pleiskanas Lank.
W \ic-/.:i. i-:»» u i**»•:» — jus nef
A »»<ri»it»- 
n imasi I .
o daugiau
W M-lr
m nujlonun
Y v i am, ir

i
Ui "r :i —JUS rifįl 

tų pi i 3gii;u tiek 
iuu j’js kasote, juo 

išTHiul.i iš jūsų C^«l- 
<Lro nr- 

•Dum arti jus es*n- 
vis ncapsakotiiui niežti!

Riiffles .
i |ira.’a!:h’„ Rufflęg yv.\ (eniku 

u«:ai ir i fai.k auts. Rtttfleft ? ra
• •iA .m* naikintojas su J*uiki>nnis

(ame n<-ra js'.ios pa.slttptie< 
3 .1 Maiarytas trubių ir - 
»ikų. kurie išMirho forioulu 
paskirta si;n:;iki p’eis-

— ir Ruffles allivka bu\o

ukit UhiUij ! Įtrink it tru;»utj 
i scv<» įT-rf'os cią kasfii n 

|».T laiko. O k. «Mtrvt
k.tn>t< jau išnyk?*, t’iom l n.iu*k>- 
karts m;o karto ir pleiskanos jiit 

'i;»n niekuo, net ne’ankiir»! Tik 
nž bonką. Galima gauti aptivkosc.

F. A D. RICHTER čt CO.
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
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! * Spaudos Atgavimo Sukaktuves, i
ititymą. Išreiškęs pagoida- 
v na, kad Lietuva butų at- 
©’ iru valstybė, buvo to 
1 ngreso išmestas. Grįž
tant namo ant Vokietijos 
si nos atėmė jam jo istori- 
i

šį pavasarį, 7 gegužės, 
sukanka lygiai 20 metų, 
kaip caro valdžia sugrąžino 
lietuviams spaudą. Iki to 
laiko, iki 1904 metų 7 gegu
žės, musų spauda Lietuvoje 
buvo uždrausta.

Taigi šitos sukaktuvės 
Lietuvoje šįmet žadama 
plačiai apvaikščiot. šituo i 
klausimu tenai jau pradeda
ma kalbėti. Vienas kauniš
kės „Lietuvos” tendradar- 
his jau ragina visuomenės 
darbuotojus ruoštis prie ši
tų sukaktuvių, kad šita 
šventė neužkluptų juos ne
prisirengusius. Jis pataria 
per tas sukaktuves labiau
sia supažindinti liaudį su 
tais žmonėmis, kurie spau- ; 
dos uždraudimo metu ga- į 
bendavo iš užsienio laikraš
čius ir knygas Lietuvon. Jis Į 
rašo:

Juos, tuos tylius, bet didę-; ....
liūs mus tautos atgimimo į f is vyskupą Valančių, 
metų vyins, galini iškelt 
aikštėn ir palikt jų \ ardu- ; 
tolesnėms kartoms atsimi- i 
nimais. Nepašykštekim jų, 
nes tie vyrai paminėjimu 
verti. Jų žygiuose ir gyve
nime rasis daug Įdomių da
lykų ne tiktai lietuviams.

Labiausiai dėl to ir pra
dedu taip anksti kalbėt apie 
Šių metų gegužės 7 dieną, i ■ 
kad atatinkami asmens tu
rėtų pakankamai laiko su- 

savo atsiminimus,: 
sūri nkt medžiagos, j j

------------------ v:------1SĮ.
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kęs gavo pats pasprukt i 
mišką, išsižadėjęs vežinu' 
su daiktais. Kitą kartą, pa
tekęs uredninkui i nagus, 
pasielgė griežčiau: pasiėmė 
i vieną ranką, kiek turėj■>. 
pinigų, kita išsitiaukė re
volverį ir pasiūlė pasirinki, 
kas uredninkui labiau patin

ka. Tas malonėjo paimt pi- 
ir paleido Biclini va- 

tcJiau.

Brangiausia 
paskutinės instancijos nis užmokėt 

Už tai policija tą — turėjo 
‘sveikatos

us paveikslus.

Kažin kaip užklydęs Į Pa- 
;. rčius (Žaslių apylinkėje) 
i? sužinojęs, kad katalikų 
vmuolynas paimtas pravo- ingus 
i j.vams, pasižadėjo jį atko- žiuot 
' t. užvedė bylą ir varė ją' Brangiausi:; gavo Bieli- 
Kii paskutinės instancijos uis užmokėt trečią kar- 
- Senato. Už tai {Milicija tą — turėjo atiduot savo 
’ darė jo namuose kratą ir‘sveikatos dali. Atvažiavo 
... m nesant išsivežė jo pa-vakare į kaimą nakvot, l’a- 
t Įdėtą iš Daukšos knvgy- likęs vežimą su knygonii.'

. kur buvo lenkiškų, lot)- pas vieną ūkininką, pats iš 
‘atsargumo nuėjo nakvynės
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atoitis*. f______ _

vSi> damas istori- 
, i a davęs daug 
nušviesti ukinin- 

\arais santykiams.

įsii įas jam labai

Rase sa

-ama: ęs "rašyt juo- 

<ie” inteligentus, 
..dirba krašto nau-

. -v

NORTH GERMAN
g
1

anerica une
Trumpas ir tiestis kelias, per 
R->tt< niurnų, i ii iš vijų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
purankumai. ' .

Mes ųagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus i. Musų reprezentan
tai aprūpinti pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie bile vieno 
vietinio agento arba j 
HCI.LAND AMERICAN UNE

SJ» Statė Street. Bosi.ui. Mass.

z?z
1

LLOYD
LAIVAKORTĖS

j ir is visu liūliu 
LIETI VOS

BREMENĄ
Ant -'ru jų puikių laivų

?>;; .vi*e.a—s: i < re akt— 
t OLŲ HR'. S 

arba ant kitų vienus 
vų. Ubai ftagestnla 
se. su už-larytais R 
<h l 2 ir ‘ ypatų.
JšPI.GKiA KAS 

Autorizuota Linija 
rantų per Lietuvos Saldžią. 
RaikaiauĄiiui laivakorčių ar 
informacijų i-reipkitės prie vie
tos Sįivnti, arba i

Niiii'lil GEliMAN LI.OYD 
192 U a-shington St., 

Uastoi*. Mass.

;okį juodaji lapeli 
?idęs.

įsižadėjęs nemirti 

iki : ūsai bus Lie- 
<;tvo iodžio tesėjo.

jį askutini kar- 
x 1915 metais, ka- 
- vii -tybinės ištai

gi ruošiančios 

at\y- 
suma- 
neat-

bi'lies issibajgusik Mums teko 
kalbėlis su vice-pre/.iik-niu l’.ni- 

|ted American l.ines. kuri Jam 
'sujungtą patarnavimą su ii.jji- 
: burg-American Line, ir jis su 
Lr<‘»elu noru painformavo nuf.nia 
sekančiai:

Nepaisant, kad kvota ir pa
sibaigusi, Amerikon yra Įlei
džiami:

1. Valdžios atstovai, ju 
niynos ir patarnautojai.

2. Ateiviai, kurie keliauja per 
Suvienytas Nuilsti jas i kitą ko
kią šąli.

3. Ateiviai, kurie nori apke
liauti Suvienytas Valstijas su
sipažinimo ir pasismaginimo 
tikslais. Tokių ateivių buvimas 
Stiv. Valstijose via apruliežitio- 
tas iki 6 mėnesių.

4. Suvienytų valstijų Piliečių 
vaikai, kurie yra jaunesni kaip 
18 metų.

o. Tarnai, kurie yra surišti su 
tarnyste prie Suv. 
dininkų Amerikoj 
lyse.

6. Profesionaliai 
ristai, lektoriai.

kl- sos lai- 
trecia klc- 
.•iiiiaiiliais

.■’liVVlj UUū'VU, ^2
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CUNARD
AR MANOTE A i SI IMTI 
(ŪMINES Į AMERIKĄ?

jau yra pa.-.i- 
r laikas prLsi- 
s Lv<>.‘.«:, kuri 
d., 192!
::uoc pa* 

viza-- i
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IB.ivo čia 

sivo naujais 
ari geraiL I . 4-

IV, 1 1
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Lietuvos kvota 
baigų-’, bet dabar 

nauja: 
H>- I I 
as k e 
urtir,
’uOJ.lu-

M -ra leikale l-.ukti
tu,iv L u
Europ

v ra geri įlei 
TANIA. 1*E-

. su 
Valstijų val- 
ir kitose ša-
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M s 
1 ‘K -

f <

Bielinio 
buvo
Jurgis jį, 

gyvenusį, 

ea! padėt 
irius i

•g aiir Į policijos 
gavo pabėgt ir 
kelionę atgal į

Tik bebėgdamas 
Lėmęs koją, ėmė 
. ;o'.. I >el to iš lai- 
;į Vokietiją; te- 

a ‘ ją nupiovė ir jį 
i. iavė Rusų vai

re išsiųstas i toli- 
-L‘S padangę, 
s.mažindinau keliais 
is su s.ambiausiu ir 

knygų gabento- 
.j endradarbiais, dir- 

> Kauno gubernijoj.

: ; i k ompanijos toj 
Kaunu gubernijoj 

kilų žmonių, dir- 
sunkų. mažai įver
tinos darbą. Kito- 

■< padangėse tai 

: vai ė kiti žmonės,- 
: kelių vardus tuo 
n‘ku pasakyt. At- 
Angrabą Šuvalki- 
Aiini. gyvenusį Til- 
gir/iėjes apie šve- 
. > netoli Vadžgi-

brolis 
iškeliavęs i 

tenai 
parsi- 
darbo 

netrukus pa

v škų ir kitokių knygų 

‘Knygyną po dviejų metų 1 jieškot pas kitą. Tenai lieti 
p licija grąžino, ‘
t dvejas maldų knyga*. • 

; Gal dar besvajodamas
>ie kunigų seminariją. Rie
tis buvo užejes į Kauną 
is vyskupą Valančių. Iš 

;A' gavo -ąOOC rublių nunešti 
•į Tilžę užmokėti už spaus- 

♦ namas tenai lietuviškas 
j lygas. Matyt, jau buvo įti- 
J mas žmogus. Tuo metu 
Uis susitaręs su Mažosios 

J etuvos žmonėmis 

ir įtuviškas- knygas i
Lietuvą.

Knygų gabenimą 
:skui buvo plačiai 

tai organizavęs. Ilgą laiką 
i . ntru. iš kurio plito knygos 
’ ‘ Kauno guberniją ir to- 

au i žiemius, buvo Garšvių 
'džius netoli Naujanhes- 
o. Aukštas, tvirtas, gra
uš vyriškis Bružas su savo 
sele pristatydavo tenai 
‘tuYi'škų knygų dideliu ve
mti iš Tauragės. Laiky- 
-vo jas mažažemio Dul-

pasilaikius ketai pakliuvo ant uredni- 
ko. atvykusio kurio reikalo 
tvarkyt, l’iednikas arešta
vo Bielinį, ir prasidėjo siun
tinėjimas jo iš miesto Į niie'- 

jtą. nes tikros pavardės ne- 

Isisakė. Iš Panevėžio Bielinį 
vedė dešimtininkas, kuri.' 
numanė, koki prasikaltėlį 

: vedąs, ir dėlto labai ji sauao- 
Įjo. Papirkt dešimtininką© 
'nebuvo kuo. nes pinigai bu- 
ivo jau išdalyti policijai. 
■ Nakvynės pakeliui nusivedi 
j taip pat pas kaimo dešimti
ninką. Dešimtininkas de
šimtininką ėmė vaišint, 
kvietėsi ir Bielinį prie stik- i 
lėlio, bet jis pasisakė esą© 
nesveikas, nusiavė batus ir i 
pakabino džiovinti, sermė
ga metė į kitą šoną ir atsi-

i 
pa' 
kad 
bą
li ie- 

apsi- 
metęs. įmigusiu, laukė pato
gios valandos. Paskui atsi
kėlęs, kad nepažadintų de
šimtininkų, išėjo iš namų 
kaip gulėjęs.

Buvo vasaris mėnuo. Pa
sileido basas, vienmarškinis 
bėgt čiuškančiu sniegu per 
laukus. Kad nesivvtų pėdo
mis, pribėgęs' upeli, šoko i 
vandeni ir bėgo išilgai ko
kius 3 kilometrus iki so
džiaus, kur turėjo gerą pa
žįstamą. To pažįstamojo ne
rado paties namieje. Tarnai
tė tuojau jį aprėdėy-ir ber
nas užsodinęs ant arklio, 
nujodino jį 3^4 kilometrus i 
Įkitą kaimą. Tuo budu vėl iš- 
į truko iš policijos nagų, bet 
Inuo to nepaprasto bėgimo 
'pairo jo stipri sveikata. Tai 
buvo bene 1901 metais.

Silpnėjo, bet savo darbą 
varė. Laikraščius ir kny
gas dažnai gabendavo tie
siog į Mintaują ar Rygą, iš 
tenai laikraščius ir smul
kias knygeles išsiuntinėda- 
vo ėmėjams paštu, maldų 
knygas duodavo aptaisyt ir 
paskui veždavosi atgal i 
Lietuvą. Kai spaudos draus- 

rik buvo atšaukta, gabenda-

gabent 
Didžia-

Bielinis 
ir rim-

tvarkyt 
kiti — 
ypač apie mus garbingu 
knygnešius. Pats neatidėlio
damas duodu „IJetuvos' 
skaitytojams ištrauktą 
savo užrašų apie garsų anų i 

p'

li aus daržinėje. Tas Dulkus 
Į: veno nuošaliai kaimo ga- 

klose. kitimuose. Kitas 
randelis buvo to paties kai
mo gale pas ūkininką šliu- 
: ą. Buhalteriją vedė ir kny
gas skirstė mokytojas siu
vėjas Ladukas. Be Bielinio, 

• važiodavo iš tenai knygas 
* 'dra ir dar 3-4 žmonės. Bie- 
’ nį toje kompanijoje vactin- 

jt avo ministeriu.

Garšvių kompanija poli-

metu knygnešį Jurgį 
nį ir jo artimiausius 

gus.

Bielinis ir Ko.
Spaudos draudimo metais 

knygų į Mintaują ir Rygą 
pristatydavo Jurgis Bieli
nis. Atvažiuodavo važiuo
tas, pasistatydavo kur veži
mėli su knygomis ir nešio
davo paskui jas kur tinka
ma, į skarelę susirišęs, kaip 
kaimiečių surius^ ar ką ki
tą.

Jurgis Bielinis, vadina-, „ „ .
mas dar Bieliaku, gimė (jia išardė apie 189G metu; 
Suostų par., Purviškių vien- j ’drą ir Bružą ištrėmė į S 

kiemyje (Biržų-Pasv. aps.) 
1846 m. kovo 16 d. Jo tėvas 
anksti mirė, jaunesnysis 
brolis Andrius iškeliavo į 
Rygą. Jurgiui teko ukir.in- 
kauti.

Dar buvo nepilnametis, 
kai matininkai priskyrė jo 
miško daiį - dvarui. Tą 
^skriaudą, jaunikaitis skau
džiai atjautė ir nusprendė, 
kad be ' nieksi?- sunku bus 
gyventi; todėl parsamdė 
ųkį, nusikėlė į Mintaują, nu
sisamdę kambarį,; ir ėmė 
mokytis. Taip -mokėsi, kad 
žvakių svarą sudegindavęs 
per 2M vakarus. ‘ Užtat iš
moko kalbėt vokiškai, lat
viškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Dvejus metus taip mokėsi. 
Svajai pasiruošt į kunigų 
seminariją, 'bet veikiai Įsi
tikino, kad tai sunku bus 
padaryt.

Pasimokęs, pasiblaškęs 
grįžo namo, vedė ir ėmė 
ūkininkauti. Sueidamas su 
Suostų klebonu Daukša bu-

t

k
Al.

Q- .

aktoriai, ap
siaugęs, daini- 

i.inkai, kunigai bile kokios reli
ginės sektos, universitetų arba 
seminarijų profesoriai ir visi 
tie, kurie gali būti priskaityii 
prie bile vienos svarbesnių pro
fesijų, taipgi jų pačios ir vaikai, 
nesenesni kaip 16 metų.

7. Suvienytose Valstijose 
vę ateiviai, kurie išvažiavo a; 
lankyt savo tėviškėn, taipgi 
pačios ir vaikai nesenesni k 
iC metų.

Ui i Cvi: 
.T.i AjilacR 
r>.'_ fąvait ■ 
.:nuaria t i;, 

keleivio :>i5t 
RENGARl k 
Greičiausi.' 
pašau! v ir.

Dėl ’ ir.;
prie Hiųs 
prie .ausų ofisų.
('uiiara J ine 
126 Statė St.. 
Boston. Mass.

e i ai
KQl
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juriu patarnavimas

>i muciju 
vietinio

Bieli 
(Irau

gulė prie pečiaus.
Dešimtininkai gerai 

■vakarieniavę, pamatę, 
Bielinis guli nusimetęs 
tus ir sermėgą, abudu 
tai užmigo. Bielinis.

pačio; b
bllVO dar
busiu
tinta kult
se L i etm
puti d 
kurių

ar’iK 
tik

tarpu ten
sinienU -
ioi. Al i kol
ZV ](-
< h'..

1 irą. Ladukas išspruko i 
Amerika, Bielinis toliau 
slapstėsi. \

Sakau: toliau slapstėsi, 
res jau senai, ypač nuo ne
lemtos Paparčių vienuolyno 
bylos jį gaudė. Kas jį Put 
padėjęs pagaut, tam buvo 
pažadėta 500 rublių. Sugun
dyti tuo jiažadu, kartą buvo 
sumanę suimt ji ir Įduot po
rcijai jo paties namų nuo
mininkas su savo tarnais. 
•Bielinis ištiuko iš jų gąs
dindamas revolveriu. Pati i 
policija nuolat darė jo na-j 
muese kratas, saugodavo! 
parvažiuojanti. Dėl to Bieli-i 
ris pagrįždavo namo t„., 
vienai, dviem dienom nak-jvo i Lietuvą tik draudžia- 
čia ir iš namų išvažiuodavo:literatūrą.

tamsoje. Neužklupus na- Judrus, nepasėdų© Bieli- 
mie paties .kaltininko, poli- nis, mokėdavo ir karo metu 
cija kamuodavo jo vargšę po žiauria vokiečių valdžia 
žmoną, klausinėdavo, kur'nuvykt, kur norėdavo. 
yra jos vyras. Ji sakydafo vo pasiekęs ir Vilnių 
nežinanti—i Ameriką iške- metais. Su vokiečiais p 
liaves ir dingęs. } davosi, bylinėdavosi,

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Oiaeiy Barger.ų Kny
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
paduškas i." patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Musų kos1»me-

GYDUOLES
NUO KATARO. PERSIŠALDYMO 

IR VISOKIU NEGALĖJIMU
Susideda iš

C01) LIVER O1L 

ROMO IR MEDAUS 

šaltis ir
■UU, jeigu ii: 
dritiinko ir 
italės.

jos yra ia 
sėkmingai g 
ta- žiemos i

Jeigu esi

Juae įkyriu je tu? Likis 

auu hiiko gvildcaslae re.’- 

katu* įdomius būsianLtdaa 

ir atvCifioBRa >a- 
ay kū&fciy.

Kudilię įprū^iniaus Ir pe- 
c«.\izuas yra dalyku gyvus 

narto* ttukajroai lx tašui 
ir fac» joa^iaar. kad Ui 
yra dalytu^ ku.-} sca tu

ris* ccgvMarMLJu hik»- 
farpiafc suirai k laiavai 
j»cr^*iie*U.

kUDIKIų 
OVės skYRIUS

XDEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS t 
f
0

vėjas nieko nepakenks 
įsi pavyzdi iiiio Kanados 
naudi -i šias garsias gy-

jnic.s gerti ir pa- 
sišaldynią it- Ri-

ir greitai pagau- 
..ą, vienu 

s t iydtųilių su-, 
pernešimui žie-

il>ai nial
Šydo pei 
i i sęas.
silpnas

ni kosulį arba į«-i si.s.;i(iy'iui, 
Lunką lį'ire- Cartiei" 
teiks tau stiprumą 
mes sunkenybių.

(TDJ)YER & 
Broadvvay, So.

PAUL A. EG AN
> Casbridze St. E. Cambridge 

ST \\ D ARD 1 UARM ACY 
So. Main St.. Kali liiver, Masš.

AFiECE rOI.SKE-J SZARKA, 
1080 Acusbnet Avenue, 
Xew Bedford, Mass.

VERNON DRUG CO. 
Millbury St., AVoreester, Mass.

VERNON DRUG CO.
123 High St„ Holyoke, Mass. 

BAY STATĖ DRUG CO. 
Palmer. Mass.

STEPHAN E. < HAMBERLA1N
Andre#’ Sęaare, Sa. Boston, Mass. 

1)AVID CABIT
100 Salėm SI.. Itoston. Mass. 
LITUI A N ! VN

i.*> Intervale St.. Montello. Mass.

m

215

JOY( E
Boston, Mass.

riai užganėdinti'visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Bargenų Knygos ir 
plunksnų sampalu. L—)

American Feather & Dilio w Co.
Dept. C\ NashviUe. Tenn.

241 
W.

1 L Ll.
K n y i 

metai', 
pažintu 

žiagos 
klos 
gyvent 
varyt s 
J belinis. 
Policija 
buvo nebai 
kad mus 
manymą 
ųadėdave 
nuominir 
rais. Rei 
Kur važiuodamas 
turėdavo visuomet apgalvo
jęs atsakymą, 
klaustų, kur' 
\ ažmėt ne 
galima 
keliais.

:• paties 
aleliais: 
:ščia—u

1 •

irahenimas anais 
•ilčiai; su juo susi- 
(inotu puikios me- 

anvsakoms ir kito- 
įtišies literatūrai. Iš- 

30 metų gaudomi ir 
avo darbą, kaip tas 
. k tai ne juokai. 

v1'eit a Bieliniams
i: baisu būdavo, 

žmonės per neiš- 
a ■ piktą valią jai 

kaip tai Bielinio
- su savo tar- 

<ejo visų saugotis. 
Bielinis

STRAIPSNIS 57

MOTIN U MIRTI N UM AS.
Retai kas iš musų tikrai jsivaiz- 

luoja kaip Kūdikių gimdymas yrr. pa
vojingas gyvybei. 1916 nietsis mes 
letekome Amerikoje mažiausia 10,- 
*00 motinų nuo priežasčių surištų su 
žudikių gimdymu, ir beveik viso to 
zalima buvo išvengti. Gimdymo xar^' 
tinė yra didžiausia mirties priešas-, 
:is, o ji paprasčiausia paeina iš už
krėtimo nuo pribuvėja ai patarnauto
jų ranku motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena mo
tiną netenka gyvybes; vienas kūdikis 
.š kiekvienu dvidešimts gimusių ne
išgyvena nei šešių savaičių. O mirtis ■ 
Apkasuose buvo vienas vyras iš pen-i 
kios-dešimts aktyviai dalyvavusių.

i
<JS

PflARMACY

I
1
1 
baldavo: 
arklius.

Ir i ^'ii‘

rebuvo 
žandarai, 
s .engjav,' 
šios suim 

Bu- valdžiai.
1916 Tilžėje ik 

metais. Su vokiečiais ginčy- Piusų ža 
jdavosi, bylinėdavosi, rašv- užkalbinę 

Suostų klebonu Daukša bu- Bieliniui tekdavo ir po ke- davo protestus i jų ląikraš- tyt bu v 
vo užsikrėtęs lenkiška dva- liūs metus nesimatyti su sa- 

sia, pirmutinę dukterį mokė 
lenkiškai, bet atsilankyda

mas j Rygą ir susipažinęs 
su kunigu .Jacevičium, at
virto į lietuvius. Kažin iš 
kur, pranykdamas ilges
niam laikui iš namų parsi
nešdavo lietuviškų knygų.

Sutvarkęs ūkį, trisdešim
ties metu vyras, vėl parsam- 
do jį ilgesniam laikui ir, ga- tėvas taip juo džiaugiasi, 
vęs 300 rublių, keliauja į 
Belgus, rodosi, sumanęs ko
kius istorinius paveikslus 
tenai spausdinti. Užkliūva 
i Paryžių. Tenai patenka į 
lenkų kongresą, kur buvo 
kalbama apie Lenkijos at-

vo žmona. Kartą, ilgai xd- 
galėdamas parvažiuot na
mo. susitarė jie r kitus žmo
nes susitikt su ja paskirtoje 
vietoje. žmona atvažiavo 
su 4 metų vaiku. Tėvas 
ėmė kalbint, glamonėt sūne
li, džiaugtis .juo. ”0 tu ar 
turi tokį baiboką?” paklau-

čius.
Bet jiegos silpnėjo ir silp

nėjo. Kartą nukeliavęs nuo 

namu 
metrų 
klonio pas savo pažįstamą

kelias dešimtis kilo- ‘<ą P* 
vos užrepliojes iš sumišo

i

1

jei kas pa
važiuoji. Ir 

bet kaip buvo 
vežiucdavo ne vięš- 

šunkelfais, anot 

;:- n žiu, šventais 
Li’klį varydavo 

■ • mažiau kal- 

: .; ;i mainydavo

PIRM ATEISIANT KŪDIKIU
Pirm negu kūdikis atei; 
įtinai kiekvienai motino.

yra neat 
žinoti se-

r

žiavęš kny- 
ks žmogus 
: vokiečių 

papirkti, 
s knvgne-

atiduot Rusų 
"a patį Bielinį 

< šio, nei iš to 
aras kartą buvo 

e aviškai—ma- 
1 les, -kas toks 

Bet Bielinis ap- 
' 'prantąs ir^pa; 
žandaro vokiškai 

ako. Žandaras 
'■'it raukė.

tv
ksnčįu dalykų:

1. Pa.-.itnrimas su srecai išlavinta 
gydytoji’: pilnas kur.o išegzamihavj- 
mis, imant ir pilvo išmieravimą <: 
lažnų a-nulyza šlapumo.

2. Maistingas valgis su 
•>ieno.

Nuregnliavimas 
no svaryn dažnai pasi: 
nnžinant krakmolo ir 
valgiuose.

i. Užtektinai sky-
b- vandens.

5 Nuregaliaviraas
■j-tio. jei galima višnu maistu, 
dtmlių.

.R Kasdien reikia m. 
j: akai tarimas gerai eitų

<. Priežiūra dantų.
'. Užtektinai poilsio ii
9. Dirbti reikia nepervi 

tii.’is be rrodvargio.
!«. Reikia nešioti tink 

n ..-, ir tinkamai atsilsėti
1. Kasdien vaikščioti ore 

ra: išvėdinti miegruimi’is.

ganėtinai

perdiaelic augi- 
’ veriant ir stt- 

cvkrapr- aalj

ti.nų, kaip pieno 

vpiurių užkiett- 
be gy-

s. kad

i ir mank;

crapa-

ir ge-

<

Mitkų, sukniubo prie pat v„ ♦ . • . ..
vartų. Nuneštas į kambarį,. yrė įl€IQŽ18ini
neprataręs nei žodžio, po ke
lių minučių sustingo. Taip 

uė vaikas, nežinodamas, kad baigė savo neramų gyveni
mą tas nepaprastas žmogus,

Eent tris kartus'Bielinis didelis švietėjas ir svajoto- 
buvo pakliuvęs policijai į jas, 1918 metų sausio 18 d. 
rankas. , ■■ T _ .'

Vieną kartą, kai vežėsi iš kanto istorijos, yra parašęs 
Garšvių sunaus daiktus knygeles: 1) „Lietuvos ad- nešti kokie 
(Jjųvo tenai atidavęs jį La-Tninistracija , 2) '’XIX ; c
dukui mokyt), bet atsipir- šimtmečio pabaiga’’

JšLAVINTA PRIEŽIŪRA 
LAIKE GIMDYMO.

Išlavinta pri< žiūra reikalinga ge
li-n gimdymui reikaulnuja ypatingo 

-•i minimo ir yra atskira chirurgijos 
didis, (kciausia-- chirurgas nėra per 
't tas jei žmogus kenčia nuo nulauž
us kojos ar apendicito. Gabus vėle
li.aras yie. pakviečiamas susirgus 

brangiai galvijų veislei. Taigi, ar gy
vy Uė ir busianti sveikata motinos ir 
raiko neužsipelr.o geniausios gydyto
jo ir slaugytojos priežiūros, karią 
tik galima gauti?

kvotai šsibtigss.
\ isuort’, Arą galutinai su-

sipažinus ..tei'-ybės įstaty-.
iikiis ir ti-Ge; daugelis nei neži
no. kad kvotai jasihaigus dar 

Be papildymo prie Dau- gali kai-ka> at ažiuoti.
čia norinu- - kaitytojams pr^* 

ateiviai >tke- 
liąuti Į Slb Valstijas nepaisant 

ir g) kad kvota ir butų tos

i

- Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro r.e iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
Kadangi r.eranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
buteli, o mes užtikrinam, kad su jud
ini nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
lik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalai*- 
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreidas tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas sa^> aptiekoriaus adre
są. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO.. Ine, 

Dept. 13
17*7 S. Halsted SU CMeai*. JM.

ITALIŠKI ARMONIKAI. *
: Mes išdirbame ir importuojame vi- 
’ šokių rųšių rankomis dirbtus

ITALIŠKUS armonikus.

Kūdikiai mėgsta įi!
Jie net prašo daugiausl 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalbu už 
j:,ęs—-tik pasitebėkit kaip jie užsideda 
džiaugsmu, kuomet" motina paima boaka 

BĄJMBINO 
Ireg. S. V. Pat Biure.

Pastebėkit jų partaneras nuryti šitą ska
niausi viduriu pa’iuosuotojų, 
kuomet nors buvo padarytas. Ir 
ler.’trvjausis, vienok v 
šiai! Motinos— 
jaugti muionar.;
T-»?«'-’linir>;a. ?< i 
kttoicet k.ali!%ūs 
zintu. piktu—tai vra tikri Peklai vidurių 
užkietėjimo. š:ąnukv ramiai. ncs.>a
iiu.štaiH'iu ryt i kudikūs vėla bus linksmo® 
Lai Eambino atliks savo durbij
ir atliks gs-rui !

• F.AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. BrooMyn. N. Y.

kokis tik 
— Z.- jis yra.
veika pusekmingiau- 
nežinot** to smagumo 

. t ■ '••j ima ir užsi
us i;‘•naudoi-te Baubino, 
poeiG ,r<> neramia, suer-

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musu kai
nos - žemesnės negu kitų išdėrbeįu. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Ttei- 
kalauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYK AE (a)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė., Dept. 24, 

Chieago. 11L

{HARRiMAN LINE) 
J Oi NT ū'ŪRVJCE WITrtV JOtNTu'CRVlCĘ.VWTrt **>

EAMBURGAMEMONUNE
av

Toms motinoms, kurios turi kūdi
kių, bet negali jų krūtimis penėti 
yra stipriai rekomenduojamos varto
ti Borden’s Eagie Pieną dėl bonku- 
tės. Tai yra puikiausias pienas ii 
gi yniausias cukrus moksliškai su 
maišytas ir prirengtas. borden’s 
Eagie Pienas yra maistas, kuris pa- 
budavoja stiprias kojas ir sveikus 
kunus. Jis kūdiki įgalina augti sva 
rya kas- yra reikalinga dei sveikato 
įr normali.škumo. Jis yra rekomen
duojamas gydytojų per 65 metus dėl 
jįo ąugštos kokybės.

L-itcši Perskaityk kas sąvaitė šituos 
ar Kltoe straipsnius ir pasidėk ateičiai.

TRUMPIAUSIAS KELIAS J •
T LIETUVA
Laivai išplaukia kas savaitė 

Goriausi musų laivai 
”Resolute”. "Reiiancc”, * 

”AH»ert Bailin”. ’Dcutschlaad’' 
vyža I, II ir III klesti pasažįi- 
rius. Taipjfi nopuleriai laiv:

”Mount Clay”. "Cleveland”, 
"Westphalia”. ■'Ransa" ir 

’Tburinsia". *
UNITED AMERICAN LINES 

JULIUS ROTTENBERG. 
260 Hanover St- Boston, Mase, 

arba pas kitus aeentus.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentii ir iš Lietuvos laikraščių.);

lJetuvos Socialdemokratų 
Jaunimo "žiežirbos” Sąjun
gos pirmasai suvažiavimas.

Pasibaigus Lietuvos So
cialdemokratų Partijos kon
ferencijai. 30 gruodžio, 19- 
23 m.. įvyko pirmasai social
demokratinio jaunimo "žie
žirbos” sąjungos suvažiavi
mas.

1922 metų pabaigoje ne
drąsiai pradėjo kurtis so
cialdemokratinio javinio 
organizacijos. Tais pačiais 
metais Partijos Centro Ko
mitetas, šeriamas jaunimo, 
leidžia prie "Socialdemo
krato” darbininkų jauni
mui skiriamą "žiežirbos" 
priedą. Darbas eina sun
kiai, nes nei jaunimas, nei 
partija neturi tiek išteklių, 
kad iškarto pastatyti visą 
jaunimo darbuotę. Tų pa
čių metų pabaigoje Šiaulių, 
Mažeikių ir Pasvalio apsk
ričių jaunimo kuopelės su
šaukė 22 rugsėjo Šiaulių 
mieste pirmąjį savo atstovų 
susirinkimą. Susirinkimo 
iniciatoriai pirmuoju klausi
mu pastato darbininkų jau
nimo programo klausimą, 
šitasai Šiaulių pasitarimas 
duoda geni vaisių ir padeda 
pagrindus jaunimo darbuo
tei.

Įvykus Šiaulių pasitari
mui Kauno jaunimas prade
da rūpintis socialitinės jau
nimo organizacijos statuto 
klausimais. Kadangi daug 
esama neaiškumų ir klausi
mas neparuoštas, tai jis ten
ka pakelti Lietuvos Social
demokratų Partijos suva
žiavime, kuris nustato 
bendruosius dėsnius ir su
teikia kriptį darbininkų 
jaunimo organizacijai^

Taigi praėjusieji metai 
musų jaunimui buvo tik pa
siruošimo ii* daugelio klau
simų išsiaiškinimo metais.

Pastarasis suvažiavimas, 
jvykęs 30 gruodžio, galuti
nai padėjo patvarius pama
tus Lietuvos sociademokra- 
tinio jaunimo "žiežirbos" 
organizacijai, -šitame suva
žiavime dalyvavo atstovai 
16 skyrių su 24 sprendžia
mais balsais, atstovaujan
čiais 1.057 
draugų.

Pirmiausiai 
mas galutinai priėmė Lietu
vos socialdemokratinio jau
nimo "žiežirbos" sąjungos 
•vytimo programą, kuriame 
^iiVesta ekonominiai, politi
niai ir kultūriniai jaunimo 
reikalavimai. Be tos - veiki
mo programos, aiškiai nu
statė pamatinius pasaulė
žiūros dėsnius. ir kviečia 
Lietuvos darbininkų jauni
mą netik organižuotis ir la
vintis, . bet stoti kovon su 
Lietuvos klerikalizmu ir 

.Įvairiais, politikos spekulian
tais ir demagogais.

Iš kitų klausimų, kuriuos, 
išprendė šis. suvažiavimas, 
minėtini Jaunimo Interna- 
cĮonalo, statuto, sporto, raš
tų leidimo ir kiti. Lietuvos 
jaunimas nuo praeitų metų 
skaitosi Jaunimo Interna
cionalo nariu,—suvažiavi
mui teko atlikti tik forma
lumus ir įgalioti vieną drau
gą dalyvauti Internaciona
lo Biure. Tuo budu Lietuvos 
socialdemokratinis jauni
mas savo kovoje užima tam 
tikrą vietą ir tarptautinia
me jaunimo kovos bare.

Išrinktąjį "žiežirbos" Są
jungos Centro Komitetą su
daro ’šie draugai: Galinis, 
Budrys, Januškis, Bagdo
nas, Trenzelis, Ramanaus
kas ir Roslanas.

Baigiant šitą trumpą in
formaciją. paminėsiu d^Įf. 
porą dalykėlių:

Amerikiečiai, senai aplei
dę Lietuvą, neįsivaizdina, 
kad Lietuvos jaunimas šian- ; 
dieną yra ‘gaudomas kunigų blizgančiais

organizuotų

suvažiavi-

rDĮ&iskaitė į tą bausmę viene- 
rių metu su. viršum, kuriuos 
išsėdėjo kalėjime ligi teis
mo.

j šnipinėja apie D-rą Basa
navičių.

VILNIUS. Gruodžio 1b d. 
į Mokslo Draugijos busto

Prikibęs f«'ie manęs ”diau- jog nobino kada nei pama
tas”, kuris labai gudria: nyti apie kokį suokalbi. Ma-j 
mane paveikė, su nusistebė- nau. kad aš jiems buvau 

no pirmutinis. į
šitos rūšies apgavikų yra 

Mini Lietuvos miestai. Jie 
visokiais budais apgau<I>nf* 
ja žmones. Reiktų kaip 
iors jų laisvę suvaržyti. O;. . „ a ---------
labiausiai turėtų buti išnai- virtuve atėjo kaž koks ka
tytes čigonų veislės. Ne-i airiškais drabužiais apsi
augi jiems nebūtų galima I rengęs vyrukas ir klausinė- 

■’tirasti darbo, kad jie gale- jo tarnaitė 
:u dorai užsidirbti duoną?

A.

jimu sušunka, kad tai esą 
deimantai. Nors tie akme
nukai neairtidė deimantais, 
liet aš neuirtjau laiko apie 

itai pamanyti. Mano "drau- 
Jaunimo tariam* "as” skubiai Pain,}a Yien5 Jaummo taipaniai.m(nuka kurio »pabėgė- 

lis" iš karto nenorėjo duoti, 
kada buvo patikrintas, kad

ir klerikalų į tam tikras 
klerikalines jaunimo orga
nizacijas, 
skverbiasi pažangininkai iš 
stambiosios buržuazijos ir 
bespalviai liaudininkai. IŠ 
kairės savo I 
liai darbavorf jaunimo tar
pe individualistai ir Įvai
raus i . ___
tojai, žiežirbininkai gi aiš
kiai susirišo su Lietuvos 
darbininkija ir griežtai at- 
sistoio ant klasinio pama- 
to. Pabsr bus aišku kadj'J »(lraBgas 
musų jaunimui nėra leng-!^ 5 
vas darbas, bet aiškumai 
nusistatyme gl.iMv 
ninku jaunime simpatijų j 
"žiežirbos" sąjungai. t ajl{EOaininkas reika-šiandien "žiežirbininkai" riis*. 17ai7MlthnmKa\_.Ie.lh;a 
daro milžiniškų pastangų i 
besiorganizuodami ir leis- 
darni sava j i "žiežirbos" 
laikrašti. Pastarieji to 
laikraščio numeriai išleista 
tik sąjungos lėšomis. Su
rinkti tam tikslui virš 1,500 
litų, buvo labai sunkus dar
bas, bet jis šiaip bei taip 
pergalėtas.

Besivystant musų jauni- ‘ 
mo darbui, jus dar nekartą} 
užgulite apie žiežirbinin- 
kus. Atsiminkite tada, kad 
tą darbą dirba pradedąs su
siprasti ir organizuotis Lie
tuvos darbininkų socialde
mokratinis jaunimas.

• K. Bielinis.

.uuuiuu^a.. >> eidamas netu-
laiku gana veik- ?7t ' . . irri bijoti, tai sutiko, ir mudu 

einame pas laikrodininkąndivrdualistai ir ivai- *.. . ‘niauka nrinciru iiėško-*,Jatlkrintl ar g°.- deiman.' 
piauKo principų jiebKO- . T •>, n».1sw1mp nnetai. Lyg tik priėjome prie 

ki autuvės laikrodininko, 
pas duris pamatėme laikro
dininką, kuris neva užda
ręs krautuvę eina namo.** * •• •• •• i jį spiria, 

j kad grįžtų atgal į krautuvę, 
gimdo darbi Pes turiS svarblJ reika* 
gimdo datbi-,^ Laikrodininkas nesu

tinka. .Pradeda juodu bar- 
i ris. Laikii^dininkas reika- 
ilauja, kad jam pasakytų ka 
’ 0 mano "draugas"
tikrina, kad negalįs gatvėje 
ra dalyką ąpręst. Laikrodi- 
įinkas eina namo ir prižąda

# lataiibauti, Paėjęšs i i Ožeš-
kienės gatvę, laikrodinin
kas eina į vienus namus, ir 
karidoriuje išsiėmęs dfdi- 
lamajį stiklą žiuri į akme- 
nuką. Mano "draugas” lie- 

,uė man sakyti, kad iis nuo 
nanęs norįs ji pirkti. Laik
rodininkas apžiūrėjęs ak
menuką, siulija man du 
Šimtu dvidešimt penkis do
lerius. Čia juodu ko nesu
sipešė. Laikrodininkas ne- 
luoda "deimanto”, o mano 
"draugas" šoka atimt. Bet 
buvo musų viršus. Einam 
oliau Ožeškienės gatve. Įė
jom į vieną kiemą ir čia ma
la "draugas" pradeda derė- 
i iš pabėgėlio "deimantus." 
Prašo už vieną penkiasde
šimt dolerių. Ir mano 
"draugas" klausia ar aš ne
turiu dolerių. Sakau—netu- 

______  ___  _ ___ nes ir neturėjau. Mu- 
jie yra tvirtai susiorgani-į du sutarėme, kad pelną da- 
zavę, o jų organizacijos ’ lysimės per pusę ir sutarė- 
tikslas yra tobulinti savo ’^e Surasti dolerių ir nu- 
nariu ■ verslą. Aferistai va-*^kti deimantus.’ Buvo- 
gįs yra veik vieni žSMai.: v.c7n.e susitarę ir kur susi- 
Provincijų miesteliuose per; tikti tą patį vakarą. Taip ir 
turgus arklių mainymuose; issiskyrsteme.
dirba su jais ir čigonai. Jie i Man atėjo mintis nepri- 
yra taip išsimiklinę savo‘leisti "pabėgėlio" prie žydo, 
versle, kad sugeba gyventi į kad nebūtų apgautas. Va- 
ir dar gerai gyventi be dar-! dinamasis "pabėgėlis" taip 
bo. Kauno ir kitų didesniu-; mokėjo vaidinti savo rolę,

! kad tikrai atvaidino baltgu- 
džio tipą. Pasivijau jį ir su
tarėme sueiti kitoje vietoje 
ir kitu laiku, kad kupintu
me pėdas tam žydui.

Suinteresavau vieną as
menį su doleriais, ir sutarė-. 

» ne gerai apžiūrėti "deiman-:

Kaunas

t

Kaip veikia vagįs ir apgavi
kai Kauno gatvėse.

Tai profesionalai vagis, 
kurie dienos metu apvagia į 
ir apgauna žmones. Kauno i 
gatvėse, o ypačiai turgavie
tėse sukinėjasi jų organi
zuotos šaikos. Matyti, kad riu,

i__ ______ _
organizacijos Vysimės per pusę ir sutarė- 

tobulinti savo neĮ . l_xS ’)J.I______x___ „

jų miestų gatvėse jie verčia
si pinigų mainymu, apgau
lingu pardavimu ir apkraus 
te kišenes.

Čia aprašysiu, kaip vieną 
kartą, nė labai senai, buvau 
pakliuvęs į jų pinkles 
no gatvėse.

Kau-

ii

Vieną sekmadienį -apieįtus" ir nupirkti, 
pirmą valandą dienos metui f’ ' " 
einu Vilniaus gatve.
tai apsivilkęs, kokių 25 me-;Vadinu jį eiti su manimi į 
tu vyras užkalbina mane.'vienus namus. Jis atsisako' 
Klausia rusiškai, kur butų įeiti. Klausiu Jcodel? Atša
ka Įima išmainyti auksinių j ko, kad bijąs. Aš jam aiški- 
pinigų. Kadangi esu parimi, kad nereikia bijoti. Bet 
pratęs nekalbėti su tuo, ku->jis man pasipasakoja, kad 
ris kalbina rusiškai, tai ir neturįs dokumentų. Gvve- 
jam nedaviau atsakymo, nąs barakuose ir tik atėjęs 
Jis tuojaus klausia šalia j i miestą parduoti ’aeiman- 
manes einantį, gerai -apsi- (tus," nes jo moteris jam 
rengusį jauną žydą, kaip' taip liepusi padaryti. Da- 
man vėliau paaiškėjb, buvo bar pradėjau atsipeikėti, 
jo kolega. Tas žydas klau- į Manau sau, ar ne bus jis tik 
šia ką klausiantis turi mai- j aferistų vagiu atstovas, 
nyti. Anas jam parodo de- j Man teko matyti tokių vaiz- 
šimti auksinių rublių ir pra-įdėlių kino teatruose. Dabar 
šo už ji tik penkis litus, j vėl mudu sutarėme sueiti 
Tas duoda jam šešis litus ir vienoje vietoje ir pažadėjau 
paima “dešimtį auksinių j atnešti jam dolerių.
rublių. Čia pamačiau apga- j Nuėjau į kriminalę poli- 
vimą. Bet toliau pirkikas į ei ją, pasiėmiau vieną kri- 
mane kalba, kad labai pi- minalistų ekspertą, kuris 
pigiai pirkęs, nes už ji gali ėjo paskui mane, atėjau į 
gauti šešiasdešimt litų. No- skirtą vietą, bet jau asmuo 
rėjau jam pastebėti, kad — ”J i------"
jis negali gatvėje apgaudi
nėti, bet tuojau anas mudu 
pasivijęs pasisako turįs ir 
daugiau ką parduoti. Ei
nantis su manim žydas 
traukia mane už rankovės 
ir sako: "Pažiūrėkime, ką 
jis turi parduoti.” Siūlėjas 
sakosi važiuojąs iš Rusijos 
per Lietuvą Į Lenkiją kai- pratau, jog tai yra organi- 
po pabėgėlis ir atsargiai zuotas apgavimas. Tačiau 
atidaro skrynutę su baltais apgavikai taip gudriai ir 

akmenukais: mikliai vaidino savo roles,

metui Skirtu laiku suėjau _ta 
Pras-i "pabėgėlį” su "deimantais."

Gyvą?

su "deimantais” nepasiro-! 
dė. Kada papasakojau eks-į 
pertui "pirklių” išvaizdą, 
tai jis man pasakė, kad juos 
žinąs ir kad jie nesenai esąJ*'-' Vk’U j

atsėdėję kalėjime ir paleis-1 
ti. „•

Iš šalies galima pamany
ti, kad mano butą negud
raus. kad taip ilgai nesū

Tačiau

žmogas-gyvulys nuteistas
9 metams sunkiųjų darbų.

1923 m. gruodžio mėn. 
Kauno Apygardos Teismas 
Rokiškio mieste teisė Joselj 

šusteri, 36 metų 
už išžaginimą 3

<nc ideiĮ 
amžiaus, 
netų mergaitės.

Kaip liudininkai tvirtina, 
žvėriškumas Įvyko tokiu bu- 
lu: 1922 m. birželio 30 die- 
įą. vakare, Abelių mieste- 
io gyventoja Ona Krivię- 
vienė. išeitlaiąa melžti kar- 
zių, paliko neužrakintoje 
roboje vieną, miegančią lo

voje 3 metų amžiaus savo 
nergaitę Brone. Gyventoja 
:o pat kambario Regina Pu
šaitė taip pat. buvo išėjus 
■u savo mergaite karvių 
melžti. Kitame namo gale 
>er priemenę gyveno Jose- 
is Šneideris—šusteris su 
'-avo sena motina, kuris daž
nai užeidavo pasikalbėti 
>as Krivickienę.

Krivickienė parėjus na- 
no ir radus Tamiai miegan
čią savo dukterį Bronę vėl 
išėjo karvių melžti. Antru 
kart grįžusi rado dukrelę 
neverkiančią. Paklausta, 
tas jai yra mergaitė «mė 
kalbėti apie ”Joską” —taip 
:i vadindavo .Joseli šneide- 
•Į. Motina paėmus dukrelę 
mt rankų, pamatė, kad jos 
suknelė, marškinėliai ir pa-, 
talas visi kruvini.

Nunešė ją pas felšerį, ku
ris apžiūrėjęs radę, kad 
mergaitė išžaginta.

Kad įsitikinus, mergaitei 
buvo parodytas kitas žydas 
ir užklausta, ar šitas ją 
'‘gąsdinęs." Atsakė, kad ne. 
"nešitas." Parodžius Joseli 
Šneiderį, mergaitė verkda
ma iš baimės pasislėpė už 
motinos.

Ir apskrities gydytojas 
konstatavo, kad mergaitė 
išžaginta.

Teismo posėdy kaltina
masis 
neprisipažino kaltas ir no- r 
rėjo nuduoti beprotį. Iš sa
vo pusės buvo atsivedęs liu- 
lininkų žydų ir rieną lietu
vę kaž kokia Mikitienę Įro
dyti savo nekaltumui. Pa
staroji norėjo įrodyti, kad 
ji mačiusi kaip kartą Kri- 
vickienės mergaitė nupuo- 
:usi nuo krosnies į medinę 
lova ir sužeidusi savo vidu
rius.

Už tekį žvėriškumą teis
mas Joseli Šneiderį Šusteri 
nubaudė devyneriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjime 
atimant visas teises, be te

ės, kur gyvenąs 
namų sargas. Nuėjęs pas 
sargą, ilgai kaipantinėio 
apie d-rą Basanavičių: kas 
jis esąs per vienas, ką vei
kiąs, ar rašinėjąs laiškus, 
koki žmonėX ateiną pas ji ir 

ar dažnai, ar jis pasipažis- 
tąs su d-ru Damaševleium 
ir t.t.: stebėjosi, kad dakta
ras užimąs toki didelį butą, 
išeidamas šnipas išsiieiskęs, 
-rasit, busią reikalo pas jį 
krata padaryti.

Aš MELDŽIU ŠIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJŲ 
kurie kenčią nuo Romatizmo. Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), I’adag- 
ros (G»ut>. parašyti man laišku, pa- 
eledant savo vardu ir aišku adresą, 
o aš pšrsiųsitt dykai t iena dolerio ver
tis tanką išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatiztną nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padarytį Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus gerbs pasek
mės ir jus patis į tai Įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vie ną cen-

i

Nebandykite prašu Iruti romą-.ir
om per koja* ar skūrą su pagelta 
plasterių ar kitokiai daiktų. Neban
dykit išvilioti ji su linitnentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit isvyt ji sn užkalbėjimu, liet 
ivs privalot jį prašalint. Jm yra 
kraujuje ir jus turite<ryti Jt Jau
kai!. '

Ir aš tikiu, ta darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatic RėmMy.
Romatizmas turi išeit, jeigu
jus paliuosuosit nuo >sk:uisnw 
ir kentėjimo. Mano jrjduolfes 
panaikina skaudžius dieglius,
muskulą frelimą, gerklės sutinimą ir. sąnarių sustingimą.

I
mll.

(jterėkisPain-Espellerip Trynimu
NeUuk ligi to, kuom 

versp s atsigult i. Po 
daroui, savo lankom. k 
suteik pąkugA iiiiin.'i !

Žmogus, kuris kirba 
lai<, negu i buti sersaiu 
PaiB-EiDelleriii iš>ūr;r.i:% 

_ Išvengkitc skaihiamų 
tilt sąnary. Pa i n-ExpeHeris palaiko 
sveikirs an»>nes geroje padėtyj**!

S3v. ir 70c. uz kinta aMi.k”se.
F. AD. R1CHTER & CO. 

104-114 So. 4th St.. Bcoklyn. N. Y.

PARBAIGTA 
Mervu Jiega 
lenki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
?adaro Gyvybes Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
’mk Nuga-Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
jega-Tone turi brangios vertęs vaistą 
orai Žinomą gydytojams visose šalyse ir jų 
riraŠPfr.ą nuo nervu suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nernogss 
gyvybės organai, nervų st- 
prumo žudymas, nemiegąs, 
dvasinis slėgimas, histerija, 

ilginiai skausmai, ar 
sopus vien valinio nao vargiaf
nei

jausmas.
'Cįa’įl Sitaspuikusęreparatas 

taipgi turi tam tyčia vaistą 
J’“ f padarymui k1" ujo gausom.______- ujo gausom, 

raudonu. gre»uii tekančių; 
jis sugrąžina raudoną svei
katos žėrėsi nublyškusioms 
veidams ir Ii eseras žmonėms 
suteikia k;mo. Jis sugrąžiną 
energiją ir Dajiegą dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sėkmės 
ilgai prasi: °susios ligos, 
gripo, ar pe: dėjimų.
Be to Nuga-Tone tini 
šešis kitus vertingus vais
tus. kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veilsia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies py kirmį 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tcne padaro kvapą tyra, 
nuvalo apklotą liežuvį, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius .taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Nuga-Tone’ąŠneideris šusteris, Pamėgink
Musu Rizikų

Nuga-Tone atseina tik S1.00 pateKut— 
vžtenka 3C dienų: 6 pakeliai tik už $-’>-00. 
riamėtink Nuga-Toneą 20 dienų mtfsų 
rizikų Ir jei tau pasekmės r.epatiK/, sugrą? ink 
'ikosiadalį. o mes atiduosime pinigus algai. 
Pasiusk šiandien—TUOJ AL S. mvo nežūtume-, 
entas. Nuga-Tone yra taipgi pardatmčja- 

mas aptiekose ir yra ju garantuomas, kad 
jis .suteiks pilną patenkinimą. ar.. ■>txi 
pinigai sugrąžinti. Pažkirčk garantijos ant 
kiekvieno pakelio. ->

Pažiiirek garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

SAlSbSALiUBORATOKY,.v 
Depį LEk'4 •1018 S. WuDash Are.. Cmcago.

Gerbiamieji: Įdedu $—-   ——■- 
likerio* N’uga-Tone o. Aš imsiu Nuga-ione ą 
per SOdimin ir jei man nepatiks, aš likusią-da*x 
pasiųsiu. atgal ir jus man sugrąžinsite pmgtus.

/ardas....................  —

3atvt ir num. u R. F. D—

i

Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit; Aš galiu daug prirodyt i vieną s'ąvaitę ir 
paprašysite mano' kompanijos pasiusti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolii). Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot .mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų y? / z > /f
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite r
ju tuojaus.

REGULERIS $1.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus ištar.dytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jo" IJoniatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo, išbendykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jumsr tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaiftus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką,' 'kufis neturi vertės, bet siunčiame pi! 
nos mieros butelį, kokie parsiduoda aptiektose už dorelį, šis butelis 
25ę. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užtnikėti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės bute!; dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

PR1S1CSK KFPON.y
Kuhn Remedv Co.. 

Dept. B. W.
Aš turiu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuhn o Kheumatiškii gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, snpakavimo ir tX 
Dolerinis butelis turi bu i * 
prisiųstas dykai.

VARDAS

MIESTAS

VALSTIJA
Gatvė ar 
K. F. D.—

KUHN REMEDY CO, is» Miiw»ukee Ave..CHICAGO.

BUK SVEIKAS! | 4 g JUS1TOMT PADAIH 
M® HSTCA PINIGŲ?

bčvčk juos savo čevėrykuosc. -4
Profesoriaus Vingrer.s ' Voltiniai 

Vitpadžiai yra vartojami nuo .roma
tizmo, sutinimo kojų, skaudėjimo ko
lų ir strėnų. Užlaiko kojas šiltai, ap
saugoja nuo romatizmo, sustabdo 

; nenormali dvokimą ir prakaitavimą 
{kojų. Elektra turi galingas, gydymo 
ypatybes, ji veikia ant žmogaus klai
po kokia nematoma ranka. Elektra 
pasiekia tas dalis kūno, kur gyduo
lės niekad negali pasiekti. Elektros 
vitpadžius galima gauti dėl vyru, 
rr.oteių ir vaikų. Omeriuodamas pa
rašyk numeri čeveryko arb3 ilgj jū
sų pėdos.

Kaina liktai vienas doleris porai 
su prisiuntimu. Pinigus prašau siųti 
Money der arba registruotam laiš 
ke. Adresuok šitaip: <6'

WALTER’S SUPPI.Y HOVSE 
3237 S. Auburn Are, Chicago, III.

I

t

’l'eL So. Boston 50<-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVY8 DENTĮSTA8.

VALANDOS Nuo • Htl JI JlmV-

N»o J iki t rrt. 
NEDĖLTOMTS: 
Ik! 1 v. P® ąlrtų.

Seredomis iki 12 diana. 
Ofisas "Keleivio” narna 

t51 Rroadwąy. tarpe Č ir D at. 
SO. BOSTON. MASS.

Mot«rw ealt pa4ar?zti $15.00 
iki $25.00 ant savaites liuosu savo 
laiku, ausdama karielir.ius pagraži
nimus, kaip tai juosteles, tarbeles, 

I brasiietus, laikrodėliams dirželius ir 
tX, ta viską labai lengva padaryti 
ant musų

SIMPLEX KARIELINIŲ 
STAKLIŲ.

Jus net nusistebėsit. ko
kius gražius daiktus jus 
galit padaryt savo namuo
se. Kariefiniai daiktai yra 
lai>ai branginami ir lengva 
yra bite kur juos parduoti 
su pertis uždarbiu.

Simplės Karielinės Stak
lės yra užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais nurody
mais, su adatomis ir su 
pradžia arHįįni0. Kartu pri
siunčiamos spalvuotos pa- 
trir.os ir daugybė karteliu 
(kurią užteks |M^0arymui 
keleto daiktu) ’r;

KAINA TJK
Su persttthlimn)

! Pfnigai būna sngrąžinti,-jeigu ne- 
J užsiganėdinsi t. Prisiusk 20c: atįjmpo- 
'rtniįs arba sidabru, o aplaikęs fflrimo- 
,'PĮiėĮįdįljJS-' • z .r-.

I Jėifcu .-/pinigus prisiusi iįkalno, 
lprišiŲSitnę. č-kstra* pakeli adatų dykai. 
‘Siuik užahkyraa ŠIANDIEN. (-)

į 1246. N. LINCOLN ST
ROYAL BEAD CO.,

Dept 122 
CBfCAGO. 1LL1NOIS.

33 PUIKUS PREZEKT/j DYKAI!
44

'Ue*ta*___________ Vclrtija.

21AKMENS PAAUKSUOTAS LAIKRODĖLIS TIK $13.95
•A--*

Imituotus bra i.s lėtinis laikrodėlis; Peliukas su dviem geĮaŽtėui. greieorimn ir 
stiklabraižia; Kryželis, kurta gralima dėvėti ant kaklo; Kainivriui Muzikai; 
Puikus lauko žiuronėlis; Salikui špilka; Maukietam; guzikai; Imituotas 32 
kalibro 5 šūvių revolveriu; Peteliškes sagute; Pora iroskariu; Fontanui > 
plunksna; Egiptiška srikeja laimes pranesauteja—ji įspės jūsų laimę, kaip 
greit paimsite jų į raąkas; Tvirtos patnašos ir Automatiškas cigarėių užd<- 
jejas. Kuomet Situos daiktus atztcs j iusų atarą ir jus juo.s pantaty -it-'tHo- 
met galėsit užmokėt u t Juos D1S.95 ir viskas bus jūsų, šitie laikrodėliu* yra 
gvarantuoti ant 20 metų ir laike šito periodo fk.- užetyką juo- pataisom ar - 
ba apmsmom ant kito. Sitį drdel; pa .įulyr.ią tnes darome tik toųel, kad su
pažindinus žmones su musų 21 akmens 11 karato; auksintais liikrodeliaųi. 
fodel neatidėliokit, bet siųskit užsakymu tuojSGe.'i’arasokoKžt ir savo uraii- 
gams apie si nepapraft* pesialytoa- Jeigu nebūsit uaęuuetii&tr. pinitrus su- 
grąziasime atgal. Parašykit savo Vaida ir adrese aiškiai- stųajtit

; Pilna kaladė kazyn?;^ šiuo adresu: •. ' • • •» ' ' ■ y*
UNJON MA1L OROER CO, 62? EKHT AVĖ., Dept. 13, MILWAUK£B, W JS« . ’ . . . j

AR ŽINOT, KAD MUSŲ 21 AKMENS 14 KARATO AUKSINIAI I ATKRO 
DĖČIAI YRA GERIAUSI? PAMĖTYKITE IR PERSITIKRINKITE. 
Jums neicikia siųsti pinigus iškalto, tik iškirpkif šį apskelbimą. Įil kit 

stampopiis dcici persiuntimo lošu ir k Artu su suv<> vardu ir adresu 
mums. ° mes įšsuisime jumsper pa*.a ar ekspresą išegzaminuviniui .-i pui
kų 21 akmens 14 karato paauksuotą •Aikrodėii. <hmeltavuo.se lu'<. t'iu. e. g.a- 
rantuot’r sę ant 2U metų ir kartu gu fcikrodėliu pasiųsim'- 3’5 prezentus dy 
kai. štai tie prezentai: Puikus paa.^Asno&£> retežėlis s.i ■ ražiu L'ketuku: 
Kyuiečių laimes žiedas, kuris neša h imę; daug ž»non:ų sako, kad tašai žie
das atneša laime meilėje, biznyje, žaliuose it t' Kin<-mat.». rafi ka krep
šelis su pavoksiu; taL’yra labai r,sikUs daiktas, patašini 1.-ip ir t r< o- 
škopas: h>.->emnis veidrodSIią su fn< -inos paveikslu ant uzpakal/i; šukos; 
Puiki britea, kuri skuta. Jvtlniai; Skutimosi šepetuką*: l)u<inik<»s, kuris yra 
vertas inaziau-sią « dolerių, TtW laiką rodo tels.neai; - - •

/ - I -................ -

meltavuo.se


v

Vietinės Žinios t ____
2.000 kunigu priklauso prie 

Ku Klux Klano.
’ ? Evangelistų bažnyčios 

kunigas John R. Browne 
Įiereitą nedėldienį kalbėjo 
apie Ku Klux Klaną. Sulyg 
jo, kliuksai esą geriausi 
žmonės; .jie esą ”100 procen
tų patriotai ir tikri krikš
čionys”. Jis sako, kad da
bartiniu laiku prie Ku Klux 
Klano priklauso 2,000 kuni
gų, ir kad greitu laiku visi 
dvasiškiai prie tos "susai- 
dės” prisidėsią. žinoma, jis 
turi omenėj protestonų dva
siškąją. nes katalikų kunigi
ja. kuri tarnauja Romos po
piežiui, yra skaitoma sveti
mu ir nepageidaujamu 
Amerikai elementu.

Užpuolimas ant farmos.
Netoli Lexingtono plėši

kai užpuolė Hutchinsono I 
farmą. Darbininkas Weir 
parėjo namo ir rado viduje 
banditus. Lipant jam taip-! 

tais prie durų, vagĮs davė 
jam kuolu per galvą ir nu-' 
metė žemyn. Kada jis pra
dėjo šauktis pagalbos, pik
tadariai pabėgo, bet pirma 
iškraustė jam kišenius ir 
atėmė $80. Tą pati vakarą 
vagis buvo įsilaužę ir i lie
tuvio Mažolio farmą, kuo- ‘ 
met savininko nebuvo na
mie.

“KELEIVIO"

Kalendorius
1924 Metams

t{»

I

JEIGU NORI |VEST 
savo narna, nelauk vasaros, 
įvest dabar, nes dabar gali 
daug pigiau.

G. RAIKO
48 Trull St« Sonierville.

ELEKTRA i ^*****AAA***A*^*M*MW*W.j 
bet duok 
padaryti

(4)

Mass.

PARDAVIMAI

► Tel. South Boston 3520 <J
I Residenee Aspinwall 087J <> 

: S. M. Puišiutė-Shallna j: 
! LIETUVĖ MOTERIS !► 
- ADVOKATĖ ;;
, 366 Broaduay, So. Boston. Mass. J >
► Room 2. <Į

Sulužo automobilius 
degtine.

Dorchesteryje, ant Savin 
H iii avenue, sulužo vienas 
automobilius. Kad sulužo, 
tai ne naujiena, bet policma
nas patėmijo, kad žmonės, 
kurie tuo automobiliu va
žiavo, yra labai neramus ir 
tartum ko bijosi. Tuojaus 
buvo padaryta jų automobi- 
liuje krata ir pasirodė, kad 
jie veža 15 keisų tikros ško
tiškos degtines, kurios ver
tė apskaitoma i $1,760. Visi 
tris buvo areštuoti ir degti
nė su automobilium konfis
kuota.

su

Policmanas ir vagis nušoko 
nuo tilto.

Ant Massachusetts avė. 
ištruko iš policmano rankų 
vagis ir nėrė nuo tilto že
myn ant geležinkelio bėgių. 
Policmanas nenorėjo vagi
liui apsileisti ir dūrė paskui 
ii. Nuo tilto iki geležinke

lio yra 22 pėdos, tečiaus nei 
vagis, nei policmanas įšok
dami nesusižeidė. Vagis bu- 
bo tuoj sugautas.

Lynne sulaikyta 200 
automobilių.

Ant Revere-Lynno bulva
ro aną vakarą buvo užtaisy
ti spąstai automobiliams, 
kad apžiurėjus, ar visi turi 
užpakalines šviesas sulyg 
naujų reikalavimų. Išviso 
buvo sulaikyta .200 automo
bilių. iš kurių 15 atrasta su 

tiemssenom šviesom, ir 
bus atimta laisniai.

i

Jame telpa daug Įdomių straipsnių:
1) Ku Klux Klano Istorija;

2) Ar yra tikras Dievas:

3) Kaip žmogus pradėjo i a • ■ ’-i-

Be to, yra keletas gražių a; ' U. daugybė 

eilių ir statistikų.

Kaina 50c.' ''Keleiviu" nei m

PARSIDUODA trijų šeimynų na
mas su ”fumace” šiluma. Kaina 
S7.5OU; turi įnešt Jardas di
delis.. galimą jame statyt trijų auto
mobilių traradžių. (6)

B. S.
62 Burnett St. Jatnaica Plain. Mass.

Tol.! Riehmond 1410

a

a
I
«
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a
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i
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DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

lb Parmęnter St.. Boston, Mas*.
(Prie Hanover St)

Tel. Richmond 668. 
Valandos nuo 9 ryto iki 8
Nedėldieniais iki 4 vai po

(-) 
vak. 
piet.

v .toriams tik 25c

žsisakykit.

'erai i popierą 

r:a ir gerai užli-
Siųsdami pinigus, suvyniokite 
25c. arba 50 c., Įdėkite i kom.Ą 

pine, užrašykit adresą sekanė

KELEIVIS
255 Broadtvay, So. Boston. Mass.

d

I
I

FORNIčIAl PARSI- 
DUODA.

Visi sykiu arba po vieną daiktą, vi
si geri. Kreipkitės pas: A. Bender. 
S6 Fuller St.. Dorchester. Mass.. ant 
pirmų lubų.

PARSIDUODA Vaiku lova 
kuri tinka nuo vieno iki 8 metų kūdi
kiui. Klauskite ant 2 lubų 371 \V. 2-nd 
SL. So. Bostone. (5)

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
BUCERNĖ. Publiškoj vieloj. įtaisai 

i naujausios mados, visas biznis cash. 
i Per trumpą laika parsiduos pigiau 
ne^ru ji verta. Gali pirttT ir toks, kuris 
nėra buvęs biznyje, pardavėjai duos 

j visą patyrimą. Priežastis pardavimo 
j paaiškinsim pirkėjui. (5

Klauskite:
139 Dorchestcr St.. So. Boston.

SPORTAS.
Lewis pasilieka pasaulio 

ėampiionu.

Levis, apsilankęs i 
i. išklojo visus savo 

ir vėl pasiliko pa-j

Tel.: Richniond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS;

Nuo 
Nuo 
Nuo
121

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
H ANO V EB ST, 

! BOSTON. MASS.

it) ryto. 
3 dieną. 
8 vakar*.

i

j !
T*L Seach 6>U

DR. S. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENKRI4KŲ 

LIGŲ-
VYKŲ !» MOTERŲ. 
r*ip«i kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valaados: Nuo * ryto iki

• vakar*.
1*69 (VASHINGTON 8T.

BOSTON. MASS.
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A. Jurčius užsimanė "rojaus 
obuoliu” ir pateko bėdon.
Tarp Lynno lietuvių nau

jinu niekad nestinga. Per
eitą sąvaitę čia pateko bė
don Albinas Jurčius, kuris 
gyveno po Nr. 84 Sangamo- 
re St Mat. užsimanė "už
drausto vaisiaus," del kurio 
Addmaš su Jieva neteko ro
jaus. Ir kaip Adomą prigun- 
dė moteris, taip ir Jurčiaus 
nelaimės kaltininkė yra il
gaplaukė, tik jos vardas ne 
Jieva, bet Mrs. Bella San- 
souci. Ji turi savo vyrą ir 
gyĄ’ena po Nr. 46 West Nep
tūne St.

Albinas Jurčius parsive
dė ją i savo namus ir užsi
rakino. bet užmiršo už
traukti langus. O ta ilgano
sė policija tuojaus užsima
nė pažiūrėti, ką musų Jur
čius su Bella užsidarę da
rys. Tris guzikuočiai priki
šo savo nosis prie -Turčiaus 
lango ir pamatė tokių daly
ku, kad nebeiškentė — jie 
puolė vidun ir sugadino vi
są "rojaus laimę.” Jurčius 
ir Bella buvo paimti ir nu
gabenti belangėn. Vyras 
paskui atėjęs savo moterį 
"išbėlavo” ir parsivedė na
mo, o -Jurčius pasiliko šalto
joj. j

Dabar bus sarmata žmo- .Malaitvtė. Xetekes motiAoš 
gui ir su pažįstamais susi- - * mvu»v,
tikti. 0 tai vis ačiū tamsu
mui. Jurčius "Keleivio” ir 
kitų pažangių laikraščių bi
jojo iš tolo, kad neišvestų ji 
iš doros kelio. O matot, kur 
jis dabar su savo ”dofe” at
sidūrė! šventakupriams vi
suomet taip išeina.

Reporteris.

Pasirodė dideli pulkai 
ančių ir žąsų.

Palei Lynną ant jūrių pa
sirodė dideli pulkai lauki
nių ančių ir žąsų. žino\'ai 
sako, kad tai reiškia, jog 
ateina dideli šalčiai, nes 
kuomet žiema nešalta, tai 
antis ir žąsis laikosi ežeruo
se ir jūrėse nesirodo.

Pardavinės namus už 
taksus.

•Jei turite nuosavus na
mus ir už pereitus metus da 
neužmokėjote taksų, tai pa
siskubinkite jas užsimokė
ti. nes po 31 sausio miestas 
ketina parduoti iš varžyti
nių (ant okšeno) visus na
mus, kurių taksos už 1923 
metus da neužmokėtos. Už
vilktų taksų pereitą subatą 
buvo da $4,446,517.27.

Koinp. Petrausko motina 
mirė.

Komp. M. Petrauskas ga
vo liūdną žinią iš Lietuvos. 
Nuo brolio Kipro atėjo te
legrama. kad 20 sausio mirė 
senutė motina, kuri gyveno 
Dusmenvse, Trakų apskri
tyje, Vilniaus krašte. Palai
dota 24 sausio.

i Velionė buvo gimus 1851 
metais. 10 birželio. Iš namų 
vadinosi Jozefata Rastenytė

__ _ _____ __
(tėvas buvo jau seniau mi
ręs). p. AI. Petrauskas dabar 

.yra labai nusiminęs. Mes 
girdėjome, kad iš tos prie
žasties jis ir koncertus su
laikė. kurie buvo dabar jam 
rengiami.

šalčiai ir gaisrai.
Paskutinėmis dienomis 

Bostoną aplankė nepapras
tai aštrus šalčiai. Pereitą 
pėtnyčią ir subatą oras buvo 
toks žiaurus, kad ir nosį per 

duris iškišti buvo baisu. Vė- šaulio ča 
jas buvo toks stiprus, kad trukus dar žada sugrįžt, kadį 
plėšė nuo sienų lentas ir ne- dar 
šiojo nuo kaminų plytas, ris šiuo t 
Gindamiesi nuo šalčio žmo- Įėjo su Lewis’u ristis, 
nės pradėjo visokiais budais 

šildyti savo namus, todėl ki- pirmu kartu pasirodys iš po 
lo labai daug gaisrų. Į 24 ligos. Jisai risis su Joe Alva- 
valandas. nuo subatos iki rez, tai yra su tuo-pat vyru, 
nedėlios ryto. Bostone buvo kuris pasiuntė Stasiaką i li- 
iš viso 50 gaisrų, kurie pri
darė apie $-500,000 nuostolių 
ir paliko apie 150 žmonių be 
pastogės.

Hardingo duktė nusižudė.
Pereitą subatą Bostone 

nusižudė bankieriaus W. P. 
G. Hardingo duktė. Saužu
dystės priežastis buvo mei
lė: ji labai mylėjo vaikiną, 
kuris apsivedė su kita mer
gina. Negalėdama pakelti 
širdies skausmo, ji atėmė 
sau gyvastį.

Muštynės ir šaudymas 
pulrumyje.

Italų pulrumyje ant Wa- _____ ______ ____

shington streeto Įvyko aną-r\lausdamas visų informaci- 
. .. turėsi diktą nau

dą. o informacijos bus su

teiktos tuojau kaip tik ap- 
'.aikysime užklausimą.
Biznio vedėjas F* W. Tiknis 
American Eagle Garment 

Company 
So. Boston, Mass.

339 W. Broadway, 
Company (9)

Ed. 1
Bostoną 
oponentus j

mpijonu. Jisai ne-

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni
nius ir Kišeninius prieinamiausią 
kaina. Reikale kreipkitės šiuo adresų:

66 G SI.. S®. BOSTON. MASS. 
CHAS VINGRAITIS (25)

i$ 
IsI1 

us progą St^siakui, ku-;| 
arpu sirgo ir nega-’f 

$ 
šiame ketverge Stasiakas 

į-
ę

DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street 

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.
Telefonas Haymarket 2288. 

'• Rosbury: 16 Cravford St. 
Netoli Warren Street 

Ą’alandos: nuo 8 iki 9 ryte, 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas Rosbury 0131. 
KALBU RUSŲ. LENKŲ 1 
LIETUVIŲ KALBOMIS

t Ii ;X 
iri; , 
U !

gonbutį
I Bostoną atvažiavo dari 

vienas garsus lietuvis risti-- 
kas. kurio nei senis Zbyszka 

Povilas 
vals-

neįveikė. Tai yra 
Zinavičia iš vakarinių 
tijų.

Walthame žmonės 
paspiovu.'i savo lovoj 
Strongą. Saužudystės 
žastis nežinoma.

rado 
tūlą 
prie

TĖMYKIT KRIAUČIAI!
•Jei tu esi kostumerskas 

kriaučius ir nori padidint ir 
pagerint savo bizni, tai ne
sigailėk keliatą minučių lai
ko. rašvk laiška tuojaus

vakarą muštynės. Susimušė; 
su savo kostumeriais pu Iru- >j 
mio savininkas De Pola ii ■ 
išsitraukęs revolveri prade- • 
jo juos šaudyt. Vienas kos-, 
tumerių tapo sunkiai su-' 
žeistas i pilvą. De Pola bu- ■ 
vo areštuotas. Peršautasis 
italas turbut mirs.

Telefonas 5112-W.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

*
Valandos: nuo

nuo
nuo

L

i

PROTO OlLŽlDfll

KURIE ĮSIGYJA MOKSLINAMI E 
KNYGAS BESKAITYDAMI

. • •..i * . ■

Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi
siems prisiunčiame dykai.

MARGERIO
KNYGYNAS

2023 St. Paul Avė., 
CHICAGO, ILL.

DENTISTAS U
10—12 dieną; J
2—5 po pietų; &
6—8 vakare; * 

! Nedėliomis nuo 10—12 dieną. S
? 705 N. Main st. kam p. Broad *L j 
!' MONTELLO, MASS. y

. ------ —-—

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanovcr St.. Boston, Mass.

Telefonas Richmo'nd 0380 
Specialistas vyrų ir moterų 

slaptų ir chroniškų ligų 
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais iki 5 vakare.
Patarimai dykai. (—)

i
g Lietuvis Optometristas s

E

, "Laisvės” korespondentas i 
' užtyli apie savo darbelius. į.

So. Bostono "Laisvės” ko-Į 
respondentas B. myli rašij 

nėti i "Laisvę” apie kitų» 
žmonių nuodėmes, bet apie r storas kitokiam bizniui. Pla- 

ias suteiksiu laiš-
(6)

IšSIRANDAVOJA du 
STORAI, geroj vietoj; ge
riausia proga grosernei ar 
bučernei. Antras tinkamas

Daužo bažnyčių langus.
Bostono priemiestyje 

Lexingtone jau kelintu kar
tu nežinia kas nakties laiku 
išdaužo kokios nors bažny
čios langus. Nukentėjo jau 
kelios bažnyčios. Policija 
jieško kaltininkų.

Curlcv pakeisiąs miesto tar
nautojams algas.

Kalbėdamas Kolumbo Vy
čiu susirinkime užpereitą 
nedėldienį Bostono majoras 
Curley pasakė, kad nuo 1 
vasario jisai pakeisiąs 8,- 

000 miesto tarnautojų al
gas. Manoma, kad jis turi 
omenyj Bostono policma- 
nus, kurie dabar gauna vos 
tik apie $4 Į dieną.

savo nešvarius darbelius ji-įtesnes žini 
sai užtyli. Gyvendamas antikų. 
Gold St. pas M. jisai prade-1 
jb kalbėti savo šeimininkei! 
apie laisvą komunistišką • 
"meilę.” Moteris, matomai, į rBŠ 
B. Įkalbinėjimams daug ne- § grazią 

sipriešino, na. ir prasidėjo | 176 Boiton >t..~so. "Boston. Mass. 
komunistiškos "meilės” Į 

praktikavimas. Būdavo, iš- i 
veda jisai šeimininką i ko-| 
munistų svetaine, o pats tuo-| 

iaus grįžta atgal prie šeimi
ninkės. Viskas išsyk klojosi? 
gerai. Bet po tūlam laikui • 
maža šeimininko dukrelėj 
pradėjo tėvui pasakot, kad r 
B. perdaug ”baderiuoja” 
mamą, šeimininkas pradėjo 
vaktuot ir... suvaktavo. B. iš
lėkė iš M. namų stačia gal
va, nulaužydamas ir laiptų 
stulpelius. Reporteris.

i1
Sudegė 8 automobiliai.

Pereitą sąvaitę Broaduay 
garaže ~~~ r 1
sunaikino 8 automobilius, 
kurie buvo sukrauti žiemai Kalbės drg. J. 
ant antrų lubų. Nuostoliai apie paskutinius ^pasaulio 
savininkams apskaitomi į Įvykius. Pradžia 7:30 vai. 

$8,000. ’ vakare. ________ n <

i B. U. studentai per Kalėdas 
padarė $10,064.

Per Kalėdų atostogas 
Bostono Universiteto biznio 
skyriaus studentai uždirbo 
iš viso $10.064. Tai yra gra
bus pelnas, nors turbut toli 
nepilnas, nes iš 1,000 studen
tu i paklausimus atsakė tik 
apie 500. Pinigai buvo už
dirbti Įvairiais budais; vie
nas studentas pelnė $250 
komiso už pardavimą namo, 
kitas uždirbo $120 orkest- 
roj, ir t.t.

PRAKALBOS.
Ateinanti nedėldieni, 3 va- 

kilo gaisras, kuris sario. Lietuviu žinyčioj bus 
Tvlokslo Draguijos prakalbos. 

Neviackas

Jos šemeta
170 Melrose St.,

Montello, Mass.
v>'na arba dvi, ku- 

gerą kambarį ir 
.re >kitės paa
BCTKIENĘ

MERGINOS
5 norėtu c

JIĖŠ.

Užkimimas
^stabdyti ūmai, 

s arbus susikrovi-

Severa’s
Cough Balsam

de . ati - Si skreplių. Lžiai- 
kyKite . ar.,a ypatingai žiemą.

25 :r 50c.
Klajs.-e aptiekoriaus.

S«v«r.« h.,]c:Mjoriu, 1924 
metams 
koriams < 
pas mus.

jtas visur aptie- 
rba rašyk tiesiog

W- P SEVFRA C O 
CEpAR RAPIJS. !OWA

I ATRASK PATS SAVO LAIMĘ!
SKAITYK NAUJĄ KNYGĄ

SLAPTYBĖS BURT1NINKKŲ IR RAGANIŲ
Šitoje Knygoje yra: Taisyklės Darymo Įvairiu Burių-Monų; 

Flirtacija; Numirėlių Laiškai; Taisyklės Kortu Meti-no; Spiritiz
mas; Kaip išperinti Aitvarą. Kuris Neštu Naudi ir Pinigus; Pini
gu Išvedimas: Kaip Prisivilioti .Merginą, arba Merginai Vaikiną; 
Pagelba Geležinės žolės Atrakinti Visokias Spynas, ir daug įvairių 
reccptų-pamokinimų telpa. Todėl šita Knyga verta tuksiančius do
lerių, bet mes parduodame, su prisiuntimu, I ž Sl.OO l’IKTAI! 
Dėk dolerį laiškam aiškiai patašyk savo adresą ir adresuok: (6)

LIETUVIŲ BURTININKŲ BENDRIJA
3106 SO. HALSTE1) ST.. Dept. 5 t H U AG O. ILL.

r
I 
♦

Išegzaminuoju) akis, priskiriu 
akinius, kreivas akid atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku. v
J. L. PAŠAKARNIS O. D.
447 Broad'vay, So. Boston, Mass 

fezsBSHsasBs^sasHsasEszsasESzsHsasi
G re 
S

PLUNKSNAS, Bukus. Paduškas 
Patalus. Raldras ir visokias lovą 
įrėdnes, parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykit;

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE 

25 Lo»eli Street, Boston, Mass.

LIETUVIŲ
> ATYDAI!

GELEŽINIAI
DAIKTAI

MALIAVOS
LANGTIESĖS

SPORTO
REIKMENYS

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE HOYT CO-
443 Broadway,

South Boston, Mass.
(12)

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket 3390

69 CHAMBERS STREET. BOSION, MASS.

• 
I
I 
I 

J

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka i
! Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite į 
: ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių v;ii>tų, šaknų nuo viso- ; 
I kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjinr., nuo užsisenėjusio reuma- į 
i tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- j 

ji čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ! 
)■ i ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir ( 
t ‘ moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime. Mes <

Į jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus | 
! per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
» I

~ -■ - ■■■ ■ .. . .

II

!

I

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

A P TIE K A
BOSTONE .

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikom visokius vaistus, nuo Įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA...................... 50c.
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS

mes turime. Atsakymui prisiųskit

V

Provizorius
373 WEST BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.

I

f


