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Prasidėjo Mainerių Bėry 
bos su Kompanijomis.

tas lietuves 
vu |merilnj.
>las Garnius, lietuvi)

Baltoji Vergija
Pietų Amerikoj.
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I Kriščiūnų šeimyna New 
Britaine (Conn.) turėjo šį
met labai linksmas Kalėdas, 

‘nes nežinia kas prisiuntė Mykolas Girnius, lietuvis djpnnmk^atvvko 
Krisčiunienės vardu $99&. jurininkas, tais tarnauja|&aJ2Tvbės "
Pinigai buvo sudėti dailiai i ant amerikiečiu c,arlaiviol^....VSm.._i.: •

BAISIOJI TURKŲ
“CEKA.”

Ji karia žmones dėl naujos 
kepurių mados.

I Konstantinopolį šiomis 
». “Nepri-

> ’ Tribunolas,” 
[kuris Turkijoj reiškia beveik 
tą patį, ką sovietų Rusijoj 
“ČEKĄ.” Tai yra tikras bai- 
siausis inkvizicijos teismas, 
po kurio jau nėra jokių ape
liacijų, ir pasmerkti minop 
žmonės tuojaus žudomi.

Turkų “Tribunolas” yra 
keliaujantis teismas. Jis yra 
apkeliavęs jau Erzerumą, 
Cezarą, Marašą ir kitas vie
tas, kur yra pasmerkęs apie žmonių, trylika iš jų vienoj vo RA z. . a«1_ A _ 1 A
100 kalėjiman už priešini
mąsi Kernai Pašos refor
moms.

Pasmerktųjų didžiuma
buvo taip vadinami hodžos. ___ __________ _ ___
tikybiniai vadai, kurie ęa^i- gė ,didelius žibalo tankus, Šitą * biznį pastebėk) lat- 
no žmones nenešioti ęųropie- pridarydamas suvirsum $1,- vių valdininkai, pristatyti 
tiškų skrybėlių, kuriąs) liepė 000,000 blėdies. M^sikoj prie barakų netoli Rygos, 
dėvėti Kernai Paša. V . apie Vera Cruz buvo jaučia-kur apsistoja Rusijos emi- 

Dvidešimtį penki toldufa- mas smarkus žemės drebėji- grantai keliaudami per Lat-

1 Pinigai buvo sudėti dailiai į ant amerikiečių garlaivio
■ nedidelį pakelį ir tas pakelis “Colorado Springs,” pri-

STREIKAS PASIBAIGS
UŽ 10 DIENŲ.

Ūnijo* vadai smerkia kata- darban ^patol, pakol unijos var^u, be paaiškinimo nuo mą: 
likų kunigus, kurie priaiden-prezidentas Lewis nepa-! ko ir uz ką. _
gę Dievo vardu nori parduo- skelbs streiko pabaigos. Pm-s m,

Lactv aux>niiut nuuizcuiui, .. . • m, » ,v •- ,

kuris tilpo Shenandoth’rio į??ena?1,st.?r?. lr gav.° .M’’ F,zt^14 I Galvės-
. •__ . . • AA/1 Tio laibo tuną rnmmia Ta

tuojaus perspėjo angliaka
sius, kad jie neklausytų šitų 
• J *‘*1 1 11 • •
mus, nau jie nesiaitoytų sir*—'-* *- .i
judošiškų skelbimų ir neitų luzadresuotas krisciumenes siuntė mums litokj praneši- 
’j___ 1____ ________________________ • • _ _ 1 hn noai’čVinimn mm •
!

ti streikierius.

Šį utaminką New Yorke 
atsidarė streikuojančių mai
nerių konferencija su kasyk
lų kompanijomis. Amerikos 
Darbo įFederacijos pirminin
kas Green pasakė, kad ang
liakasių Streikas pasibaig
siąs už 10 dienų.

Važiuodami į konferenci- 
ją kompanijų agentai jau 
paskelbė savo nusistatymą. 
Jie reikalausią konferenci
joj, kad angliakasiai tuojaus 
grįžtų į darbą už tą pačią 
mokestį, kokią jie turėjo iki 
streiko, o tuo tarpu kompa
nijų ir unijos atstovai tarsis 
dėl naujo kontrakto.. Naujas 
kontraktas turįs būt padary
tas penkiems metams, kad 
kompanijos butų apsaugotos 
nuo tankių streikų.

Bet jeigu New Yorko kon
ferencija negalės prie sutar
ties prieiti, tai tuomet ginčą 

r ^av^arimdf^rkl5!W- 
jai išspręsti.

Unijos vadai savo nusista
tymo da nėra pareiškę, te- 
čiaus yra žinoma, kad jie 
yra priešingi visokioms arbi- 
tracijoms, nes praeitis jau 
parodo, kad tos arbitracijos 
visuomet išsprendžia klausi
mą kapitalistų naudai.

Toliaus yra žinoma, kad 
unijos vadai reikalaus pripa
žinimo “check-off” siste
mos, kuriai kapitalistai la
bai priešinas, nes šita siste
ma palaiko uniją, o kapita
listams norisi unija sunai
kinti. „Taigi susitaikyt bus 
nelengva.

Galimas tečiaus daiktas, 
kad unijos vadai padarys 
šiokių tokių nusileidimų no
rėdami greičiau streiką už
baigti, nes jau arti 4 mėne
siai kaip 156,000 angliaka
sių gyvena be darbo ir dau
geliui šeimynų reikalinga 

' pašalpa.
Streikas atsiliepia netik I 

ant pačių darbininkų, bet ir J 
ant tų dykaduonių, ką gyve- Patvmusios upės Ispani- 
na iš darbininkų. Pavyz-Fjoj paskutinėmis dienomis 
džiui, kunigai kalėdodami pagimdė vietomis labai di- 
šįmet beveik nieko iš mainę- delį potvinį, kuris pridaręs 

neriai” ir patįs nieko neturi, salų ($450,000) blėdies. 
Taigi pereitą sąvaitę Luzer- 
nės ir Lackavvannos pakraš
čiuose ateivių kataliku kuni
gai padarė savo suvažiavimą 
ir išleido atsišaukimą į ka- i

ivio’ Redak- 
Tamstoms 

es ką tik su- 

om čia lai- 
čia Lietu- 

ris ėjo į svečius ir pasiėmė vos vėliava. Aflsi viršininkai 
tuos pinigus su savim. Kada ant musų laivt) nustebo, ne- 
ji parėjo namo, tų pinigų pas galėdami ’ “ 1-----x i

ją jau nebuvo. Ar ji juos pa- vėliava.

jos, ji nežinojo. Bet dabar liava. Pirmas ijtorijoi Lietu- 
išrodo, kad jie buvo pavogti, vos laivaa yra atplaukęs per 
ir kad tas vagis dabar jai jūres į Ameriką, ir ašma-

“teisingo” butą vagies.

, _• i “Gerb. »K
. Pora metų atgal Stasys cija! Pran 

Savo atsakyme kunigams, Kriščiūnas pardavė savo da- smagią žinią.

‘Evening Heralde,” Golden °°°-. >ikė tuos pinigus ton, Tezas, ir 
- - - - namie. Vieną dieną jo mote- va su pi

• • •’ • *• i*. tvn.jAitiTL * -!•

“i
sako: “Leiskit man pasaky
ti, kad šitie kunigai užtraukė 
ant katalikų bažnyčios neati
taisomą juodą dėmę. Aš pats 
esu katalikas ir aš niekuomet 
nebūčiau tikėjęs, kad darbi
ninkų kovoj su kapitalistais 
šitos bažnyčios atstovai su 
visa savo dusia ir kunu pe
reitų kapitalistų pusėn ir 
parduotų savo žmones sun
kiausioje kovos valandoje. 
Leiskit man toliau pasakyti ’ 
kad šitie 16 ateivių katalikų GYVA SU KŪDIKIU 
kunigai neatstovauja savoj „ „ ------- ------ r -----»
žmonių nusistatvmo...” ! Rirer, Mass.—Ant amerikiečių ateina jo pažjv-

Toliaus Golden sako tiems rytojaus po Kalėdų čia buvo rėti, nes > buw stambioms 
nanildėt atrasta vargingoj savo lindi- raidėmis aprautas GalW: 
? PsavoĮnėj negyva moteris vardu tono iajkr.

ji parėjo namo, tų pinigų pas galėdami
V • 1 A •• _   _. —• .

keno tai 
paaiski-

metė, ar juos kas pavogė nuo nau, kad taiyra Lietuvos vė-
A • A W . S Y A A *A A L . A A A a

išrodo, kad jie buvo pavogti, vos laivi

prisiuntė tuos $990. Matyt, nau, kaĄ kožham lietuviui 
“teisingo” butą vagies. gali būt atariu girdėti, jog 

------------- musų šalfas VRiava jau ple-
ŠALTIENE ATRASTA NE- vėsuoja ata j

1 I “Laivi 
pos ir ge

e jtal- 
Daug

kunigams: “Jus ]_
žmones"^’ isclavlt jurei^.Ą31^- •?*buv? 3 mažiĮ puslapio. 
pramoninio karo lauke. Jus'y"*1.’! „;’r Galvestono ir"
padarėt gėda visai kataliku !^lka. SP® 83 5®' . -
bažnyčiai. Jus turėtumėt ^a“d'» ..K^,kls dmt> K« »&y

į jfcant. antaki WU kasyklų apiennkes, nes tik
tuo budu jus galėsit patar- f-y _ . . . - - -v„ , ....
nauti savo Dievui, už kurio . motens buvo nesveika arrivaL®f thė steamship 
jus norit pasislėpti išduoda- ir mire ’L1’® J* F® Meni#! to load a full

pripažino, its^appearance ręcefctiy with> npOTPika it! ____ _______________________________ i*

mi savo vientaučius.”

PROH1BICIJA PASI
LIKSIANTI.

po num. 290 Tecumseh st.

BANDITAS PERŠOVĖ 
VYRĄ IR MOTERį.

Į Šteinų namus New Yor-

30 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
ŠALČIŲ.

Tuo tarpu Califomijoj 83 
laipsniai karščio.

Eidami iš šiaurės šiurkš
tus žiemos vėjai užtraukė 
ant visos Kanados irSuvie- _ . , _________ _ ___
nytų Valstijų nepakeliamų ja susekė tenai plačiai orga- 
šalčių, mirtį ir vargą. Iš šal- nizuotą prekybą moterimis, 
čių priežasties žuvo arti 30 Jaunos gražios merginos bu- 

% ____\__________________J _► gabenamos iš Kurijos į
apie i tik Chicagoj. Šalčiai, vėtros pietų Ameriką ir parduoda-

.p kitoju oro sųmjšimgj bu-mos tenai nedorybės tiks- 
vo netik Amerikoj, bet ir ki- lams po >5,000 iki $15,000. 
tose pasaulio dalįse. Argen- Daugiausia moterų buvo 
tino j buvo baisi audra su parduodama į Argentiną‘Ir 
perkūnijomis; žaibai užde- Braziliją.

MERGINOS PARDUODA
MOS PO $15,000.

Latvių policija suseka pla
čia* organizuotą prekybą 

moterimis.
Pereitą sąvaitę iš Rygos 

atėjo žinių, kad latvių pouci-

f apie Vera Cruz buvo jaučia- kur apsistoja Rusijos emi-
aatikų' dąbafbus teisiama[mas. Europoj siautė baisios viją. Tie valininkai paste- 
Konriantmupely..,Tarp jųjaurito^ v . £ bėjo, kad daug vyrų važiuoKonstantinopely. .,T|u-p jųiaudroj

visai nežinodamas, kad jį «
imuįva iiiuuiia.

dzios daktaras piipazmo, itsJfjrmoariiM

Į.

bėjo, kad [daug vyrų važiuo- 
ėnąš hodžą, kuris pa< ( Staiga užgriuvus tokiai ja iš Rusijos } pietų Ameri- 

ban- ką sG.jaunomis ir dailiomis 
os vykinto-]do visokiais budais pąsida- merginomis. Kas keli mėne- 

ąmasji; “Bez- ,iyti šilumos, todėl būna la- šiai jie pasirodydavo vis* iš 
<-J»< Sn- i__- ------- .L. L—~ 1 8U tatomis mo-

agitacinį jatsišaukimąĮ žiauriai žiemai, žmonės 
Sišriaujoai - - .................................

škfr europiečių <^>jų bai daug .gais^ Chięagoje naujo, tik jau
ftų pam^džfctojai.” per dvi-tris dienas buvo $00 terimis. Dekmpęntai šito 

Spėjama, kad “Nepri- gaisrų. Nev * ’ “joj emigrantų visuomet išrodyt
dta į/Ento-pįafr’’ ttaaMunfitafei, r _ ^dayoiiMka,’ l
j ji tetai minop. ■ nius žemiau zer<jj tižiai miriop. :nius žemiauzero.;:TpotarpųdavosovietųTlusIjospa8por-

.. /kad ir kiti bus pa- Califomijoj, Šan Diego tus sau ir vežamoms mote- 
siųsti ant kartuvių už kursty-! gpielinkėj, buvo 83 laipsniai rims. Kiekviena* vyras vež- 
mą mesti eųi opietiškas skry-karščio. davo ant syk po keiktą mer-
bėles, o dėvėti po senovei 
turkiškus kalpokus su kuto- 
sais.

„ . i Į Šteinų namus Ne w Yor-On the fifrmer
Prohibicija Amerikoj ne- ke įlindo per Kalėdas vagis betvveensKussia

St S. M
' from port of Memel and it’s
- named by that c|ty. There 
" are only four vessefe in the 

vvorld that flythę flagof 
Lithuania.’ ”

Lietuviškai tas reiškia 
rūbų dirbtuvę. Vagis šovė ir “Nauja vėliava, n>i _ jį. šūvis pataikė Šteinui į kuomri Galvesto^ r

bus atšaukta, nežiūrint visų ir užpuolęs šeimininkę norė- 
j0 jgjupįi {g jos auSų deiman
tinius auskarus. Moteris pra
dėjo gintis, tai banditas ją 
šovė ir sunkiai sužeidė. Ant 
šūvio atbėgo pats Šteinas, 
kuris turi ant tų pačių lubų 1 tr —•

“slapiųjų” pastangų, pasakė 
senatorius Gillett, kalbėda
mas Springfielde j 3,000 
žmonių susirinkimą.

>15,000,000 UŽ CH1CA- 
GOS DIENRAŠTI.

Pereitą sąvaitę buvo par
duotas Chicagos dienraštis, 
“The Chicago Daily News,” 
už kurj pirkėjas Walter 
Strong užmokėjo $15,000,- 
000. Per 50 metų tą dienraštį 
leido ir valdė Victor F. Law- 
son, kuris nesenai mirė. .'

DIDELI POTVINIAI 
ISPANIJOJ.

*
.A. 

tirma ne-
..... . . ____ s.

petį ir jis sugis, bet jo žmona ta, pasirodė čia šiomis die- 
nuvežta ligoninėn po trijų nomis atplaukus garlaiviu 
valandų mirė. Vagis pabėgo. Memel, kuris prisikrovęs 

------------- . medvilnėj sėmehų, plyti 
2(^200,000 AUTOMOBILIŲ plauks į Danijos uostus. Toji 

AMERIKOJ. t vėliava yra Lietuvos; šita ša-
Per praėjusius 1925 me- lfe randasi Rytų Prosuose, 

tus Suvienytose Valstijose prie buvusios Rusijos-Vokie- 
buvo užregistruota daugiau tijos sienos. Garlaivis Memel 
kaip 20,200,000 visokių mo- atplaukė čionai iš Memelio 
torais varomų vežimų. Paša- (Klaipėdos) uosto fa* jis yra 
žierinių automobilių buvo pavadintas to miesto vardu, 
užregistruota suviršum J 7,- viso pasauly yra tik keturi 
600,000, o trokų ir kitokių laivai, ant kūnų plevėsuoja

cargo of cęttonseed cake for 
Dahish nbrts. The flagis 
that of Lithuania, a coufctry 
located in Eastem Prussia

>rder line [TURKIJOJ APSUNKINTA 
PORŲ PERSISKYRIMAS.

Turkijoj Kleista įstaty
mas, kuris labai apsunkina 
vyrams atsiskyrimą nuo pa- 
čiu.'Pirma turkas galėjo at-w__
skirti pačią nuo savęs be jo-! dų doros mokytojas. ‘ 
kių ceremonijų; ----------- .......... .............................

davo ant syk po keliata mer
ginų. Viena jų būdavo kaipo 
“pati,” o kitos kaipo “tarnai
tės” arba “sekretorės.” Ir 
visos būdavo aprūpintos paa- 
portais.

Padarius tyrinėjimą, pa
sirodė, jog visa tai yra apga
vystė. Merginos, kurios va
žiuodavo su tais vyrais, taip
gi nežinodavo, kur jos buvo 
vežamos. Tos, ką būdavo už- 

Kad^ngi'Iydai tiki, kad rašuos kaipo “pačios,” ma-

AMERIKOS ŽYDAI SUSI- 
PESE UŽ KRISTŲ.

Tarp Amerikos žydų kilo 
didelis triukšmą^ nes di- 
džiausis jų lyderis, rabinas 
Wise, sakydamas anądien 
prakalbą New Yorke pasa- 

i kė, kad Kristus ištikrujų yra 
įgyvenęs ir buvęs didelis žy-

atplaukus garlaiviui 
kuris prisikrovęs 

įyt’Į 
Toji

tau ceremonijų; jam nerei-j Kadangi žydai tiki, kad 1 pačios, ma-
kėdavo nei į teismą eiti, už- Kristus yra tiktai pasaka, ne> ka(* .J05 istikrajų yra tų 
tekdavo tik pareikšti prie i kad ištikrujų tokio žmogaus vyrų pačios, nes Rusijoj jie 
dviejų liudininkų: “Aš atsi-į niekad nebuvo, tai dėl tokio SV JO1P.1S apsivesdavo. Kitos 
skiriu nuo tokios ir tokios,” jų vado pareiškimo kilo bai- K1 važiuodavo kaipo papras* 
ir viskas buvo užbaigta. Da- sus pasipiktinimas. Rabinų ,os, tarnaitės, manydamos, 
bar gi atsiskyrimą galima sąjunga ir kai kurios žydų kad J?® ^ra pasamdytos šei- 
bus gauti tiktai per teismą, organizacijos tuojaus parei- p1}™31 tarnauti. Jos pama- 
ir tai tik aiškiai prirodžiusJ kalavo, kad rabinas Wise tydavo savo nelaimę tik ta-

_r______________________ _ _ .. kuris pridaręs prekybos vežimų — su vir- Lietuvos Vėliava,
rių negalėjo gauti, nes mai- daugiau kaip 3,000,000 pe- §um 2,500,000. i

I

DOVANOJO 50 PA- 
SMERKTŲJŲ 

GYVASTĮ.
Bulgarijos karalius Boris

ŠARVUOTI TRAUKINIAI 
KOVAI SU SIRIJOS 

SUKILĖLIAIS.
Iš Sirijos pranešama, kad

i NAU VAISTAS PRI- 
NEGYVUS

T
Austrijoj išrasta toks vais

tas, kurte prikelia negyvus

ir tai tik aiškiai prirodžius, 
kad antroji pusė yra arba j 
proto nustojus, arba neištiki
ma meilėj.

RUSAI UŽGROBĖ AF
GANŲ TVIRTOVĘ.

Londone gauta iš Afgani-' 
stono sostinės žinių, kad ru- • 
sų kariumenė be jokios prie-į dėl.dabar tarp jų pačių pra- 
žasties užpuolusi afganų sidėjo peštynės, 
stovyklą Darkbade, užmu- Į

— -----

užėmusi Visą apielinkę.

VENGRIJOJ AREŠTUOTA

rezY^nuotųlš $5,OOo7oOO Pa- <*a» kįa nuvažiavus pietij 
lestinos Fondo, kurio jis bu- Amerikon parduodavo jas į 
vo pirmininku. Kad nutil- Paleistuvybes narni®.
džius žydų riksmą, rabinas Kadangi Rusijoj, dabar 
Wise rezignavo iš to fondo, gyvenimas labaiįsunkus,, tai 

; tečiaus triukšmas nesiliauja. S211?1 ^ent kokiam
I Vieni žydai šitą rabiną 9¥bui labai. lengva, o ypač 
• snjerkia, kiti jį užtaria, ir to- |.Anįenkė jreos non vaziuo- 
i dėl dabar tarn iu pačiu pra- tb to’ ba_Il°s vergijos

irklu truša kad te a idi , karalius Boris gyvūnus. Pavadinta jta“lo-
Ūdųat- SdJSd ^oliScMeriais: Ka- ';elinu-’* daryt. da<« ban-

kaukimą išleidoJ darbinio- lėdM nakt! suMlttiai “^ka- jTO
KUs, ragindami juos eiti į ka- kE ” Damasko miestu kurį
syklas ir dirbti. &vo alsi-franeuzai turi užėmębet 
šaukimus jie pradeda “Viso- 1(M) J kšt valdininku. F šarvuotas franeuzų traukinisgalio Dievo” vardu ir priri- 100 auksty vHmmkĮĮ. „«««„ atmušė. Mūšyje <la gyvuljĮažus ^ey nę- 
dengt “žmoniškumo meile” dės Hasbeiiya sukilėliai ne- SJS iŠ*
ragina baigti streiką teko 70 vyrų užmuštais ir , minut^jjpo mirties

vro tiacinrr narrlovi- AL EVOJ A SAVO onvaiatoic dft
ragii

Tai yra tiesiog pardavi
mas streikierių kapitalis
tams. Kasyklų kompanijų 
susivienijimo pirmininkas 
Inglis tuojaus paskelbė laik
raščiuose, kad kasyklų durįs 
atidarytos ir visi galį grįžti į 
darbą.

Bet angliakasių 9-to d išd
rikto pirmininkas Golden

da galimil'aigai'___
MACDONALDAS VA- !“ 

Ž1UOJA INDIJON. i KELIO KATASTROFOJ,

MALEVOJA SAVO 
VEIDUS.

Paryžiaus žurnalas, kurį 
leidžia dažų veidams fabri
kantai, sako, kad vienam po- 
kily buvo susirinkę 200 mo-.ir socialistų lyderis MacDo- tę iššokę 
terų, iš kurių tiktai 3 turėjo naldas važiuoja Indijon pa- P 
grynus veidus ir lupas; visos žiūrėti, kaip Anglijos kapi- nys. 
kitos buvo apsitepusios viso- talistai išnaudoja tenai gy- foj ir

200 sužeistais.

1 Anglijos Darbo Partijos Prancūzijoj pereitą i 
»ėgių 
z.Lo

kiais dažais. ventojus.
I

I
, ted kateri^

agentams padėdavo ir gar
laivių kompanijos, kurioms __ •___ A* v • •

, laivių kompanijų agentai pa
rūpindavo tokiems emigran
tams ir vizas ant pasportų.

Vyrai, kurie vesdavo mo
terų pirklybą, turėdavo po 
du pasportų: vieną Rusijos, 
o kitą Argentinos arba Bra
zilijos. Rusijos pasportas 
būdavo vartojamas Rusijon 
įvažiuoti, o kitas — grįžti at
gal. Parvažiavę į pietų Ame
riką jie parduodavo mergi
nas ir, turėdami rusišką paa- 
portą, vėl gaudavo vizą va
žiuoti atgal į Rusiją, kur vėl 
apsivesdavo, prisisamdyda- 
vo jaunų irgračių “tarnai
čių,” ir vėl keliaudavo į pie
tų Ameriką.

Nįa.ioma, kad šito biznio 
centras y» Maskvoje, kur 
moterų putliai yra apsaugo
ti nuo tarptautinės sutarties 
kovoti su “haltaja vergija.^

‘'VUIJIUG 1'Cm <yUuUv« I44ullll4 • x* • /-v

' komendant? * SUPJAUSTĖ SAVO PAČIĄ
Worcestery buvo toks at

sitikimas. Tūlas laikas atgal 
iro Leperų šeimyna. Lepe- 
i buvo vedę 18 metų atgal 

, bet nela

bo ministerijos valdininkas rą su vaikais ir išvažiavo į 
’iariez jr t*!8 kiti asmenįs, Lynną, kur ji, matoma, turėl 
caltmami kaipo šnipai, kurie ij0 gaU meilužį. Prieš Kalė- 
Jtrnavn nn]Kg>vik*ii nmnata.1, •• __ •- _______ ____ (
aai vienoje, ras juos atrasta f vyrą ir atvežė vaikams dova* 
daug bolševikų literatūros. . nų Vyras pradėjo ją kalbin-

KOMUNISTŲ ŠNIPAI. |^0 _ _
Pereitą sąvaitę Vengrijoj ir turėjo 3 vaikus, betnela- 

tapo areštuotas buvusis mai- įaj senaj moteris paliko vy
sto mimstenjos valdininkas su vaikais ir išvažiavo į 

K k’M asnienįs, Lynną, kur ji, matoma, turė- 
kaitinami kaipo šnipai, kurie į j0 meilužį. Prieš Kalė-

taraayo bolševikų ambaša-,^^ jj sugrįžo pas seną savo 
dai Vienoje. Pas juos atrasta I vvra ir atvežė vaikams dovax

LIETUVOS ISTORIJA 
TURKŲ KALBOJ.

i ti, kad (i pasiliktų prie jo ir 
prie <aikų nors per kalėdas, 
bet ji griežtai pareiškė, kad 
" važiuosianti atgal į Lynną. 
Prasidėjo ginčai ir iiedu su
si mušt. Vyras traukė skus- 

u jai per veidą ir peroic 
jį nuo kaktos iki smakn

Italijos laikiasčiai pra..e- ji važiu* 
a, ka i Kiumėj pilietis Įteikė Prasidė 
taatu kiųcgynui Lietuvos is- ; * 

parąs'4 ir išleistą ituvu jai per veidą ir peroio- 
kr? u*. Rašytoju yrt to- vė jį nuo kaktos iki smaKTO. 
kunlgafkštib gyvenusisiJi buyo nuvežta ligonbutiu, 

keturioliktame o jis areštuotas už pa1, aitoji- 
tiyje. mą pavojingoįrankio.

4

1 1. ‘9* K♦ . i-
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S APŽVALGA D
Milošu. Lietuvos atstovu Pa
ryžiuje. kuris oficialiai pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad Lietuvos kunigai i poli*

Kad katalikų bažnyčiai kraštis nevalioja išeiti prieš i 
rupi ne žmonių dora, bet socialdemokratus, tai nors 
vien tik savo kunigų pelnas, išpasalų kandžio ja.

r' ' • Taip “Vienybės” No. 121tai Dr. Rainsford parodo gy- ♦ «

Kodėl Lietuvoj 
Stoka Litų?tiką visai nesikiša? Mums venimo faktais. Pavyzdžiui, redakciniam straipsnyje ra-i 

rodos, kad parašęs šitokį jis ima John’ą Purroy Mit- šoma apie čičerino vaišes'
\ "Draugas" dabar įchell’Į, kurį jis vadina “šva- Berline. Girdi, tam bolševi- 

turėtų apskelbti poną Milošą riausiu New Yorko majoru,” kų komisarui buvo surengtos! 
n-fioiulin krikdpmil valdžios ir kuri kataliku hnžnvėi*> vokiečiu valdžios , . ? . . ‘ " "N

r tame bankiete daly- pinigini 'nzj. -

rodos, kad parašęs šitokį 
straipsnį, ” J '1deginančiu skiediniu apliejo 

Baltrušaičiui veidą, nuo ko pa
starojo tapo sugadinta kairioji 
akis.

“Apygardom teismui Vilka
viškyje šią bylą nagrinėjant

Į prisirinko pasiklausyti daugy-
! bė publikos, ii visų simpatija 

linko Martinaitytės pusėn, kuri 
laikė ant rankų mažutį kūdikį 
teisme. Teismas visgi nubaudė 
Martinaityte dviem melais sun- 
kiujų darbų kalėjimo.” I

Tas parodo, kaip panie-,
kinta yra moteris krikščio-, statas i\ew i orite, yra paia- 
niškoj Lietuvoj. Vyras gali:šęS knygą vardu “The Stoty 

šią nelaimę, ir valdžia už ją smerkia

ko duoti jai užlaikymą* O jei Romos katalikų.’

WALL STREETAS PRI
PAŽINO RUSIJĄ.

Wall Streetas — tai tokia 
gatvė New Yorke, kur yra 
susispietę didžiausi Ameri
kos bankai ir kitokios kapi
talo Įstaigos. Kaipo kapitalo 
centras, Wall Streetas valdo 
ir kontroliuoja beveik visą 
Suvienytų Valstijų pramonę 
ir nustato šios šalies politiką. 
Todėl Washingtonas visuo
met šoka toki džiką, kokį 
jam Wall Streetas griežia. 
Ligi šiol Wall Streetas buvo 
priešingas Rusijos pripažini
mui, todėl ir Washingtono 
valdžia jos nepripažino.

Bet šiomis dienomis aukso 
karaliai nuo Wall Streeto tu
rėjo su Rusijos atstovais 
puotą New Yorke, draugiš
kai gėrė, valgė ir šnekėjosi 
apie užmezgimą oficialių ry
šių tai*p Amerikos ir Rusijos.

Po šitos puotos socialistų 
kongresmanas Bergeris pa
davė Kongresui sumanymą 
pripažinti sovietų Rusiją ofi
cialiai, nes ją pripažįsta jau 
Wall Streetas. “Naujienos”' 
todėl pastebi:

šita Bergerio ironija yra vi- i stengiasi jį surasti ir suėmus lauja i 
sai teisinga. J eigų Morganas, j grąžint i atgal, arba areštuo- kavimo ...........  —
schwabas, Sabinas ir kiti aukso į ja jj, pristato prie darbo, ir Jam reikalingi tarpininkai maišai ^iT.n<ronin i. • i > 1 >_ __ • a______ • __ ___a

Į
»

jis ima John’ą Purroy Mit- soma apie čičerino vaišes
■ i

oficialiu krikdemų valdžios ir kurį katalikų bažnyčia didelės
- - — dergė ir šmeižė [ išdaviku” j vaišės ir______ ____ ____
------------ -----------------L vje? dėlto, kad jisai iškėlė vavęs socialdemokratų va-

Visa Europa šiandien per-
melagium.

v . n _ i* aikštėn didelių vagysčių ir das Dr. Hilferding, kuris lig- Kunigas raSmerKia suktybių katalikų įtaigose,'^oi j komunistus Ugne spiau- 
kurios gaudavo iš miesto pi- dęs,. o dabar su komunistų 

DaZnVCiaS* n^- komisaru už vieno stalo atsi-
____ 7____ Tai tokia yra Romos kata- sėdęs.

maišai jau draugauja su Mask
va, tai Washingtono ponams 
nebėra jokios prasmės baidj’tis 
bolševikų.

“Juk Washingtonas iki šiol 
atsisakydavo pripažinti sovie
tus daugiausia dėl tų priežas
čių, kurios yra svarbios kapita
listams. Jisai smerkdavo juos 
už skolų atmetimą ir už ‘revo- 
liueinę propagandą.’ Kuomet 
patys kapitalistai daugiaus ne- 
bepaiso šitų priekaištų Mask
vai, tai jie netenka reikšmės.

“Demokratinėje Amerikos 
visuomenėje, beje, randasi taip 
pat nemažai elementų, priešin
gų Rusijos pripažinimui. Bet 
jie vadovaujasi kitokiais moty
vais. Jie yra nusistatę prieš 
bolševikus dėl to, kad šie yra 
žiaurus despotai. Dėl šitos prie
žasties, pav. nepritaria Mask
vos pripažinimui Amerikos 
Darbo Federacija.

“Jungtinių Valstijų valdžia 
neretai irgi taikosi prie šitų de
mokratinių sluoksnių ūpo ir, 
tarpe aukščiaus minėtųjų Mas- 

. kvos ‘griekų’, pasako žodi, kitą 
ir apie jos despotizmą. Bet tai 
yra tiktai žodžiai. Jeigu Wash- 
ingtonas tikrai neapkęstų des
potizmo, tai Jisai smerktų ir 
Italijos juodųjų bolševikų dik
tatūrą. Tuo gi tarpu su Italijos 
diktatoriais jisai visai gerai 
sutinka.”
Ir pamatysime, kad Wash- 

ingtono valdžia paskelbs ka
trą nors dieną, kad Rusija 
iau pripažinta. Nesjuokinga 
butų, kad ji eitų prieš Wall 
Streetą, kuriam ji tarnauja 
kaip Dievui.

menų važinėjimas i užsieniu 
kurortus ir išleisti ten pini
gai, Įvairus tarptautiniai mo- 
kesniai ir it? Šiandien Į Lie
tuvą privažiavo visokių spe
cialistų, vienuolių, miniškų 
ir visi siunčia Į savo namus 
pinigus, tik ne litais, bet do
leriais. Taigi per tai, dėl ne
mokėjimo taupyti, svetima 
valiuta Lietuvos Banke netik 
kad ne auga, bet dar mažta, 
nes per paskutinius aštuo- 
nius menesius sumažėjo 21 
milijonu litų.

Tai viena iš svarbiausių 
priežasčių, dėl ko Lietuvoj 
maža litų. ,

Kad tą priežastį pašalinti, 
reikalinga susiaurinti Įveži
mą iš svetur prekių, dau
giaus nereikalingųjų, be ku
rių galima apsieiti, (šilką, 
kvepalus, Įvairius papuoša
lus ir visokius užsienio ska
numynus ir tt. j, o visomis 
priemonėmis stengtis kuo- 
daugiausiai išvežti Lietuvos 
gaminių užsienin, kad tuo 
budu gavus iš ten daugiau 
svetimos valiutos.

Antra priežastis, dėl ko 
maža litų, tai ta, kad viduje 
per plačiai gyvename; neat- 
sižiurėdami į pajamas, daro
me perdideles išlaidas, kaip 
tai perdaug keliame Įvairių 
>alių, svečiavimųisi stato
me Įvairius rumu>, be kurių 
galima apsieiti ir kurie kai
nuoja net keliolika milijonų 
litų, tuo labiau, kad tų rūmų 
statybai medžiagą: geležį, 
cementą, marmorą, dargį 
plvtas vežame iš užsienio ir 
|tt

Šiandien, kada visur ir vi
siems laukiamas didelis pi
nigų krizis, kada kasdien pa
sireiškia vis nauji bankrutai, 
kada artinantis metų galui 
ūkininkai neturi kuo mokėti 
tarnautojams algų, kada be
darbė kasdien didėja, šalies 

[šeimininkams reikalinga 
tuomi skubiai ir rimtai susi
rūpinti, nes vėliaus, gali būti 
pervėlu.

Į Mes priėjome kryžkelį, 
[ties kuriuo sustoję, noroms, 
nenorams, reikalo spiriami, 
turime pagalvoti, ar nepavo
jinga Lietuvai toliau eiti tuo 
keliu, kuriuo mumis nuvedė 
krikščionių demokratų ir

bankrutavo Vokietijos niar- 
jkė, nuėjo velniop Rusijos 
l rublis, žlugo Lenkijos mar
kė, o nauji Lenkijos pinigai 
zlotai irgi sunkiai serga. 
Francijos franką ligšiol gel
bėjo Amerikos dolerių kara
lius Morganas. Bet dabar 
jau ir frankas laikosi kaip 
ant vištos kojos. Kuomet ši
taip vra su didelių valstybių . . . . _ . . 1 
ir su Lietuvos litais blogi py-

likų bažnyčia New Yorke,
jis sako. Ji yra tokia pat vi- skaitvtojams 
sur. Ji visuomet gina sukčius (tame yra 
ir visuonemės skriaudikus. _______________
Dabar, sako Dr. Rainsford, kraštis nepasako, kad tame 1 . -. - . . bazi
kuomet turčiai yra nuaigan- bankiete dalyvavo ir “Vie- F.5, f?

Romos būrėja mpasi- dai. o jie juk irgi, ne medum . ‘a J

Ir “Vienybė" duoda savo 
; suprasti, kad 

i socialdemokratų 
prasižengimas. Bet tasai lai-

Dr. M’illiam S. Rainsford, 
garsus savo laikais Ameri
kos episkopalų pamoksli
ninkas ir krikščionybės apa
štalas New Yorke, yra para- p 

ją apgauti, įstumti j'didž'iau-; of a Vaned Ūfe,” kur jis pa- 

neužsistos, neprivers apgavi- • bažnyčias —Jr protestonų ir nU° anJ, •
koduoti iai užlaikymą. O jei VotaKVu
nuskriausta moteris nori už
tai savo skriaudikui atker- t__ _____________ ____ ___
šyti, tai valdžia gimda ją sia dėlto, kad ji bijosi kžak- 
sunkiujų darbų kalėjiman,. vienos LL.2_ 1 ,1’1"— 
kuomet tikras piktadarys i demokratijai. Jis sako: 
yra liuosas ir su kita gyvena. ! "Beda su katalikų bažny-

Amerikoje šitokiuose atsi- čia yra tame, kad jos siulo- 
tikimuose valdžia elgiasi vi- moji tikyba nesutinka su 
sai priešingai. Jei vyras pri- Kristaus mokslu. Dievas, 
gauna merginą, tai jis turi ją, kuri ji siūlo mums garbinti, 
arba vesti, arba duoti jai už-! yra netikęs, ir apšviestas, 

(laikymą. Jei vedęs vyras pa- ’ “ ’** 1
i bėga nuo pačios, tai valdžia

‘raudonojo pavojaus. Sulyg “Vienybės” išeina,
dar nenusmuko, bet užtai jų 
jaučiama labai didelė stoka. 
Lietuvos litai kraustosi i už
sieni, ir jeigu nebus daromi 
žingsniai litų emigracijos su
laikymui, tai Lietuva tuo
jaus paliks be pinigų. “Šiau
lių Naujienos” nurodo litų 

; rašo:

Romos kataliku bažnv- APie. *1° <PH*eston'O kad jeigu nacionalistai puo- čiaHi^?nXtinka daugiau- bažnycl$ sako tą pat}, taujasu bolševikų komisaru, 
čia jisai nesutinka daugiau <<Ne- doktrin?B^ nei įau .f feik:ia Ret jei.

laisvės' ir nriešintra1 praktikos darbu, nei socialiu gu toj puotoj dalyvauja so- R žvilgsniu musy bažnyčios fiai(l^okraJtai, tai smertel- 
neatatinka šiai gadynei. V i- inas l iekas. |

, ------A|noriu šitam laikraščiui nykimo priežastis. Jo*

praktikos darbu, nei socialiu gy įoj puotoj dalyvauja so- 
- i v :cialdemokratai, tai smertel-

, ir apšviestas 
žmogus ji garbinti negali. 
Tai yra Dievas, kuris reika- 

t nusižeminimo, patai- 
> ir net papirkimo.

iš jo uždarbio duoda mote-'danguje ir tarpininkas ant 
riškei pašalpą. žemės. Tai yra kunigas. Ku-

New Havene šiomis die-lniga* priima jūsų išpažintį, 
j kunigas išriša jūsų nuodė
mes, kunigas dalija jums 
Kristaus kūną ir kraują; jis 
jus maitina, mokina kaip rei-; 
kia tikėti, kaip gyventi ir 
kaip mirti. O po mirties vėl 
prasideda ištisa kunigų tar- 
pininkystės mašinerija, kad

nomis pasibaigė italės mer
ginos byla, labai panaši auk
ščiau minėtajai bylai Lietu
voje. čia italas aktorius pri
siplakė prie merginos ir pri
gavo ją. Mergina tapo moti
na ir nuvykus pas savo apga
viką pareikalavo pašalpos. 
Jis atsisakė ją šelpti, pa
reikšdamas, kad jis turi jau 
kitą moterį. Apgauta mergi
na parėjo namo, gavo revol
veri ir sugrįžus atgal nušovė 
savo skriaudiką. Ji buvo su
imta, teisme prie užmušėjys- 
tės prisipažino, ir šiomis die
nomis teismas ją išteisino.

Tai ve, koks skirtumas 
tarp moterų teisių Ameriko
je ir Lietuvoje.

sos jų doktrinos skelbiamos, ____ _ ___ _________
tolimos praeities kalba. Vi- pastebėti, kadl-ietuvos kle 
SOS --- j- - ;__ g_ _________
mintys tų žmonių, kūne gy- ix)lševikų atstovui Kaune, 
veno . šimtai metų atgal. 5e( iajke puotos Lietuvos or- 
Skelbti jas ir taikyt prie gy*jkestra griežė bolševikų him- 
venimo musų laikuose yra • .
tiesiog prasižengimas prieš 
progresą.”

Kaip Romos katalikų baž
nyčia, taip ir protestonų baž
nyčia visuomet tarnauja tur
čių klesai, sako Dr. Rains
ford. Užtai turčiai, nors pa
tįs netiki nei Velniui nei Die
vui, bažnyčioms visuomet; 
aukauja ir remia jas.

įos praeities kalba. Vi- pastebėti, kad Lietuvos kle-j .Kur šiandien bepasisuksi, 
tų doktrinų mintys yra rikalai netik puotą surengė visur jaučiasi pinigų stoka, 
ys tų žmonių, kūne gy- bolševiku atstovui Kaune k «tun jų ūkininkai, mažai

ną — Internacionalą. O Lie
tuvos klerikalai irgi ne me
dum spiaudo ant bolševikų. 
Tad kodėl “Vienybė” nesi
teikė pirštu parodyti į Lietu- 
(vos klerikalus? Ji visai apie 
tai nerašė. Mat, Kauno puo
toj nebuvo socialdemokratų.

Skaitytojas.

Fašistai nutarė panaikint 
spaudos laisvę.

' s juodmarškiniai 
parlamente nutarė 

panaikinti spaudos laisvę.
Skaitytus futibos. faSos

___ ..........................______ . -- ---------- :.. ? i _
nuvedus jūsų sielą Į galutiną “Vienybės” kandžiojimai. Tečiaus 50 senatorių aukš-' 

.gų. ” * Brooklyno “Vienybė” ne-tesniam parlamento bute!
Kunigas su tais tarpirrin- praleidžia progos, kad ne- balsavo prieš spaudos var- i siems

ne- tesniam parlamento bute

pas pirklius, neištenka jų 
bankams, o ką jau bekalbėti 
apie darbininkus ir mažaže
mius, kurie ir normalaus gy
venimo metu visuomet sto- 
kuodavo.

Apie litų stoką, šiandien 
kalbama visų ir visur: vieni 
vienaip, kiti kitaip tą aiški
na, bet faktas palieka faktu, 
kad piniginis stovis visų sun
kus ir tuo klausimu visi rūpi
nasi.

Kauno Centralinio Žydų 
Banko krizis Įvyko dėlto, 
kad beveik visi indėlnin- 
kai, vienu metu, suskato at
siimti iš banko savus pini
gus. Bankas, žinoma, vi-

* 3 išmokėti negalėjo ir
dangų.

kystės papročiais turi išnyk- ikandus Lietuvos ir kitų ša- žymą, šitokios skaitlingos į per tai pasireiske pavirsuti- 
l- ’ ■ jių socialdemokratu Su kri- opozicijos senate ~

(tika tasai sentautininkų lai- Mussolini neturėjo.
ti, o kartu su juo turi žūti ir lių socialdemokratu Su kri 
jo Dievas.” i^’’ - x

pirma : nis banko bankrutavimas. 
Sunki ir kitų bankų padėtis, 
nes naujų indėlių Įplaukia 
mažai, o seni iš bankų išima
ma.

Lietuvos Emisijos Bankas, 
[leisdamas banknotus, laiko
si labai sveikos taktikos. Jis 
paleidžia apyvarton tiek li
tų, kiek turi aukso ir tvirtos 

(svetimos valiutos (pinigų); 
j per tai ir musų litas, nuo sa- 
I vo pasirodymo dienos, laiko
si kuotvirčiausiai ir eina 
greta dolerio. * Į _

Musų krašto ųkiui toks Įi-lykinmkų sąjungos vadai" 
to pastovumas J V: dideles1 s

reikšmės, tad, pėt^Vc^t cik 
sų rublio ir vokiečių itiatkeš 
žlugimą ir dabar matydami 
lenkų zloto kritimą, nėgaliT 
me peikti Lietuvos Bankp ilž 
jo didelį atsargumą., ■ i

Taigi, šiuo tarpu^mes te4| 
galime turėti tik tiek apy; 
vartoj litų, kiek bii6 Lietuvos 
Banke aukso ir tvirtos svetil 
mos valiutos. Norint turėti 
apyvartoj daugiaus litų, rei+į „ .
kalinga turėti daugiaus ^uk- Į periodas, 
so ir, kaip J——C.*“’'.. ."„.v,-,. , -
tvirtos valiutos, o kad to tu- rinė dalis Sibiro arba Kaną- 
rėti, reikalinga kuomažiausĮdos. Klajojantys pnnutyyiš-

iš užsienių pirkti, o stengties ki žmonės užsiėmė medziok- . , . . -t-... ___ 11- VJaofni niiaotaho;

tt.), tai musų valstyl

tą tvirtą valiutą.
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MOTERŲ TEISĖS AMERI
KOJ IR LIETUVOJ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša šitokią žinią:

“Juozas Baltrušaitis tarnau
damas Dotnavoje laikė pas sa
ve tarnaitę Marcelę Martinaitę, 
su kuria turėjo artimus ryšius. 
1924 m. jį perkėlus i Vilkaviški 
gelžkelio stoties viršininko pa
dėjėju. jis su Martinaityte per
traukė ryšius. Pastaroji pasi
jutusi nėščia daug kartų krei
pėsi prie Baltrušaičio prašyda
ma suteikti jai pašalpą. Pasta- 

' rasis jos prie savęs iš tolo ne- 
•• prisileisdavo ir pašalpos duot: 

atsisakė, ir balandžio mėnesį 
f 1925 m. apsivedė su kita merąi- 
, qa. Martynaitytei gi dienoje 

Baltrušaičio vestuvių gimė ku- 
dikis. lYaslinkus savaitei laiko 
^Martinaitytė, jausdamosi nu- 

sta, atstumta, sumanė 
iotojui atkeršyti — iš

loti akis.
**T| savo sumanymą ji 1925 
fCfUiėa 4 d. įvykdė: |

POLITINĖ KARJERA AP- 
JAKINO KUNIGUS.

Pagalios ir kunigų “Drau
gas” pripažino socialistams 
tiesą, kad Lietuvos kunigai, 
paėmę valdžią į savo ran
kas, užmiršo Kristaus moks
lą ir tapo nesvariais politi
kieriais. Nomsgarbės ir tur
tų apjakino juos.

Į valdžią kunigai ėję dėl* 
to, kad Lietuvos valdymas 
netektų “bedieviams,” sako 
nevedusių “tėvų marijonų” 
organas. Bet čia atsitikę “ne
pageidaujamų dalykų,” 
nes—

“Politinė karjera (tuos kuni
gus) taip apjakino, kad jfetns 
kunigystė ir jos priedermės pa
sidarė persunktos. Kunigystė 
liko atidėta į šoną, žinoma, to
kių įvykių negalimą priskaityti 
prie tų kunigų kilnumo.

“Tokių politikierių kunigų 
(o gal geriau bus pasakius nu
siginklavusių politikierių) pa- 
vyzdis, jų perdaug laisvas, ne 
kunigiškas gyvenimas, tapo 
pagunda ir nekuriems kitiems, 
trokštantiems politinės garbės 
kunigams.

“Perdaug nekurie kunigai įsi
vaizdino, kad be jų buvimo Sei
me nebus Lietuvai išganymo.

“Nekurie rimti Lietuvos ku
nigai jau senai kreipė kunigų Į 
visuomenės dėmesį, kad per
daug jku atsiranda kunigų, ku
rie užsimanė sėsti ant politikos 
arkliuko.

“Nekurie bejodami jau tru
ko sprandą, ir kitiems gali taip 
atsitikti.”

Taip rašo “Draugas” 1925 
metų 23 gruodžio numery. 
Už tokią drąsą reikia jį pa
girti.

Bet kaip tuomet bus su p.

Jeigu kam dar tas šian- 
4ięn neaišku, tai ryt paą(š- 
&&tik;budėkime, kad nėra-

■•.i 
f frĄ

Prieš 2O‘,0<j() metų, kai 
baigėsi ‘paskutinis ledynų 

linga turėti daugiaus auk-1 periodas, - Europa atrodė 
ir, kaip sakiau, svetimos taip, taįpdatar atrodo Su

daugiausiai užsieniui par-lle* Miestai, miesteliai ir ko
duoti. -1 tuo laikų buvo nėžino-

Jeigu iš užsienių pirkda-|m’- ;J
mi Įvairius dalykus, išmoka-Į Ar galima tikėtis ateitį 
me daugiau negu gauname |naujo ledynų periodo, 'kuris 
už parduotas užsienin pre- [prilygtų tam, kas įvyko ph’tiš 
kės (linų sėmenis, grudus ir*(20,000 metų? Ar tąsyk dfl- 

1„:___ , ’rtybės badbartinė Europos civilizacija
lansas lieka pasyvus ir j už-|pranyks?. , i
sienį išvežtus litus turime išĮ įdomų pranešimą padaFė 
ten išpirkti už auksą arba ki-:|Afrikos Mokslo Draugijas 

_ [susirinkimebutfusis; burtų va-
Musų santikiuose su užsiejdas John Smute. Jisai sako, 

niu, mes pastaruoju laiku) kad naujas ledynų periodas 
daugiau išleidome pinigų,] artinasi. Už 10,000 ar kfėk 
negu gavome. Prekybiniai ] daugiau metų visa Europa 
santikiai per šių metų pralei-l bus ledynais apdengta. Pitš 
stus 8 mėnesius rodo, kadjžmonių gyvenimasluo laiku 
per tą laiką I 
Įvežta už 172 milijonus, o ii _____
vežta už 151 milijoną; tai]busiąsdai

. ____
O kur pirkti musų atstovy-] dabartiniai tyrai. Labai gal£ 
bėms unieniuoae (Berlyne,|ma, sako Smuts, kad dabar 
Paryžiuje, Wasningtone) kiniai žmonės pranykt ų jų 
namai, įvairių delegacijų ke-l vietą užims daug tobulesni ir 
lionės išlaidos, privatinių as- išmintingesni žmonės.

CO1U0 1 vuv, rtnui v «

buvo iš užsienio]nepaprastai pasikeisiąs.
2 milijonus, o iš-] Afrikos klimatas tuo laiku 

R__  ,____ .... .R. __ Jąs daug vėsesnis ir drėg-
yra 21 milijonas skirtumo. Inesnis. Ačiū tam, pranyktą 
0 kur pirkti musų atstovy-4 dabartiniai tyrai. Labai gali-
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Kas nieko nereikia. 
To niekas nepeikia.

r-. . i ii ■. ai. -- ....

CHICAGO, ILL. 
šis-tas apie musų tauti

ninkus.
Musų tautininkai garsus, 

tik ne darbais, o vien pasigi- 
rimais. Pakalbėt, pasigirt, 
kitas sroves nupeikt, nors tos 
kai-kuriais atvejais butų 
šaunesnės, tai musų tautinin
kai pirmi. Bet kur reikia ką 
nors sukurt ir palaikyt, kur 
reikia pinigiškai prisidėt, 
tai musų tautininkų nėra 

Chicagos tautininkai ir 
daugiu ir lobiu gali pasi
girt, tik ne darbais. Ypač jei 
ką reikia sutveri; ir pinigų 
pridėt, ten jų tautystės idėją 
uodas nusineša.Jei tūli musų 
tautininkai ir veikia ar pini
gais prisideda, tai arba grei
to pelno tikisi arba garbės 
trokšta.

Po Olšausko “bankrutui,” 
Chicagoj neliko nei vieno 
tautininko, kuriam tautystės 
idėja apeitų toliau nuo galo 
nosies.

Chicagos tautininkai ai
manuoja laikraščio, kuris 
gintų tautystės reikalus. Bet 
tautystės reikalai — lietuviš
kumas pas Chicagos tauti
ninkus nedaugiau pagerbia
mas, kaip pas žydą kiaulie
na.

Taigi, tuo tautystės reika
lu pasitarę keliatas karštes
nių tautininkų sutvėrė bend
rovę leisti laikraštį. Gimė 
“Varpas.” Kiek paleidusi 
laikraštį menama bendrovė 
pavargo (o gal atsibodo jai 
tas verslas) ir toliau leist 
“Varpą” pasiima du tauti
ninkai: Krukonis ir Gasiu- 
nas. Tiedu vyrai, sakoma, 
netik turtingi, o ir patyrę 
verslo vedėjai. Vienas jų El
tos (real eštate) savininkas 
ir vedėjas, o kitas mėsiny- 1 
čios savininkas. Jiedu turi ir j 
pinigų, ir namų, ii- patyrimo. 
Kas-gi tokiems trijų lapelių 
laikraštėlis išleisti! Su tų 
turtingų ir “idėjingų” tauti
ninkų “Varpo” paėmimu, 
laukta “Varpo” ir padidė- 
jant ir patankėjant.

Tiedu žmonės pasidalino 
“titulais”: Krukonis pasiva
dino leidėju, o Gasiunas 
“administratorium.” Kiek 
laiko praleidus, kada “admi
nistratorius” išvažiuoja Lie
tuvon pasisvečiuoti ir ten 
svečiuodamasis visur, kur 
tik pasisukdamas, persistato 
“Varpo” leidėju ir “admi
nistratorium,” tuo laiku jo 
“partnerys” leidėjas p. Kru
konis, net nelaukdamas iki 
“administratorius” sugrįš iš 
Lietuvos, paskelbė “bank
rotą.” Pasišaukęs redakto- 

. rių ir kelis artimesnius “Var- 
jĮpb4. • rėmėjus, pareiškia: 

v “Darykit ką norit, aš toliau 
. leist ‘Varpo’ nebegaliu. < klerikalus stovi. Mat, šie taip 
» Mat ir man pačiam reik gy- (aklai nepamegdžioja ameri-

I miršdamas save ir tuštėjan- j mininko M. K., prie Birutės, 
---- ;x. Kliubo ir ant galo pradėjo1 

užkabinėti ir L. S. S. 61 kuo-
■ pą. Jie pliauškia, kad socia
listų kuopa turi tik keturis 
narius, ir kitokius melus 
skleidžia.

Sandariečiai patįs yra su
smukę ir neturėdami vietos 
žmonėse mažiausio pritari
mo, nieko jie neveikia, tik 
kaip tas Raguvos vyžuočius 
paleistais apyvarais po ker
mošių vaikščioja ir jeigu 
praeiviams išnetyčių pasitai
ko ant jo apyvarų užminti, 
tai jis tiems praeiviams ant
ausius daužo. Visai panašiai 
daro ir musų sandariečiai. 
Jie užsipuola ant Birutės 
Kliubo, buk kliubietės mote- 
rįs nieko čionai neveikia, tik 
ant “beačių” važinėja. Bet 
kuomet Birutės Kliubas su
rengė perstatymą veikalo 
“Juozapas ir Zelbora ir Pa- rv m “ • •Z\ M ZV V? M o '

čiai tą perstatymą boikotavo 
ir savo “gazietose” nieko 
apie tai neparašė, tik “Vie
nybėje” pašiepė, kad, girdi, 
“Birutės Kliubas nieko ne
laimėjo, nes nebuvo žmo
nių.” Tiesa, sandariečių ant 
perstatymo nebuvo, bet juk 
ne vieni sandariečiai yra 
žmonės. Sandariečiai yra 
pratę vietos organizacijas 
aplankyti tiktai tuomet, kai 
jie kolektuoja kokiam nors 
savo tikslui pinigus. Bet gerą 
žodi apie tas organizacijas 
i e netars. Užtai sandarie

čiai per savo organą gražiai 
aprašo apie mirusį dvasišką

čius kišenius. Jei toks ir neiš
laiko pasiimto darbo, tai to
kiam visgi idėjos asmens 
vardas tenka.

Kad išleisti laikraštį, ne
užtenka vien noro. Tam tiks
lui reikia netik pinigų, bet už 
vis daugiausia pasišventimo 
ir patvarumo. Stengtis palai
kyt, ant žut-but, o ne jielno 
laukti.

“Varpas,” koki chicagie- 
čiai išleido, butų tikęs kokie 
25 metai atgal, kada lietu
viai mažai laikraščių turėjo, 
ir kada lenktyniuut turiniu 
ar pavidalu nebuvo su kuom. 
Tokioj Chicagoj, kur lietu
viai pratę prie tankių ir kas
dien leidžiamų leidinių, są- 
vaitraščiui, net ir gerai 
Įrengtam, yra sunkus prigi- 
jimas. Taigi traškėjai pelno 
ir garbės turėjo tą permatyt.

Dabar pažiūrėkim i kitą 
pusę, į taip garsinamą ir gar
binamą nesenai pastatytą 
Chicagos Lietuvių Auditori
ją, kuri visur giriama, kaipo 
“didžiulė” ir ' graži.” Te
čiaus netik tie, kurie ją ma
tė, bet ir patįs Auditorij’os 
šėrininkai kaip tik priešin
gai apie “didžiulę-gražią” 
Auditoriją sako: “ir maža ir 
negraži.”

Jei ne biznierių godulys- 
tė, kad iš pastatytos Audito
rijos daugiau skyrių išnuo
mavimui padaryt, negu Au- , 
ditorijos plotas pavelija, — ; 
gal ir butų išėjus vidutinė 
svetainė, su tinkamais išėji- , 
mais, ir kitais būtinais vie- ; 
šais patogumais. Bet kada j 
godžių biznierių, patekusių ( 
Auditorijos statymo ir ple- 
navimo komisijon, suplenuo- 
ta netik “didelė,” o ir mažos 
svetainės, ir išnuomuoti 4 
raštines ir 4 krautuves, tai iš 
“didžiulės” svetainės liko 
tabokierka. Kaslink jos pa
gražinimo — gal kiek už 
daržinę skirtingesnė, kad 
vėjai per sienas nešvilpia.

Kurie yra matę kitų mies
tų lietuviškas svetaines, ma
tydami ši aprašymą pasakys, 
kad tai dar neviskas pasaky
ta iš neigiamos pusės. Čia 
negalima pasiteisint pinigų 
stoka, nes tą viską padarė 
apsileidimas ir godumas.

Trečia Chicagos tautinin
kų yda — tai jų gerbiamam 
tautiškume apsileidimas. Jų 
vaikai i tėvus angliškai kal
ba, jų pavardės “amerikoni- 
namos” Kas artimai prisi
žiūri ir akylai tėmyja, tas 
persitikriną, kad ne pas vi
sas tris pažangiečių sroves 
tas lygiai reiškiasi. Socialis
tai, ir net bolševikai, lietu
viškumo palaikyme pirmes
nėj eilėj už tautininkus ir

padengs. Sigman atsakė: 
“Mes nieko neturim su jų iš-

Sigmanui dar kelioliką klau
simų, į kuinuos p. Sigman 
man atsakė. Aš aprašau maž 
daug trumpoj sutraukoj, ka
dangi lietuvių tos pramonės 
šakoje mažai dirba. Potam 
užėjau į Lorraine viešbutį, 
kur Dunne su keliais savo

• veati.” Tie jo paręiškimai 
: rodosi ir “Varpe”’ tilpo. 
> Reiškia, suvargo, net nema- 
: nęs •. nei pagerint “Varpo.” 
Tokiu budu trumpai gyvenęs 
“Varpas” perėjo į trečias 

.rankas. JĮ pasiėmė leist J. 
Laukis, esamasis “Varpo” 

Redaktorius, ir draugai, kxi- 
jrie neva serus pirkosi.
. Klausimas:, jei jau tokie 
turčiai, kurie turi namus ir 
verslą, pavargo tik paėmę į 
savo rankas leist laikraštį,tai 
kaip toks neturtingas žmo
gus, kaip Laukis, gali tikėti^ 

. leist ir palaikyt tą laikraštį? 
Čia pasirodo aiškus Chi- 

ca£os tautininkų gbdumo 
vaizdas: jie nori, kad pridė
jo kiek pinigo, tai kad tuoj 
dvigubai sugrįžtų! O kita, 
tai leidėjo garbė! Mat, laik- V _ A— • __

I
konų, kaip tautiečiai.

Man dar neteko matyt ar 
girdėt, kad bolševikų ar so
cialistų vaikai nemokėtų ar 
nekalbėtų lietuviškai, kas 
pas Chicagos tautininkus re
tenybė. Mat, socialistai ir 
bolševikai daugiau pažan
gos dėsniais vadovaujasi; 
anot jų, sarmata duot vai
kams valią, kad savo tėvų 
kalbos nesimokintų.

Kad Chicagos tautinin
kus iš jų garbgodystės snau
dulio išjudinti, reikia gero 
ražo, drąsaus laikraščio, o 
ne lepinamo pagyrimo.

Pažangietis.

neral Attomey arba ten kur i CHICAGO, 1LL.
1 Laidotuvės. Komunistų kerš

tavimas. Bedarbė.
Lapkričio 14 d. tapo palai

dotas proletaras E. V. Bal- 
1 čiunas, kuriam gyvenimą pa- 
’ kirto džiova. Kiek iš “Vil

nies” tenka patirti, tai E. V. 
Balčiūnas buvo komunistiš
kų pažiūrų žmogus. Bet pa- 
žiūros čia man nesvarbu. 
Užtenka to, kad jis buvo al- 
ginis vergas ir savo sveikatą 
palydėjo dirbdamas kapita
listams. Vienok čia turiu pa
žymėti, kad jo uždarbiu nau
dojosi netik kapitalistai, o ir 
komunistai. Kol velionis dar 
galėjo dirbti, tai iš jo dole
rius išviliodavo “Vilnies” ir 
“Laisvės” komisarai. Todėl 
E. V. Balčiūnas mirė be Cen
to prie savęs ir tapo palaido
tas iš darbininkų surinkto
mis aukomis. Aukas rinko 
bolševikų A. D. P. L. S. 8 
distriktas.

Kad draugas Balčiūnas 
mirė biednystėj, tai ne nau
jiena. Daugelis darbininkų 
ligą gauna ir mirata delei ne
turto. Bet man atrodo labai 
keistas bolševikų komisarų 
atsinešimas link mirusio sa
vo draugo. Kaip jau minė
jau, kol velionis dirbo, tai ne 
vieną penkinę tie komisarai 
iš jo iškaulijo, bet kuomet 
buvo renkamos jo palaidoji
mui aukos, tai tie komisarai 
nepaaukojo tam tikslui nei 
vieno cento. “Vilnies” No. 
93 tilpo visų aukotojų sura
šąs, bet ten nesimato vardų 
nei Andriulio, nei Jukelio, 
nei Strazdo, nei Jamonto, 
nei kitų komisarų. Šitas pa
vyzdys parodo musų darbi
ninkams, ko jie gali tikėtis 
iš tokių bolševikų vadų.

E. V. Balčiūnas tapo pa
laidotas ant tautiškų kapi
nių gražiame aržuolyne, be 
bažnytinių ceremonijų. Te
gul jam būna lengva ilsėtis 
šaltoj Amerikos žemelėj.

£ 3 5

Musų laikraštininkų tarpe 
yra įsigalėjęs paprotys ker
šyti savo politiniams prie
šams. Taip, aną dieną susi
tinku vieną žmogelį, su ku
riuo išsikalbėjom apie lie
tuvių laikraščius. Besikal
bant žmogelis man pasakė, 
kad Pasaulio Vergas labai 
tankiai parašo į laikraščius 
daug karčios teisybės apie 
“Vilnies” raudonuosius biz
nierius, bet “.Vilnis” ; tBtįi 
ant kiekvieną .žingsniO:; Pa
saulio Vergui keršy ją. :

Komunistų / kerštąvĮĮn<ps 
yra man žinomas jau Senai, 
vienok aš to keršto nesibi
jau. Kol. bolševikų agentėliai 
mulkins, alginius vergus, kol 
jie griaus darbininkų sutver
tas kultūros ir apšvietos or
ganizacijas, tol Pasaulio 
Vergas jų darbelius laikraš
čiuose aprašinės.

• • ‘ ♦

Prasidėjus žiemos sezonui 
Chicagoj bedarbė padidėjo. 
Mat, užsidarius ūkių dar
bams, darbininkai iš visų 
pusių traukia į miestus. Bet 
ir miestuose dirbtuvės dirba 
nepergeriausia. Kai kurios 
Chicagos dirbtuvės ant žie
mos netik nepadidino, bet 
dar sumažino darbininkų 
skaičių. Algos paprastiems 
darbininkams yra labai nu
kapotos. Yra tokių vietų, 
kur mokama tik po 35c. į va
landą. Statybos pramonėje 
yra daug gerų darbų amat- 
ninkams. Namų statybos 
darbininkai yra organizuoti 
Į uniją. Abelna Chicagos 
darbininkų padėtis maž
daug tokia, kaip ir kituose 
miestuose. Darbininkui žmo
gui visur vargas.

Pasaulio Vergas.

yra reikalinga; knygos turi 
būt peržiūrėtos, o po peržiū
rėjimui pasielgti taip, kaip 
tiesos reikalauja.

Taipgi buvo pagamintos 
anglų kalboj blankos po ku
riom šėrininkai susirašė ir 
tuom pačiu Įgaliojo komisi
ją veikti varde šėrininkų. 
Taipgi komisija gavo dauge
li laiškų su įgaliojimais. Visi 
tie Įgaliojimai bus panaudo
ti tam tikslui. Kaip bus šau
kiamas L. A. Bendrovės me
tinis seimas ir gausitė prok- 
ses, tai žinokite kaip jas su
naudoti, kad nepasinaudotų 
jūsų priešai.

Išrinktoji komisija yra 
viena iš gabiausių ir ji daly
vaus metiniame seime, tai 
yra: M. Miškinis, K. Lebe- 
liunas ir P. Mikšis. Kas svar
biausiai, kad viršminėtame 
suvažiavime dalyvavo keturi 
žymiausi šulai. Kas buvo už
metama, jie negalėjo nieko 
priparodyti; už pusės valan
dos neliko jų nė vieno. Tiki
me, kad Bendrovėj šiokios 
ar tokios permainos įvyks. 
Žinoma, šėrininkai turėtų 
viršminėtą komisiją remti.

Reporteri*.

PHILADELPHIA, PA.
Garmentiečiai, baigdami , . .,

konvenciją env.ro komuna- kįįmis..^As pareinu p. 
tu* į ožio ragą.

Moteriškų rūbų siuvėjų 
s x , . - (Intemational Ladies’ Gar-

raono sapnas, tai sandąne- ment Workera) unijos kon. 
vencija užsibaigė gruodžio 
17 d. Morris Sigman, unijos 
prezidentas, be jokių kom
promisų komunistus nugaiš- Sėjate“^“laikė‘^sėdt 
jo ir suvarė kainaspamius j eia užklausiau kairia- 
ožioragą. spamių: “Ar tas tiesa, ką

Panedely, gruodžio 14 d. jūsų laikraščiai rašo, kad I. 
L G. W. konvencija suskal
dyta?” — “O kas tu per vie
nas?” paklausė jie. — “Aš 
esu liuosnoris lietuviškų pro- 
gresyviškų laikraščių kores
pondentas.” — “Konvenci
ja buvo skilus, bet mes su
grįžom atgal, tai yra susitai
kėm su Sigmano mašina, pa-i _ 
darydami kompromisų tam Įkia. Taip gi čia yYa kelios di- 
tikruose klausimuose, kaip (dėlės mokyklos, kuriose yra 
tai: atsiėmėm pereitų metų prirengiami studentai į auk- 
pastatytus reikalavimus, at- štesnius mokslus.
metėm • tarptautinę, šventę,j Dirbtuvių čia yra mažai— 

” -dvi šiušapės ir viena audiny-
čia, kuriose darbai šiuo tar
pu eina prastai.

Lietuvių .čia yra apie de
šimts šeimynų ir vienas sen
bernis, vienas našlys ir vie
nas gyvanašlis (viena ypata 
trijose asabose). Pas lietu
vius nesimato jokio progre
so. Vieni prieš kitus didžiuo
jasi, skerečioja, užmiršda
mi, kad tuomi jie parodo sa
vo nekultūringumą.

Lietuvio kunigo čia nesi
mato nuo to laiko, kaip mi
rė Nashua kunigas Tyla. Ne
senai buvo atsilankęs iš Ha- 
verhillio lenkų bažnyčios lie
tuvis vargonininkas, tikėda
mas čia pasipinigauti su 
“plotkomis,” bet pelnė tiek, 
kiek Zablackas; ant muilo.

čia augusio -jaunimo jau 
yra nemažai, ypąę merginų, 
bet su nekurtom lietuviškai 
kalbėt nei nepradėk, nes sar- 
matijasi lietuviškai?žodi iš
tarti. Kitų tautų jaunimas 
nesisarmatija sąvof tėvu pri
gimtos kalbos, tUf kodėl plu
šų jaunimas turėtų Sarmaty
tis? čia yra tėvų kaltei kad 
neauklėja savo vaikų lietu
vių dvasioj.

Ta* Pat*.

komunistai demonstratyviš- 
kai apleido konvenciją ir nu- 
maršavo j turčių viešbutį 
Lorraine tverti komunistiš
ką uniją. Nors komunistai 
visada keikia unijų vadus už 
laikymą konferencijų hote- 
liuose, bet patįs komunistai 
dar netapo unijų vadais, o 
betgi pasiskubino sugužėt į 
kapitalistų hotelį, tą parazi-

EXETER, N. H. 
Sarmatinasi savo kalbos.
Exeteris miesčiukas nedi

delis, bet labai, gražiai išro
do. Gatvės pilnos medžių, 
kurių viršūnės debesius sie-

milionierių kunigą O’Riley, tų lizdą. Per porą dienų Lor- 
didžiausi progreso trukdyto- rajne viešbutyje jie padek- 
ją ir didelį lietuvių darbiniu- Iamavo> parėkavo, paftraksė 
kų priešą. Sandariečiai šitą j0 jr netik kad buržujų neiš-

1 kunigą kelia i padanges, sa
kydami, kad jis ir streiką 

1 darbininkams laimėjęs 1912 
1 metais. Ištikrujų gi kun. O’
Riley visuomet darbavosi 
vietos fabrikantų, o ne dar
bininkų naudai. Tai šitaip 
sandariečiai supranta darbi
ninkų kovą už būvi ir Įverti
na darbininkų priešus.

Sandariečiai per “Vieny
bę” bando pajuokti socialis
tus, kad šie parengė paskai
tą. Ar tai paskaitas rengti 
yra nuodėmė? Socialistai 
laiko sau už garbę, kad jie 
galėjo parengti tokią svar
bią paskaitą, ir nors Įžanga 
buvo 15c., žmonių susirinko 
nemažai. Socialistų pareng- 
toj paskaitoj, kaip ir pas vi
sus civilizuotus žmones, bu
vo vienas paskaitos dėstyto
jas — kalbėtojas. Tą pačią 
dieną vietos sandariečiai tu
rėjo prakalbas, kurios atsi
buvo “kičiny.” Į tas jų pra
kalbas suėjo penki sandarie
čiai ir visi neprasti — kalbė
tojai. Visi jie iš eilės surėžė 
po “ępyčių.” Kuomet vienas 
kalba, tai kiti keturi su savo 
bobelėm sudaro “publiką” ir 
ploja kalbėtojui.

Tai tiek tuo tarpu apie 
musų sandariečius. Reikalui ; 
irisiėjus ir daugiau apie i 
uos parašysiu. i

“KeL** Skaitytoja*. 1

Darbo Partijos klausimą,. 
pripažinimą Rusijos, and so' 
for, so on.” — “Ką jus norit 
nuveikti čion susirinkę?”— 
“Mes darom planus prieš 
Sigmano mašiną, kaip tęst

Iš pasikalbėjimo su komu
nistais paaiškėjo, kad jie ne
turi nei principų, nei progra
mo unijos reikaluose. O vest 
kovą prieš unijos viršininkus 
yra lengvas būdas prigaudi- 
nėjant unijos narius. Kovo
dami prieš uniją komunistai 
netik neturi pavojaus iš val
džios ir kapitalistų pusės, 
bet patįs darbdaviai jiems 
padeda tą pragaištingą dar
bą atlikt prieš organizuotus 
darbininkus.
_ Amerikoj darbininkai 
daug kuo-skiriasi nuo Rusi- 
ios ir Čia komunistai . nesu
lauks to laiko, kad galėtų 
jodinėt darbininkams ant 
sprando.

K. J. Geležėlė.

z*
■ vaikė, bet patįs atėjo atgal į 
; konvenciją atsiprašyti p. 
' Sigmano, kad paklydusias 

buriutes priimtų atgal Į k<m- 
venciją. O p. Sigman tėviš
kai atsakė; “J ,
rėt, tai ir bukit, bet jeigu no- Į 
rit grįžti atgal, tai grįžkit, 
bet grįždami pasirašykit ant 
savo mandatų, kad jus sutin
kat su visais konvencijos nu
tarimais, ii- prižadat juos pil
dyt.” Komunistai su nusiže- ■ 
minimu priėmė pasiūlytas iš
lygas ir pasirašė, kad viskas ( 
bus O.K. Taip komunistai 
tapo priimti atgal Į konven
ciją.

Vyliausia unijos valdyba 
didžiuma balsų tapo palikta 
ta pati. Ponas. Sigman pasili
ko prezidentu^ Tik į Centro 
Pildomąją Tarybą ■ 4 vietas 
davė kpmunistams, su ta iš
lyga, kad jie pildys konstitu
cijos Įstatusir didžiumos na
rių valią. Bet jeigu bandys 
išvien su darbdaviais vieno
kiu ar kitokiu budu pąkišt 
koją unijai, gaus kiką. Kaip 
matot, p. Sigman jaučiasi 
gana stiprus ir komunistai 
yra priversti jam nusilenkti.*

Atsidarius konvencijai, iš| 
kelkį posėdžių aš tuojaus nu
mačiau ir parašiau, kad ko
munistai negali vadovaut 
netik unija; bet ir patįs sa- ' 
vim. Komunistus konvenci
joj vadovavo W. Dunne, 
“Workerio” korespondentas 
ir redaktorius iš Chicagos. 1 
Dunne nepriguli prie unijos, • 
jis yra fanatikas komunistas. « 
Dunne padarė kairiaspar- 
niams “headauarters” dide
liame kapitalistų Lorraine 
viešbutyje, čia Dunne davė 
orderius ir mokino komunis
tus, kad būtinai jie turi su
skaidyt uniją ir iš unijos su- 
lipyt komunistinę Darbo 
Partiją. Bet tas jam nenusi
sekė. Nors Dunne buvo susi
kvietęs visos apielinkės 
tik komunistus, betšir 
procentinius klaniečius, fa
šistus, viėnok tas neįšėjo ko-j 
munistų naudai. į

Gruodžio 18 d. nuejąu Į 
Majestie viešbutį, kur laikė šėrininkai, išgirdę toki auto- 
savo posėdį vyriausioji tary-kratišką direktorių pasielgi- 
ba I. F. G. W. Buvo 12 val.(mą, įgaliojo tą pačią komisi- 
dienos. Aš užklausiau p. Sig- ją kad grėbtųsi aštresnių 
man, kas komunistų išlaidas būdų, kad kreiptųsi pas Ge-

-T v . ■ • i oiKiiiaiiM iiicaJeigu atsisky-|kosvą toliau.»
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NEWARK, N. J.......
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė* šėrininkų suvažiavimas, 

j Lietuvos Atstatymo Bend
rovės visuotinas šėrininkų 
suvažiavimas Įvyko gruo
džio 13 d., 1925 m., Švento 
Jurgio Draugijos Svetainėje, 
180-182 New York Avė., Ne- 
wark, N. J.

Susirinkimas tapo atida
rytas per komisijos narį P. 
Mikšį, 2:3O vai. po pietų. 
Suvažiavimo vedėjais išrink
ta: pirmininku J. Sereika, 
pagelbininku J. Kralikaus- 
kas, raštininku R. Baublis. 
Šėrininkų dalyvavo didelis 
skaičius ir turėjo kitų Įgalio
jimus.

Toliaus sekė komisijos 
raportai, kuri buvo išrinkta 
pereitame suvažiavime, lap
kričio 8 d., 1925 m., knygų 
patikrinimui. Komisija krei
pėsi specialiai laišku Į L. A. 
B-vės raštinę, kad atvažiuos 
knygų patikrinti lapkričio 
17 d. šių metų; gavo atsaky
mą, kad nebus prileidžiami.

i
i

i ne-
omunistuš, bet Šimtą-

i

> M.

raščio leidėjas — tai “visuo
menės veikėjas!”

Tokie tautos “labdariai” 
pamiršta, kad laikraštis iš
leisti, tai ne ragaišis iškepti, 
ir kad laikraštis palaikyt — 
tai ne ragaišis su valgyt! As
muo, kuris imasi kokio dar
bo, nors ir su mažai jėgų, 
tečiaus pasiėmęs tęsia iki 
galimam galui, visai už-

LAVVRENCE, MASS. 
Sandariečių nesąmonė*.

Sandariečiai per savo or
ganus “Sandarą” ir “Vieny
bę” nuolat kabinėjasi prie 
Lawrence pažangiųjų drau
gijų ir pavienių žmonių. 
Tuomi jie, turbut, nori paro
dyt savo šimto procentų “pa
triotiškumą.” Jie ypač mėgs
ta kabinėtis prie Lietuvių 
Ukėsų Kliubo, prie Lietuvių 
Tautiškos Parapijos Choro, 
prie tos pačios parapijos pir-

PATERSON, N. J. 
Lietuvės komunistės moterįs 

kaltinamos vagy»tėje.
Musų komunistės moterįs 

Dulkienė, Motejunienė ir ki
tos tapo suareštuotos už vo
gimą smulkių daiktų Meyer 
’rothers ir Quackenbush 

krautuvėse. Su jomis kartu 
buvo ir mergaitė 14 metų. 
Jų teismas yra atidėtas.

Tai matot, kokiais darbe
liais pasižymi musų komu
nistės moterįs. Ar paskelbs 
šitą žinią komunistų organas 
“Laisvė”?

Komunistai vyrai irgi čia 
vardo neturi. Laike pastaro
jo streiko jie taip susikom
promitavo, kad iš sarmatos 
įekurie buvo išvažiavę į 
Jennsylvaniįą. Dabar ir vėl 

visi sugrįžo Į Patersoną.
Skaitytoja*.

LAWRENCE, MA§S. 
Pirmas ir puikus koncertas 

ir balius.
Rengia Lietuvių Ukėsų 

Kliubas—S. Daukanto. Į- 
vyks pabaigoj 1925 metų ir 
pradžioj 1926 metų, t. y. pa
sitikimas Naujų Metų. Dėl 
programo išpildymo yra ap
siėmę Lawrence’o ir apielin
kės dainininkai, taipgi ir 
muzikantai, ir tt. Prie to da
lyvaus Liaudies Choras ir 
P. Marijos Choras. 1925 me
tų pabaigoj bus koncertas, o 
jau pabaigus senus metus 
bus balius, kuris trauksis net 
iki trečiai valandai ryto.

Kviečiame kaip Lawren- 
ce’o, taip ir apielinkės visus 
lietuvius atsilankyti ant šio 
milžiniško parengimo, kurį 
dar pirmu sykiu ši organiza
cija rengia. Pilnai tikimės, 
cad visi atsilankiusieji bus, 
užganėdinti. Įžanga 30c.

Kviečia L. U. K. K. S. D. i
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į Charlie Chaplino motma, 
kuri turi protinių trukumų,

tuvos kunigai kišasi į poiiti-
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! suprastų, kas toji kaucija “ ~
•yra, ir — -----»------
‘jie imasi ant savęs, kuomet ____Y m _ ~
' duoda kauciją. * AUQMSytl rlUSlĮ

Tūli ateiviai negali būti 
įleisti ir su kaucija. Tai būna 
paprastai tie, ką serga džio-

! va, trachoma arba venerinė
mis ligomis; kurie yra buvę 
bepročiai • arba turi kokių 
nors, protinių trukumą.

į, kas toji kaucija - - TumTHi .blokavo su storpilviais žy-'
kokiuos privalumus 1WiCUU llftlV .dais.”

j “Socialdemokratai valka
tos ir girtuokliai.” 

I Na, ar ne gražus čia žode
liai? Juk čia taip ir žėri krik
ščionybės idealas — meilė 
artimo! ___ _______ ___________

O tai yra antgalviai tiktai lijonai žvaigždžių, didesnių 
vieno Kauno ‘‘Darbininko” —*

numerio. O Kauno “Darbi
ninkas” yra žemės ministe- 
rio kun. Krupavičiaus fede-

bangaus Erdvėse.
.———-J

Giedrais rudens ir žiemos Galima spėti, kad tai yra 
vakarais danguje spindi mi- užgęsusios žvaigždės, jų pa- 

ir visai mažyčių, vos įžiūri
mų. dš ir Grigo Ratai, ir 
Šienpjoviai, • ir • Sietynas, 
Paukščių: Kelias, Aušrinė ir 
begalės kitų. Kiek jų—net 
ViesuskaitySL Visos jos mums 
atrodo mažutės. Daugelis 
taip ir mano. O iš tikrųjų jos 
be galo didelės, kai kurios 
tuksiančius sykių didesnės 
ne tik už mus žemę, bet ir 
už saulę. Atrodo jos mažu
tės tik dėl to, kad yra labai 
toUibtt© mus. Matom tik tas, 
kurios • yra šviesios, pačios

KudftUą.
Popiežius paraM Lietuvos 

kunigams laUk*. kad |e ne
sikištų į politiką, nešmeižtų 
kitų partijų, nes tai kenkia 
bažnyčiai.

Lietuvos atstovas Pary-

patvirtiSštai pavyks: „“VŽkZ
.In £m«i^,em0'lrata* ^y"jis neteisingai įtarė juos po- 

u—* u- tlitikieriais esant Jie čia ne- • S^įjdemolaratas ok*-. kalti,-kaip tikri aniuolai, 
, .! kuriems da neišaugo ragai.

Ek»-klierik*». norėjo palikti mus be darbo________________
ir duonos kąsnio.”

“Socialdemokratai, vadi-i TELEFONAS TRAUK1- 
namieji ‘esdekai’ arba ‘bes- NIUOSE.
dėkai’ jau baigia nykti.” j Tarp Berlino irHambur-

“Socialdemokratai —žyd-igo įvesta jau telefonas trau- 
berniai ir darbininkų reikalų ] kiniuose ir žmonės gali tele- 
pardavikai.” tonuoti traukiniui bėgant

“Socialdemokratai susi- i kur tik nori.

i viržius sustingęs, pasidariu
si pluta. Einant netoli kitų 

' žvaigždžių, ar dėl kitų prie- 
, žasČių, šitų žvaigždžių trūks
ta pluta, iš jų vidurio išsiver
žia degančios dujos, kurias 
mes tada ii* palaikom per 
žvaigždę. Kai tos išsiveržę j 
paviršių daiktybės sudega, 
žvaigždė vėl užtemsta ir 
dingsta iš musų akių.
Žvaigždžių spiečiai. Paukš- 

v čių keliai.
Yra ne tik dvigubų ar tri

gubų žvaigždžių, bet ir to
kių, kur jų susispietę vienon 
krūvon šimtai ir net tūkstan
čiai. Pavyzdžiui paimkim 
Sietyną, kur matom tik 7 ar 
8 žvaigždes, o pro žiūroną 
jų matyti ten begalės. Tokių 
žvaigždžių susispietimų yra 
begalės.

Danguje matyti ir apy
tamsių dėmių, vadinamųjų 
miglynų. Kai kurie miglynai 
via ne kas kita, kaip tik toks 
žvaigždžių susispietimas, ar
ba spiečius, begalo toli nuo 
žemės, čia atskirų žvaigž
džių Įžiūrėti negalima. Kiti 
miglynai yra ne kas kita, 
kaip nesutirštėjusi dar masa, 
arba medžiaga.. Per ilgą lai
ką šitie miglynai gali sutirš- 
tėti, iš jų gali pasidaryti 
žvaigždės arba net ištisas 
žvaigždžių spiečius.

Tamsią naktį danguje ma
tyti plati, lyg dumuota, juos
ta. Ji nusitiesusi beveik per 
ištisus žvaigždynus ir ją 
žmonės vadina paukščių ke
liu. Ši juosta atsiradusi iš 
daugybės mažučių žvaigž
džių susispietimo. Jų šviesa 
susilieja, ir tada ji atrodo 
balto kelio pavidalo.

Jn. Norkus.

buvo . įleista paviešėti, nes 
jos sūnūs gali duoti jai ge
riausią medikalę. priežiūrą. 

' Bet ir ji įleista tik laikinai ir 
kada nors turės išvažiuoti iš 
šios šalies.

Paprastai kaucija būna 
$500.00. Tai nėra didelė su
ma, bet reikia atsiminti, joj 
tie pinigai gali būti surišt 
daug metų, nes kaucininkas 
negali savo pinigų atsiimti, 
pakol galimybė likti tam 
imigrantui visuomenės prie
žiūrai nėra pašalinta. Dau
gumoje atsitikimų tas reiš
kia, kad kaucininkas negali 
atsiimti savo pinigų patol, 
pakol imigrantas nenumirs 
ar neišvažiuos iš Jungtinių 
Valstijų.

Kuomet kaucija yra užsta
toma už našlę ir jos vaikus, 
ji gali būti panaikinta, kuo
met našlė ištekės ir jos vy
ras galės tinkamai prižiūrė
ti ją ir jos vaikus.

Kur kaucija yra užstato- 
to nedarysiu, ma už ateivį, kuris buvo ilei-

Tegul bus pagarbintas, į nosį, ir žiūrėsiu, ai* tu pra- 
švsi, kad duočiau dar kita.
* » _ - - As, tėve, tu llCVtOl JOJU, —— —“ —WW..£, 

nes aš tokiam mokslui nepri- stas į Jungtines Valstijas tik . •--------- • • . • « •! _•_ ? _ X • •

Maike...
—Labadien, tėve. Sveiki

au tave su Naujais Metais.
—Geriau tu manęs su tais tariu. Bet jei tu nori but tik- 

naujais metais nesveikink, ras katalikas, tėve, tai tu turi 
Maike, ba jie jau davė man daryt taip, kaip Kristus Ne
didelį guzą. į pia: jeigu gavai mušt, tai pa-
į —Kokį guzą ? Įprašyk, kad da daugiau pri-

—Na, paprastą guzą! Ai* dėtų.
-•- * ’ --1- *» į —Tai reiškia, kad būti ge-

‘ i-u kataliku, tai aš dabar tu
rėčiau turėti du guzu, vietoj

laikinai, ant šešių mėnesių 
ar mažiau, kaucija turės gu
lėti patol, pakol nebus tikrai 
žinoma, kad ateivis apleido 
Jungtines Valstijas be jokių 
išlaidų valdžiai. Ateivis išva
žiuodamas turi turėti pinigų 
kelionei, o jei jis neturės, tai 
kaucininkas turi pristatyti 
tuos pinigus pirma, negu jo 
kaucijos pinigai bus sugrą
žinti.

Jei per pirmus penkis gy
venimo metus ateivis lieka 
visuomenės priežiūrai iš 
priežasčių, kurias turėjo 
pirm atvažiavimo Į Jungti
nes Valstijas, tai kaucinin
kas netenka savo pinigų ir 
ateivis deportuojamas. Jei 
tas neatsitinka per penkis 
gyvenimo metus, bet vėliau, 
tai ateivis negali būti depor
tuojamas, bet kaucijos ne
tenkama. Svečio kaucijos 

V •• 1a • • laiba “išvykimo kaucijos” Kaucija Ateiviams J slenkama jei ateivis nei£ 
__________  ; važiuoja iš Jungtinių Valsti

jų paskirtoj dienoj. Svečias 
bus deportuojamas, nežiū
rint kaip ilgai jis butų buvęs 
Jungtinėse Valstijose. Dėlto, 
kad jis nebuvo Įleistas apsi
gyvenimui, jis negali čia ap
sigyventi, nežiūrint kaip il
gai jis užsiliktų Jungtinėse 
Valstijose.

Jungtinių Valstijų Biuras 
priima kauciją dvejopais 
budais: Laisvės Bonais arba 
nuosovybe. Laisvės Bonai 
yra paprasčiausias būdas 
kaucinihkų ir imigracijos 
viršininkų vartojamas. Jei 
nuosavybė siūloma, tai turi 
būti du kaucininkai ir abu 
turi turėti nuosavybes, {sta
tymai nevienodi; nekurtos 
valstijos reikalauja, kad 
nuosavybė butų vyro ir mo
ters vardu. Kitose valstijose 
užmorgečiuotą nuosavybę 
negalima užstatyti kaipo 
kauciją.

Ištekėjusi moteris negali 
būti kaucininkė. Nežiūrint 
to, kad ji turi nuosavybės ar 
Laisvės bonų, kurie jai pri
klauso, ji negali užstatyti jų 

tai tu atstatyk jam ir kitą, ką paskui pagalvoję gailisi, lkauclJa- F. U L 5.
©et atgal jo nemušk. t nes negali ištesėti. Taip bu- ^*4 ė? ■ L1 iZJ. i"1 _
, —Bet pasakyk, Maike, pa su ateivių katięijomis.' NAUJI PELEMS NUODAI, 
kaip aš galėjau pam atstatyt Dažniausiai giminės arbą] _
kitą nosį, kad aš tik vieną draugai sutinka duoti kauci-' * okiecių laikraštis rašo,
tunu? ją, kaipo užtikrinimą vai-‘kad vokiečių firma Bayer

—Bet tu galėjai atstatyt džiai, kad imigrantas neliks' Levenkunsene naujais nuo* 
jam tą pačią nosį ir papra-visuomenės priežiūrai ar ^ais permirkina kviečių gru- 
Šyt, kad jis duotų tau da kitą sunkenybė apielinkei. Vieni d kuriuos pelės godžiai 

fa icfncafi ViH noflr«ali ir 7 0

—Olrait, Maike, jei tu Atsiduria kebliame padėji- ,r Buralu K™
toks kytras, tai eik šen, o aš me. Dažniausiai jie kaltina (‘° pastimpa. Naujas prepa- 
ant tavęs patrajysiu tokį imigrantą, ir rx----- ’—’
trikdą: ąš tau duosiu spritkąI Taigi svari

nežinai, ką guzas reiškia?
—Žinau, tėve. Guzas pa

prastai iššoka nuo smūgio. . 9
Bet aš nežinau, kaip Nauji vien%\ 
Metai galėtų tau smūgį už
duoti. i

—Ogi ve kaip: susirinkom 
,. keli frentai pas Frenkį Cibu- 

ką pasitikti naujuosius me
tus ir truputį išsigėrėm na
minės. Prasidėjo baikos ir 
Pyteris Visgirtas pradėjo 
kritikuoti mano nosį, saky
damas, kad Dievas padaręs 
apmilką, ba sutvėręs žmogų 
sloniaus nosį prilipinęs. Tas 
mane užgavo ir aš pradėjau 
savo nosį ginti. O jis da dau
giau pradėjo iš manęs šydyt 
ir priėjęs davė man spritką į 
nosį. Žinoma, tokios šiderst- 
vos aš negalėjau iškentėt ir 
kirtau jam per ausį. Kaip tik 
aš jam per ausį, tai jo frentai 
ant manęs, ir vienas jų taip 
kirto man su bonka per gal
vą. kad guzas iššoko kaip 
vištos kiaušinis.

—Tai čia ne Nauji Metai 
kalti, tėve. Aš juos irgi ap
vaikščiojau, bet guzo nega
vau. t

—Na, tai pasakyk, Maike, 
kas čia kaltas?

—Tu pats, tėve, kaltas.
—Kaip tai aš?
—Ogi taip, kad tu pradė

jai muštynes.
—Tai kaip, vaike, nesi

mušti, kada mano nosį taip 
įžeidžia? Pasakyk tu man, 
kokį biznį jis turi mano nosį 
kritikuot? Juk aš nekaltas, 
kad ji tokia didelė.

—Tas tiesa, tėve, bet gi 
nereikia tuojaus supykti, jei
gu kas nori iš tavo nosies pa
juokauti. I juokus reikia juo
kais ir atsakyti. Antras daly
kas, tu, tėve, esi katalikas ir daryti? 
tiki į Kristaus mokslą, o Kri- panašių atsitikimų yra 
stus pasakė, kad jeigu prie- jJaug. Iš gailesčio ar susiju- 
šas duos tau per vieną ausi, dinimo žmonės padaro tą, 
tąi tu atstatyk jam1_ —
6et atgaljo nemušk.

—Taip, tėve.
—Aš su tuo nesutinku.
—Tai tu nesi tikras kata

likas, tėve.
—Kad ir kiti katalikai 

taip nedaro.-.
—Tai reiškia, kad ir jie 

nėra tikri katalikai.
—Na, palauk, Maike, aš 

turiu da iš krajaus atsivežęs 
seną maldaknygę, tai eisiu 
peržiūrėt, ar ištikro katali
kui nevalia priešintis, kada 
ji muša.

Tulas laikas atgal viena 
vokietė atėjo į Svetimų Kal
bų Informacijos Biuro ofisą 
skųstis. Koks šešetas mėne
sių atgal ji atvyko į Jungti
nes Valstijas su mažu vaiku.- 
Jos vyras austras su ja neat
važiavo. Jis tikis atvažiuoti, 
kaip greit gaus vizą, bet nė
ra žinoma, kada tas bus.

Imigrąeįios. vyriausybė 
pabijojo, Kariai motėriš ne
galės savęs ir vaiko užlaiky
ti, ir nenorėjo jos įleisti, vie
nok atsirado draugų, kurie 
jai pagelbėjo gauti leidimą 
čia būti šešis mėnesius. Kai
po viešnia, ji buvo padėta po 
I0O9.OO kaucija.

Dabar jos buvimo laikas 
Jungtinėse Valstijose jau 
baigiasi. Ji padavė prašymą 
pratęsti jai buvimą dar šešis 
mėnesius, bet jos kaucinin- 
kas neatnaujino jos kauci
jos. Jis supyko ant jos ir no
ri, kad ji išvažiuotų. Kas jai

kaip aš galėjau pam atstatyt Dažniausiai giminės arb<

turiu? ją, kaipo užtikrinimą vai-j kad vokiečių firma Bayer
—Bet tu galėjai atstatyt džiai, kad imigrantas neliks Levenkunsene naujais nuo* 

ra- visuomenės priežiūrai^ ar dajs permirkina kviečių gru- 

gali tą ištesėti, kiti negali ir® o .... ėda ir nuo vieno suėsto gra
siai jie Kaitina

t, ir iš to susipyksta, ratas (nuodingi kviečiai) i 
varbu, kad žmonės vadinasi zelio.

* 7 * « spindi, švita, kaip kad saulė 
ir kurios dar arčiau žemės. 
O kiek dar yra tamsių ir ne
matomų. O dar daugiau yra 
taip toli, kad jų šviesos ne-

Geležinis Vilkas.
Ragai po girias trimituoja 
Ir žvengia kariški žirgai, 
O šunys cypia, garsiai loja, 
Visur medžiotojai, šauliai.
Sumanė didelę medžioklę
Valdovas didis Lietuvos: 
Žaislams mokėjo savo duoklę 
Po sunkaus darbo visados.
O ten girioje tauras senas 
Jau uostė orą neramus— 
'Jisai skaičiavo savo dienas, 
Vilyčias jautė ir šaulius.
J kovą skubina valdovas— 
Tik žemė dreba lyg audra; 
Laimėjo jis su žvėrių kovą, 
Krūtinė džiaugsmo jo pilna.

>,/(rai ženklas geras—mano jis. 
Nuvargęs gula Gediminas 
Po medžiu senu, ir vaidinas 
Jam keistas, baisus reginys:
Jis mato vilką geležinį, 
Kurs staugia lyg šimtai vilkų; 
Atbudęs jaučia Gediminas 
Kažkokį nerimą baisų.
Ir palydovus savo šaukia— 
Lizdeiką liepia jiems atvest: 
Nuo jo paaiškinimų laukia, 
Norėjo sapną jis suprast.
Kūrėjas senas vos atėjo— 
Dangaus šviesusis rinktinys: 
Akyse liepsna jam spindėjo, 
Daug paslapčių žinojo jis; 
Žmogaus jisai žinoj’o sielą— 
Širdies kas dedas gilumoj, 
Pažint mokėjo juodą melą— 
Žinot, kas laukia mus rytoj. 
Lizdeikos klausia Gediminas: 
“Ką. reiškia sapnas pasakyk— 
Nelaimę buria gal Tėvynei,—- 
Man abejones išsklaidyk!” 
Ir tarė senis: “Šioj girioje 
{kurk tu miestą kuogreičiaus, 
Garbė jo garsi, amžinoji, 
Skambėt pasauly nepaliaus.” 
“Kaip geležinis vilkas staugė— 
To miesto vardas taip skambės, 
O vardas tavo plėsis drauge — 
Tave su pagarba minės.” 
Ir miestas didis ten išaugo, 
Išaugo platus ir gražus— 
Lyg geležinis vilkas staugė: 
Jo vardas buvo toks garsus!

V; Morkūnas.

- t

Daina Nuramins. •• - *
Dainuokie ir džiaugkis daina, 

Kol jaunas, kol spėkų turi, 
Kol širdis jausmų kupina, 
Kol nespaudžia senatvė žiauri.

Dainuokie, nors varge esi. 
Nors ašaros širdį tau spaudžia, 
Nors sunkiai skausmus tu kenti, 
Ar žmonės žiaurieji nuskriaudžia.

Dainoje pamirši skriaudas, 
Skaisti ateitis prisimins, 
Širdužė neliųs, neraudos, 
Dainužė tave nuramins.

Benjaminas Rumšas.
' * • 1

matyti.
Žvaigždžių skaičius.

.Akimis žvaigždžių matom 
ne per daug, kokius 3000 
vienoj matomoj dangaus da
ly.' Bet pro gerą žiūroną jų 
matyti begalės — šimtai tūk
stančių kr net milijonai.

Žvaigždžių šviesumas.
Sulyg savo šviesumu, arba 

spindėjimu, žvaigždės ne
vienodos. Šviesiausias žvaig
ždes. vadina didžiosiomis. 
Paskui eina antros eilės 
žvaigždės, pavyzdžiui, Grį- 
žulio Ratų (arba Grigo Ra
tų) septynios žvaigždės, o 
dar toliau — trečiosios. Aki
mis, be žiūrono, galima Įžiū
rėti tik 6-ios eilės žvaigždės.

Žvaigždžių tolumas.
žvaigždės nuo musų že

mės be galo toli. Tikrai ži
nom tik 30 žvaigždžių tolu
mą. Juo- žvaigždė mums at
rodo mažesnė, juo ji, papras
tai, būna nuo žemės toliau.

Apskritai, žvaigždės yra 
taip toli nuo musų, kad jų 
šviesa iki mus eina ištisas 
dešimtis arba net šimtus 
metų.

Žvaigždžių prigimtis.
Iš to, kad žvaigždės gana 

aiškiai matyti, galima supra
sti,1 kad jos yra ne kas kita, 
kaip didžiuliai kūnai, kurie 
patys švita. Jų visai neįžiū
rėtume, jei jie patys nešvi- 
tėtų, o atmuštų nuo savęs tik 
svetimą (kito švitančio kū
no) šviesą, kaip kad saulės 
šviesa atsimuša naktį nuo 
mėnulio ir todėl būna naktį 
šviesu. Tai galima tvirtinti, 
kad žvaigždės yra panašios 
į saulę, o kai kurios, gal but, 
net ?daug didesnės. Tyrinė
jant šaulės ir kai kurių žvai
gždžių šviesą, randa, kad jų 
sviėša yra labai panaši.

. Dvigubos žvaigždės.
Žiūrint pro gerą žiūroną, 

kai kurios žvaigždės atrodo 
lyg suskilusios į dvi dalis.' 
Kai kuriose porose matyti, 
kaip viena žvaigždė sukasi 
aplink antrą. Tokių žvaigž
džių šiais laikais jau yra ži
nomų keli tūkstančiai. Yra 
surasta ir trigubų žvaigž
džių. Šitos dvigubos žvaigž
dės būna matyti tai tamses
nės, tai šviesesnės. Taip atsi
tinka dėlto, kad šių dviejų 
žvaigždžių viena yra tamsi, 
antra švitanti (kaip saulė >. 
Kąį pirmoji,, suįdamosi ap
link antrąjį atsiduria tarp 
pirmosiom svambiosios švi- 
tančios žvaigždės ir musų 
žemės, tai švitančioji aptem
sta, jj tada mums atrodo ma
žesnėm Kai tamsioji nuetiia Į 
šalį, tai pirmoji vėl labiau 
nušvinta.

Naujos žvaigždės.
Kai kada atsiranda dan

guje žvaigždžių, kurių anks
čiau nebuvomatyti. Jas ga-

Klerikalinė Lietuvos 
Darbe Federacija 

Jau Niršta.

Kunigų išgalvota darbi
ninkų mulkinimui Darbo Fe- - 
deracija miršta ir, matomai, 
jos jau niekas nebeišgelbės. 
Visi susipratę darbininkai 
meta tą kunigų pastumdėlių 
kompaniją ir eina i savo 
Profesines Sąjungas, o kurie 
šiaip dar ir pasilieka, tai tik 
todėl, kad iš to naudos yra. 
Nesenai vienas žymus Šiau
lių Depo federantas taip pa
sakė man: “Aš popiery esu 
federantas, bet nė karto dar 
nebalsavau ir nebalsuosiu už 
tą kapitalistų tarnaitę. Mano 
širdin jie neilys. Būti, tai esu 
todėl, kad iš darbo nepava
rytų.” Ar bereikia aiškesnio 
vaizdo? Vietomis būriais 
darbininkai išeina išfede- 
rantų eilių. Imkim, kad ir 
Šiaulius, kur Federacija bu
vo taip galinga ir net miestą 
valdė, o šiandien visa Šiau
lių Federacija susideda iš 
vieno kito kunigo, kelių 
šventablyvų moterėlių ir po
no Poručio su garsiuoju blai
vininku Deksniu, bet jie nie
ko vargšai nebeveikia. Ir la
bai gerai. Ponas Porutis su 
visa savo kompanija mato
mai rengias išpažintin iš viso 
gyvenimo, nes kai išeis iš jo 
Federacijos paskutinis dar
bininkas, vargšė Federacija 
mirs, atnešdama Poručiui 
daug smutko ir nuliudimo. 
Mes linkėjam greičiau jai 
numirti ir eiti Į rojų.

Federantas.

ANT KRYŽKELIŲ UŽ
MUŠTA 76 ŽMONES.

i Per pereitus metus Con- 
; lėtume vadinti ’ laikinomis, necticut valstijoj ant kryž- 
nės jos suspindėję danguje, kelių buvo automobilių ir 
neilgai būna matyti ir po ke- traukinių užmušta 76 žmo- 
lių mėnesių palengva visai nės, o sužeistų buvo 226. Ne
išnyksta, jų nebematom. laimių iš viso buvo 5720.
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^7 | Mes Perkam Lietuves Bonus
Mes perkam Lietuvos Bonui ąuo tą. kurie pirks pas mus 

PIANĄ. PLAYEB-P1ANĄ ABBA GRAMOFONĄ.
Primdami kaipo dalį mokesties.

Meu* užlaiko* Pianu* rinktlnhra Ir tnrurinstas kaip tai: 
W*ber, Iver* & Pand, HstartM Cabte, Bmersoa ir kitokio 
išdirbimo. Lengvoa išlygos. Reikale kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas: (•)

GARDINTO PIANO CO.
< Hį 3im*n*vitiu8

472 UESTMiNSTTOST^ PR0V1DENCK, R. L , !

i - ’ ■ ■ " • • --
I Pajieškau apsiejimui merginos ar

Paįi"šk:iu giminių ir pažįstamų gy. nąšlčs ta vą:kų, nuo 25 iki 3S c—‘’ 
venančiu Amerikoje, ypatingai Juoko Mmžiaus, protingo*. Aš esu trraius .

------------- ---------- Radausko ir Miko Mažeidos, abu pir- ras> gerai ruokytas ir turtingas, -10 snaudai netinka. Jei bandv- ma gyvcuo Škotijoj. Prašau jų paėi’i metų amžiaus, svaiginančių ”- ■ arta kitų aituenų žinančių jų auta^** ^negeriu. Prašau atsiipt paveil
;parašyti man 1 ............*

liavos iniciatoriams ir rėmė- 1 
jams, tiriama atekirą'ačių. J

Be to, prie tos pačios pro- s tariame, padėtos ir kvi- pajimkoma
n.iz. P R I l> Povilaitis Jurgi*. 1920 meteis 
nuo r. O. j ^ ven-* Bostone. Turime jam svarb-ų 

tt Bibghamtono žinių apie jo motin* Lietuvoje.
tY .i____ -s 21 Greita.' Juozą*, atvykęs

• • 0 111 suotas, prie visos tos kalbos gos tariame, padėl
rilAQ Su K A krilVffQ ?ar Pndurė’ kad reikėtų tuojame gautus’V1JVD OU.ll.ClIl.LLl V \7O* kam nors skubiai nuvykti Balčikonio U BiLfc—_____ _____________ __

tuo reikalu į Šiaulius. Aš pa- —400 litų ir K Lautkaus iš
'■ 1. —310 litų tath mie«te, N. J- valstijoj 

autus nuo K, Uut- pa'£‘£lSV5^U;l,
litu. ė Lhbasai** CaasuHte

LSDP. Centro iemiteįa-:^£art

klausiau Gajeckio, kas are š- Baltimorės. Md. — 310 litų teTh'Jrifcute, n J-valstijoj 
tavo Janųškį, kieno jis da- ir seniau gultus i 
bar žinioje ir kuo jis kaltina- kaus llOiku. ;mas. Gajeėkis labai paslap-’^ ; 1 ?'
S*!}J’tŠ“ A!’ pirminhiįus K.“

i*

Gruodžio 5 ir 6 dienomis na Amerikoje; mes siuntėm 
Lietuvos socialdemokratija jums, amerikiečiai, širdin- 
minėjo 20 metų revoliucijos giausių linkėjimų nuo Lietu- 
sukaktuyes, Visoje Lietuvo- vos darbininkų. Po 20 metų 
je, kur tik buvo galima, su- mes šiandien matom, kad 
ruošta apie 15 grandiozinių musų dal bas nėra nuėjęs J‘$, Reikalu vedėjas.’ . .
masiniu mitingų. Kaune 5 niekais. Jums padedant nu- Ja*- PaoUudia*,
gruodžio Valdininkų Kliube veikta buvo labai daug. Per sušaukę slaptą . _ ' ■'li‘ ' ;
į kelioliką šimtų publikos 20 metų išaugo jauna karta, Vaidybos posėdį nutt-. 
kalbėjo drg. K. Bielinis, ir nauji kovotojai, stoja seiro- rf zraunos klenkalų re- 
Žmonės sutiko kalbėtoją jų vieton. akcijos veikti slaptai, ir e <ą,
ovacijomis. Gruodžio 6 die-Kaunas, Bevardi*, surašę nelegalų atsišaukimą, j
ną Kaune buvo dar du masi- Gruodžio 6 d. kuriame kviečią verati d i- į

' .bailinę valdžią. Be to jie 11-. . *
me atsišaukime vietoj bubsite daugiau rašyti, tai rasy-

i 
t J 

I

ruošta apie 15 grandiozinių musų darbas nėra nuėjęs dalykus, būtent, kad jis

nik mitingu, kuriuose kalbė
jo dig. St. Kairys. Salės lūž
te lūžo nuo skaitlingos pub
likos. Daugelis turėjo grįžti 
namo, nes negalėjo Į vidų 
ineiti. Draugą Kairį, jau 
pražilusį L. S. D.-P. vadą ir 
revoliucijos veteraną, minios 
sutiko ovacijomis.
, Tas pats dėjos ir Aleksote. 

Kaune žiežirbininkai savo 
iškilmingame posėdyje taip
gi entuziastingai minėjo 20 
metų revoliucijos sukaktu
ves. Tuo budu tik Kaune, 
kur yra didžiausia salių sto
ka. socialdemokratai suruo
šė keturius viešus mitingus.

Klerikalai visur siuntinėjo 
savo pavasarininkus, deguti- 
ninkus - ateitininkus mitin
gu trukdyt, bet pamatę tūks
tančius darbininkų, tie “did
vyriai” leidosi kur kojos ne
ša.

Šiauliuose 6 gruodžio ma
siniame mitinge kalbėjo Bie
linis ir Venslauskis. Salėn 
susikimšo virš 1,000 žmonių. 
Nuo didelio susikimšimo 
publika.net. troško. Mitingas 
pasisekė kuo puikiausia.

Mažeikiuose, Skuode, Ra
dviliškyje, Panevėžyj, Ro
kiškyje, Mariampolėje, Vil
kaviškyje, Ukmergėje, Kaz
lų Rudoje ir kitose vietose 
kalbėjo socialdemokratų 
frakcijos atstovai ir L. S. D. 
P. Centro Komiteto nariai. 
Kitose vietose, kur mitingų 
suruošti-nebuvo galima, -so
cialdemokratų kuopos laikė 
iškilmingus posėdžius, žo
džiu sakant, revoliucijos mi
nėjimas buvo didelis ir praė
jo pakeltu upu.

Sukrutus socialdemokra
tams minėti šitą jubilėjų, 
juos pasekė ir kitos grupės. 
Liaudininkai ir pažangie
čiai minėjo tas sukaktuves 
savuose susirinkimuose. Kal
bant D-rui Šliupui Rotužės 
salėj, įsimaišė policijos va
das ir pertraukė jam. kalbą. 
Publikoj kilo didžiausis pro
testas.

Klerikalai pamatę, kad 
jiems neteks dalyvauti šituo
se paminėjimuose, “užstelia- 
vo” mišias, prisigabeno Sei
mo rumuosna vyno ir gir
tuokliavo visą naktį. Opozi
cija šitose vaišėse nedaly
vavo.

Lietuvoje šiandien sun
kus metai, ūkis suiręs, bank
rotai kartojasi kas dieną, bet 
klerikalai nepasidrovėjo iš
mesti tūkstančius litų šam
panui, kad parodžius, jog ir 
jie “revoliuciją apvaikščio- 
ja.”

Klerikalų agonija (pasi
spardymas prieš mirtį) jau 
prasidėjo. Visi, kas tik gy
vas, traukiasi nuo jų šalin. 
Dabar laukiama Seimo rin
kimų. Taigi laukiama ir nau
jo klerikalų smurto. Garsiai 
kalbama, kad klerikalai keis 
rinkimų įstatymą, vartos fa
šistų priemones prieš opozi
ciją.

Bukite pasiruošę viso
kioms galimybėms. Prieš 
ruošiamą klerikalų smurtą 
turėtų sukilti visi Amerikos 
lietuviai.

Mes, Lietuvos socialdemo
kratai, minėdami 1905 metų 
revoliuciją, minėjome visus1 
žuvusius kovotojus, ir minta-1 narys, ~ atvykęs ________
jomt tuos, kurie dabar gyve- draugo Januškio reikalu ir

*

Pnjieškau Antanu Janončs. paeina 
-iš N’evcrų laime, R kiškų apskr., 
'K.unu gvb.; seniaus gvveno Chicago, 
III.. Jis pats tai aVišaukia arba drou- 
gai, kurie ji pažįsta malonės praneštu a - KAZIMIERAS TUSCA

• k -. • >• » E t. Ci tart. Ehtre Rios.

Red. Aladąnni' i **
Gasparai VališltaL—Eilės

'• *

£ 'KELEIVIO'
LtttllVfiS ir Anfinkos žiV vėliavos kviečią kelti !kit apie žemišką gyvenimą, 

w u mumv* i buržuazi nę o ne vėjus gaudykit padan-
V IRtnvin i vėliavą reikią puive suminti, gėse. Padangės yra tuščios ir
LltUIVHI D0MUC189. [j0 Gajeckio, nuomone, ir tenai nėra ko jieakot Genau

, ________ AiC? KNYGOSįrašyti nian laišką šiuo antrašu:.viską parašyt Aš daug laiko tarei- m EA v Jk VX-V^to^* 
Jobo Kružintait’s (sūnūs Juosol kalingam rašinėjimui neturiu. Adre- 
% Editor ‘Išeivių Draugas” ! suokit: ANTON SANOJLAB

j t^ncral DeKvery. Detroit, Mich.
% Editor “išeivių Draugas’ ?<’m Egliutvn str., Glasgmv, 

ScotlamL-

Tūlas amerikietis rašo 
“Lietuvos Žiniose” išparo- 
dydamas, kiek čia visokie 
kunigai ir jų misijonieriai 
surenka dolerių iš biednų 
darbininkų. Jis sako:

Pamatęs Lietuvos biudže
to projektą 1926 metams, 
pamaniau sau sumesti sudbs 
ir musų amerikiečių biudže
to, kurio galo nesimato:

Kun. Povilams, šv. Kazi
miero Draugijos Įgaliotinis, 
iš Kauno, renka narių mo
kesnius nuo vieno iki 35 do
lerių, be galo.

Kun. Kiškis ir A. Tylenis, 
ateitininkų atstovai iš Lietu
vos renka dolerius namų sta- 
tvmui Kaune. Turi surinkę 
10,000 dol.

Kun. Steponaitis, Seinų 
vyskupo kancleris, renka do
lerius statymui seminarijos 
Vilkaviškyje, kurių reikia 
apie 150,000 dol.

Kun. Dargis, Kazimiero 
seseių vienuolyno iš Pažais
lio atstovas, renka dolerius 
vienuolynui su seserimis, be 
numatymo.

Kun. Vaclovas Matulaitis 
iš Pittsburgho renka dole
rius ir pardavinėja bonus 
naudai Pranciškiečių seserų 
vienuolyno, sumoje 250,000 
dol. Neprieteliai kolektoriai 
kasdieną kankina seseris dėl 
neužmokėjimo 74,000 dol. 
už pastatytą namą.

Tėvas Alfonsas MSria ren
ka dolerius statymui vienuo
lyno Nukryžiavote Jėzaus 
seserims Elmhurst, Pa., ne
toli Scrantono. Suma 250,- 
000 dol.

Kazimierietės sesers iš 
Chicagos nuolatai maldauja 
dolerių, dolerių ir dolerių, 
už ką pasimelsią.

Romos katalikų Federaci
ja be sustojimo renka dole
rius fabrikavimui “daktarų” 
Fribuige ir kitur. Pereitais 
metais surinko 14,066 dol. iš 
kurių tik 2,145 dol. nusiuntė 
Vilniaus našlaičiams.

Birželio 29, 1925 m., tapo 
Įkurtas vyrų vienuolynas 
Westville, III., vardu “Meilės 
švenčiausios Jėzaus širdies.” 
Aukų rinkimams nebus galo.

Be to, Waterbury, Conn. 
yra statomas vienuolynas se
serims, mokykla vaikams ir 
salė susirinkimams už 250,- 
000 dol.

Planai daromi yra statyti 
seserims vienuolyną .apie 
Bostoną.

Taigi musų biudžetas irgi 
yra nemažas.

, (liaudininkai sutinką, kad 
sn buržuazinę' vėliavą reikią 

sunaikinti ir vietoj jos kelti 
savąją raudoną vėliavą.

Begaliniai nusistebėjau 
dėl tokios Gajeckio kalbos ir 
paklausiau, kas gi dalyvavo 
tokiame keistame susirinki
me ir priėmė tokius kvailus 
nutarimus, f šitą klausimą 
G. pasakė, kad jis gerai ne
prisimenąs. bet dalyvavę 
veik visi S.-d. valdybos na
riai, kad tu pagamintų atsi
šaukimų esą pas Januški, da
rant kratą rasta apie 20 egz. 
Kada aš pasakiau, kad nėra 
jokios buožių vėliavos, bet 
yra tik valstybinė vėliava, 
jis labai nusistebėjo, kad aš, 
kaipo S.-d. nusistatymo, ga
linti taip kalbėti, jis manąs, 
kad ir liaudininkai dėl vėlia
vos esą tokios nuomonės, 
kaip ir jis, Gajeckis. Iš šitų 
idiotiškų Gajeckio kalbų 
man paaiškėjo, kad čia nėra

pabandykit apdainuoti tą 
puivyną, po kurį visi mes 
kas diena turim braidžiot. 
Poetai, kurie vaikščioja po 
žemę, visuomet turi dątmau 
pasisekimo, negu tię, ką Pe- 
gazais pas Parnasą lakioja. 
Pavyzdžiu gali, būti, Jiact ir 
Jovaras. Jo “Berželis,” “Ra
sos.” arba “Krinta, krintą 
baltas sniegas ant purvyno 
juodo,” yra'daug malonesnis 
skaitymai, negu kitų poetų 
eilės apie nymfas, zefyrus ir 
mūzas. Žmonės nemėgsta to
kių raštų, kurių jie nesu
pranta.

------------------------------------- ----------------------------------- i 1 w
Pajieškau pusbrolių Juozapo, Motie- našlio; aš esu 35 metų, pusėtinai at-

Uetuvas BeapablikM isterija ir 
tafta. — Bitas* veikalas parodo, kai* 

Pajieškau apsiycuimui yaiėino arba BU0 metą revoliucinės Lietu*** 
' Į apako* vedė kovų su caro valtob, iriau ir Frane-šlaui 'lIDnJtų. Kauro rodau, turiu ‘.uito apie .<40,000 ir tu-' ,*Tt_ .. f .7^ u :’T^Lil

rčdvbos Tauragė* apskr.. Skaudvilės I riu viena dukterį. J ieškau vyro bied-|k**P ta° prtiu laiku kunigai tą V*l» 
va’sčiaus. Šimėnu kaimo. Meldžiu at- no. MRS. ANNA MAC1ONIS džią rėmė ir gynė; kaip pankai rara- 
susukti. Aš važiuosiu Ą-Chicaga. I’U 565 E. Columbia st, Detroit, Mich. I li^įja paėmė virtų, kaip Ltatava lt 
paskui i Philadelphia, Pa. Norėčiau ■— - — ——— • . — — “*ąA- »a mm Irpaskui į rhitadelphia. Pa. Norėčiau

• 915 Jųdtans yt, Seattlę, Wash.
. —: 9  *—r------ r "V" *?»-----------------------

Pajieškau seserį Marijonos Ja<>‘ 
niiitė*. paeina iš Nemunaičių parap.. 
Vangilionių kaimo, Trakų apskr. Trji 
metei atgal gyveno Pitteburgh. Pa- 
Mokinėk <at*:šaukti arba žinantieji 
nraupškit, už ką bu-’i* dč’ūnga.

Oaa Gaid»eaė«J*aa*hrto .
Al Sudan st.. ' Dorchester, Mass.

• •

Šlykiti Provo- 
k»dj«.

šeštadienį lapkričio 14 d. 
apie 11 vai. ryto mano butan 
atėjo tūlas tipas ir prašė jį 
priimti skubiu reikalu. Ga
vęs iš manęs atsakymą, kad 
ateitu priėmimo metu nuo 5 
vai., interesantas, pasivadi
nęs save Gajeckiu, pareiškė

Siekite Geras Knygas 
Lietuviu

“Keleivis’*' turi išleidęs 
gerti knygių kurios labai tik
tų Lietuvos Bmonėms. Ame-

metu paaicnciUj Aau via nvid A . . ... . ..
joks S.-d. partijos narys, bet gali nusiųsti ge’*s
šnipas, negudrus provokato
rius. Aš paprašiau jo palauk
ti kol telefonuosiu j centrą, 
bet išgirdęs šitą mano pasa
kymą Gajeckis tuoj paspru
ko. Tuom ir pasibaigė šis 
šlykštus Gajeckio provoka
cinis žygis. L Purėnienė

Seimo narys.
Nuo Red.—Jokio Gajec

kio Šiaulių L. S. D. P. orga
nizacijoj nėra ir niekuomet 
nebuvo. To pono, pasivadi
nusio Gajeckio vardu, kalba 
buvo tiek negudri ir kvaila, 
kad iš kiekvieno jo žodžio 
yra aišku, kad jo provokato
riaus esama. Jei Gajeckis už 
savo provokacini darbą gau
na algą, tai jis jos visai ne
vertas. -x_

(Iš “Socialdemokrato.”)

PAKVITAVIMAS.

šitą knygų .dovanų Kalė
doms. *•

Štai RęĮiatas knygų, ku
rios nusių^U# Lietuvon gali 
padaryti daug naudos:

“Lietuvo* iRcspublikc* is
torija,** pradedant nuo 1905 
metų revoliucijos ir baigiant 
šiomis dienomis. Su spalvuo
tu žemiapiių. kaina $1.

“Kokius Dievus Žmonė* 
Garbino Senovėje,” kur tel
pa apie W)r visokių dievų. 
Knyga stambi ir labai pamo
kinanti. Tai yra tikra tikėji
mų istorija, parašyta laisvo 
mokslo dvasioj. Kaina $1.

“Ar Buvę Visuotinas Tva
nais?” Kur ėmėsi tiek van
dens, kad apsemtų visą že
mės kamuolį? Kur tas van
duo dabar yra? Kaip iš vie
nos Nojaus šeimynos galėjo 
atsirasti baltveidžiai, juod- 
veidžiai ir. kitos žmonių Veis
lės? šitie ir šimtai kitų klau
simų, kurių negali išaiškinti 
jokia dvasiška asaba, yra 
nuosakiai šitoj knygoj išriš
ti. Knvga begalo įdomi. Kas. 
žodis — tai faktas; kas saki
nys — tai liaujas kunigų ar
gumentas grįųva. Kaina 25c.

Kas-prisiųs išviso $2.00 ir

Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Centro Komite
tas gavo iš drg. J. G. Gegu
žio iš So. Boston, Mass., A- 
merikoje 351 dolerį aukų 
surinktų per “Keleivio” re
dakciją Amerikoje ir pa
skelbtų “Keleivyje” 33, 35. 
37,39, 43, 45 Nr. Nr. “ 

pen*“a*dei,mb v’e* | nusiųs visas tris šitas knygas 
na* dol. tauta*. . |.

— Trv»l^r^uos adresą j Lietuvą, 
. /*! “Keleivio” administracija

m (mucaa. 'ir pati nusiuntimo lėšas ap-Kaunas, lapkričio men. 2a
d., 1925 m. Nr. 188. 

Centro Komit. iždin.,
N. Galini*.

Reikalų vedėjas,
J. Paplausk**.

(Centro
Komiteto
Antspauda.)

Visus užsakymus ir pini
gus siųskite šiuo adresu: 

"Keleivis” 
255 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Leoną* Adomas. Jąsyainis, Telšių 

veriantį Chicagoj, priduoti savo antra
šą. Taipgi meldžiu atsišaukti Raš
kauskų Marijonų, kuri po vyrui vadi
nasi Alės Marv Jasvainienė, kuri gy
veno Detroit, Mich. Butų geistina, 
kad visi mano giminės ir draugai atsi
šauktų. Jeigu kas apie viršpaminėtos 
ypatas žinote, malonėkite man pra
nešti šiuo adresu: . (1)

LEONAS JASVAINĮS
15519 Hoįvard Ave^ 

Brightmoor, Detroit, Micb.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 17 iki 24 metų amžiaus, mokanti 
angliškai pmž-daug lavinta, darbinin
kė, mylinti šeimyniškų ■ gywnim*. 
Meldžiu rasj-ti ir pavaikai* prisiųsti. 
Perdaug mokytos, adktoa nerašykite. 
Iš kitų šidių taip^ri nTOtsitaukitc.

282 Evn groęa avė-, Brooklyn, N. Y.
--------------------------- ■ ■ ^į... .... ..—----- -----------------------------

Pajieškau įėros. m >ters našlės arba 
suaugusioj merginos, katra turėtų 
biskį pinigų ir mylėtų gyventi ant 
farmos. Aš gyvenam Serautėn, Pa. per 
12 mėtų, turėjau^ mieste savo-namų,

-•M T —>
o mano pati gyvena su burdingierium. 

ANTANAS URBONAS
R. 2, Bos 84, Apkcnyjova.

r? .T*’ c M* ujrvųr UUTVJBU nurstr savo minų,apskritie*. meldžiu brolį Juozapą, g}-pardaviau. Dabar gyvenu vienas, S-Z CėVA antfU. . • - .. . v

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, napaisau kad' ir su vienu 
vaiku, nesenesnės kaip 40 metų. Aš 
esu 48 metų, amatninkas. Meldžiu at
sišaukti ir pirmu, laišku prisiųsti savo 
paveiks)*^ kurį ant pareikalavimo su- 
grųžinsiu ir atsakymų duosiu kiek
vienai. T. T. . < f 1)

_ . Court Hotel, Lakevvood, N. J.AA, Kanunč Mafiulaus^artč. papeš- f_________ :_______ ___ _________________
kau savo brolio Kastantu Mačiutausky, i pajješlou apsivedimui merginos 
Kauno rėdybos. r*nevėžio_ap-kncio, art,a našlės, kad ir turinčio* divorsų, 
Šeduvos parapijos, Valakinių kaimo. Urpe ir 28 me!ų amžiaus, nema- 
Mielas broli. n,e)<V.iu atsišaukti, arta. žesnes kaip 5 pėdų ir 3 colių. Katra 
žinantieji malonėkite man pranešti, myij sportiškų ir- gražų gyvenimų, lai 

' ■ ' " ' ‘Al < atsišaukia.-Aš esu 33 metų vaikinas,
turiu gerų darbą, esu pasiturintis, 
turiu gerą automobilių. Su pirmu iaii- 
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslą. 
Vaikinus meldžiu nurašinėti. (2) 

JOSEPH KARALIUS
59 Wexford st, Brighton, Mass.

už ką busiu dėkinga.
Kariūnė Mačiąlanskaitė

32 Rordentovn Rd., Buriingtoo, N. J.

įlos paliuosuota iš po caro viltoj** ir 
kaip ji buvo apskelbta roaputiiha 
Pridėtas dMriia spalvuotas tinsianti 
paroto dabartinė* Li*kuvo* 
ir kaip šalis yra padalyta i aąakri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, tani 
paroto, kaip gimė Lietuvos ReagaHI 
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa viri 
svarbesni dokumentai: Stelf!įa»oįt 
Seimo .nutarimai, taiko* sutarti* •* 
bolševikais, sutartis su latviai*, apra
šymas visų mūšių su lenkai* Ir tt. 
Yr* tai ne knyga, bet tiesiog tikinto* 
va*, kuris apšviečia vis* Lietuvą 
is lauko ir iš vidaus. Kaina .... |1J* 
Drūtais audeklo apdarais ..... |1J*
AtaahsHi ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepi* tėvų vartojimaa alkoholi* 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Bū
gai daktarų Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. PusL 23...............  lOe.
Amerikoniško* Vestuvės. — pfi*j« 

aktų komedija, pajuokianti lietuvi* 
vestuves. Juokinga ir lengva per- 
statymui. Parašė Iksas. Pusi, 24 1** 
Kur Basų Bočiai Gyveno? Art* 

tyrinėjimas, kur buvo piraratia* 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z Aleksa. 7* p. 2fc
MRt<riiliyttšlnT lilorijos SoprslteMB* 

—Jei nori žinot, kas ginkit p***** 
lyje įvairiausius nuotikūub*' tai pe^ 
skaityk šit* knygelę, { taiba lab*i 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkam* neapkainuojama. Jftdeg* 
imte iš Greilicho. Parašė Z Alek
sa. 80 pust
Mrartegsi ir Deklamactoe. — »»> 

knygoje telpa daugybė aaujų*, labai 
gražių h juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos,--humoria- 
tiško* ir laisvamaniškos. Viso* skam
bios, visos geroa. Tinka visokiem* ap. 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt .............................     26*.
Nihilistai. — Tragedija trijuos* ak
tuose. Veikalas perstata nužod^m* 
<aro Aleksandro II. Labai paikas ir 
nesunkiai scenoj perstatoma* 
veikalas. ................................... 26*.
”O. S. 8.” arba Matinė Utitas*. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 16*.
Paparti* gieda* ir keturios kito* 

apysakos: 1) Ncužsitikintia Vyra*;
S) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip fnanflfs 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt ............................... igc,
SociaUsauM ir Religija. — Labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusi. ...................................... j*®,
“Salea^js“, arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama vienam 
akte, parašyta garsaus angių rašti- 
nam vertėtų perskaityti. .........  25c.
Amerika* Maceebav. — Arba ka

talikų kunigą* Hans Schmith paplo
vė merginų Onę AumuUer. Su 
pavcikslaia. 16 pusL ................ i()e.
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

‘ YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNC.

"KELEIVIS”
255 Broadw*y,

So. Botttoa. Mint.

4

Adelė Marciidioniutū-Abrąžtiea:-, 
pajieškau broliu Antano .ir Kastantv, 
Suvalkų guta Liškevos parapijas, gir
dėjau Į3’v<ma tavvrence, Mass. Lai at
sišaukia arba kurie apie JuosJUno ma
lonės pranešti * (1)

. ADEL£ ABRAJTIENR
P. O. -Rok 92, Pattenburg, N- J-

Pajleš’ *u giminaitės, kuri vadinasi 
Josią Chaos. Ji yra vcdfusi ir turi vai
ką 9 metų. Tereitą mėnesį buvo pri- 
versta apleisti Qu’ncy, Mass. Kas ži
not kur ji randasi, praneškit, už tai 
busiu labui dėkingas. J. M. (1)

25 Po.rtor St., Montello, Mass.

Aš, Marcijona Višniauskaitė, P*-tr» vuunuuai pei ouv vistų ir Kicoaie 
Jieškau savo tėvo Jono Višniausko, jis i budinkai. Tas viskas turi but parduo- 
dirbo 1909 m. Uaekfey Phelps Rouucll ‘ ta greitai iš priežasties savininko ne- 
■Company. Phelpa. Uiscoiism, Vilias f-vciatof. Kaip*; 5.000 dolerių, pusę 
County. Camn 12. Paeina Iš Pancv*-. tos sumos reikia įnešti. Kas norėtų 
žio aps!— ---- ------ . -• - . . . ... . ..
vėlės parapijos, Pavašakių vienkiemio., rosu: 
Jis pats arba kas žino malonėkite 
pranešti. (->

Marcijona Višaiauskaitč.
9X5 Eernhill avė.. Dfetroit. .Mich

FARMOS.
P ARSI DUODA FARMA

109 akru geros žemės, 20 karvių, 2 
arkliai,'150 vištų, 50 tonų šieno, visi 
fanuos įrankiai, ratai, mašinos, tro- 
kas, 100 obelių,- 1000 kitokių medžių, 
pusė mailės iki mokyklos 4r bažnyčios, 

.2 mailės iki steišino. Geras pelnas 
gaunamas už pieną. Stuba 13 kamba
rių.- tame 36x40, .garadMua 15x18, ge- 

iri. vištininkai dėl 500 vištų ir kitokie
greitai iš priežasties savininko 
’Aatos. Kaip*; -7JW dolerių, j

, < amn 12. Paeina ts 1 *nert-. tos sumos reikia įnešti. Ka* norėtų 
Ar., Raguvos valsčiaus. Ragu-: pirkti, lai kreipiasi per lalšk* šiuo ad-

Wm. MARCINKUS (2) 
Rox'S3, take Como, Pa.

1 u-.*--* ■ i« —» ■ ■ ■ m

FARMA PAKS1DUODA 
 _  “Keleivyje” buvo pažymėta, kad 

-. <■ .________ , ., pieno gulima gaut į dieną 14 kvortų,
l'ajtcškau aąvo draugo Juozo Ra-. turi but 14 keaų. Taipgi gaunu daug 

" . . •% .' - - *wom«ss IRS ouiued. V1CI1 AS
r«ta>nc3. Truraju ta kų is Gardncr, Ma**. M. S., kitas iš Lo-

simatyti. Girdėjau, 
ętavclrnd, Ohio. Jis pat . _ ___
adre'-’ą žino, malonė1 ite man pranrs 
ti, busiu tab?i dė' ingus.

J UOKAS SAMUOLIS
'9503 CarJoni Avė.,

i. Pajieškau brolio Ad-jnto Slavinsko, 
Verpiu pr.rAiiijo*, Ukmergė* apskri
čiu, Ukni'ėlių kaimo. Pirmiau gyve
no Cleveland. Ohio. Turiu svarbų rri- 
salą. Jis patA malonės at '.išsukti arba 
kurie apie ji žino meldžiu pranešti.

_ ANDRIUS SLAIINSKAS H) 
70 Conjrress aven Shelton, Conn.

Pu į ieškau pusbrolio Stanislovo Mie- 
Iceviėiaus. Panevėžio ap.skr., Smilgių 
valsčiaus, Naurašlų kaimo. Jis gyve::o 
Chicagoj. Pereitą žiemą buvo sužeis
ti* autonioblliaus ir gulėjo ligoni uty. 
Meldžiu atsišaukti.aiba kurie apie j; 
Žinote, malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą. <2>

Antanina t ndrcškev lėlutė-Verigo
Seitica. Coun

moaskes. Mariampolro *Pritr- i«\'."I- laiškų, tat laiškai be adresų.

išvažiuoju į Lietuvą, tai norėčiau pa- wcn. Maus.’F. D. Siųidami laiškus pa
simatyti. (tirdėjau, l^d jis gyvenu ' rašy kite antrašus.
4 i----1—» Ohio. pats, ir Ras įo j

' ; j i 14 Factory st„
► . • I

DetroH^ Micb.

: BU KMDMffiU 1926
JAU GATAVI.

Naujausio išdirbimo; I už JI.**, vie
nas už 25c. Galite siųsti už vieną 
štampams arta popieriuj dolerį imant 
daugiau. i2)

A. F. SW££T*A & CO.
135 Ne* būry at^ Laoreneė. Mass.

TUE COLON1AL STUDIO 
Nashua. N. B.

UETUVHKt

. 25c.

VISŲ ŽINIAI!
; Už v>'sokios rūšies smulkiui pasi- 

garsfnimus. kaip tai: pajivskoji- 
mus ap'i vedimų, įvairius praneši
mu-, purtlavi.nus, pirkimuJ. skai
tome po 3c. už žodi už syki. No-

; rint t# pati apgarsinima pacalpin. 
kelk sykius, už sekančiu* sykiu* 
skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie tar 

; užsiprenumeravę laikraštį ir v* 
pirm* sykį skaitome po 2c. *i žodį, 

pajieškojimus giminių arba 
d ra titrų skaitome po 2c. •4 M 
pirm* šyla; norint t* p«U| *aj«*4- 
kojims tai py t ilgiau, skaliam* po 
te. už žodį už kiekvienų syti.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tu r užsiprenumerųvę laikraštį, ui 

• pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmų sykį po lc. 
už žodį, 
rajieškojimai su paveikslų pre- 
kiuuja daug brangiau, uss padary- 

! mns klišėv dabar prokiuoja bran
giai. Todėl norint taipint pajteško- 
Jimn su paveikslu, reikia pfbiųst : 
fotografijų ir klaust kaino*

Siunčiant pnjicškojimų arba ap
garsinimų reikia prisiųst karta ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROAD W A Y.

SO. BOSTON, MA8S.

Pąjieš'.r.u Jonu Mamzo, paeina iš 
Ureiškiu kaimo, Vabalninku parap.. 
Diržų apskr., 17 metų atgal turėjo -a- 
vv buėemę. rittsburghe. Malonėk atsi
šaukti. arba žinantieji jo adresu malo
nėsit pranešti, už k* buriu labai <lč- 
kinga*. Turiu svarbų reikalą. (21 

ANTANAS VIRBICKAS

APSIVEDIMAI
J Z 'TT^. .-^•T 71 JĄ z

______ ___ . ^ iaą ipaivedimui merginos ar- 
Lietuvos Šoc. Deni. Partijos šeinių gyventoja, Lastaus- Sri"^6wotoL“JUJ ah^“! 
reikalams. Šiuomi prašome kaitė vardtf. apie 22 metų “*’ ir tobaigų* mokai* nona *tw*- 
paskelbti viežai “Keleivio’’.amžiaus. ■ '_________ ■
skiltyse musų tingiausios. Policininkas norėjo vesti uidžkos žod. naieins suko- nnovadon> jį ilįįnko į.' No,

; nusekusi nuo tilto 
pr^rt. Uvonasdar n^^ 

redakcijai ir rastas. Nusižudymo priešas-,k*ri *«t pamikaiavimo sugurinsiu. 
So. Bostoniečiams, tos rink- tis nežinoma. ’ <su JeniZit., Detroit! Mich.

PADĖKOS ŽODIS DRAU
GAMS AMERIKIEČIAMS.

Per drg. J. G. Gegužį iš

MERGINA NUSISKAN
DINO.

Aiit -Aibkspto tilto Kaune* 
žmonės, anądien pastebėjo 
merginą, kuri taikosi nųšok-

So. Boston, Mass, gavomę|ti Nemunan.; Ji buvo sulai-
351 (tris šimtus penki ašele- ’kytą ir paduota policininkui. 1( k » z 
”.......... ' J ■ Įšimts vieną) dolerį, surinktų

reikalams. Šiuomi prašome kaitė vara 
paskelbti viešai “Keleivio” amžiaus.

esąs skubiu reikalu atvykęs pidėkos žodį visiems auko- 
iš Šiaulių, dalyvaująs L. S. tojams ir prie tos rinkliavos 

.D. P. Šiaulių organizacijoj, kuomi nors prisidėjusiems 
esąs organizacijos valdybos draugams.

'narys, atvykęs areštuoto “Keleivio” redakcijai ir

KADA JUMS GALVA SKAU
DA PAIMK VIENĄ

HEA DACHE l*OWDEX ir gauk 
greit# pagelbą-
12 Pnvder’ių 25c. Bokaiukas per 
paštą 30c. Dirbami čionai 35 m.

Jeigu Jų* reikalaujat Lietu
višką laistą arba šaknų rašykit 
man. aš prMųrin jum>. Siųskite 
Money Orderį.

URBA LITHUANIAN 
DRUGMFG.CO.
828 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

publika.net
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Nėr kalėjimo nei teismo. 
Kur jo vardo nežinot,
Nėr tokio blojriausio veiksmo. 
Kad jisai nepanaudot.

Tvirtos rankos jo ir kojos. 
Meilė jo labai karšta;
Ale visad ja naudojas 
Kitos moterys slapta.

žino nuošimčius ir saiką 
Kvortos, galione gerai; 
žino žmones, vietą, laiką. 
Kur nupirks pas ji tikrai.

Moka BMMšainą daryti. 
Alkoholi išmėruot;
Ir kitus gal pamokyti. 
Kaip geriausia jj parduot.

Nieko sau, gražus bijūnas,— 
Rodo faktai jums aukščiau; 
Ale noriu, kad perkūnas 
JĮ užmuštų kaip greičiau.

Turi jis kai jaučio sprandą. 
Plieno kumštis ir pirštus; 
Kaip jau drožia man i žandą, 
žymės stovi per metus.

. Vafet APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pati Išsigalandę

V,SAS PRIRENGIM AS $1.M ir S3.M 
ctoaur Parsiduoda visos* britvy krutnrėM

-SAorpaM liulf

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVI

Dn ned. LEO J. PODDER it Petrogrado
Specialistas Slapty li«ą moterų ir vyrų, kraują ir oda*. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas H sy marke t 3.190
1 ALLEN ST, Cor. Chambcrs St., BOSTON, MASS.

Nesiženykit sesutės, 
Aš meldžiu jus kiek galiu; 
Man gi vyras kai pasiutęs. 
Tai labiau aš ji myliu!

Okus Pokus.

* •
KAM |DOMU ŽINOTI. KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE. 

TAM GERIAUSIAI GAU PATARNAUTI

SOCIALDEMOKRATAS
įleidžia Lietuvoj Socialdemokratą Partija.

IŠEINA KAUNE VIENĄ KARTĄ PER SAVAITĘ.
SOCIALDEMOKRATAS yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 m. ugdė ir gynė
SOCIALDEMOKRATAS yra vienintelis Lietuvos darbir.inkų laik

raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gyve
nimas. jų kova, vargai ir džiaugsmai. .

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, palaikykite Lietuvos darbininkų laik
rašti, užsisakydami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti “Socialdemokratų,” tegul surenka 5 skaity
tojus, atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vienų laikraštį per tiek laike 
dovanai. Amerikoje metams 82.1®, pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams 81310; pusei metų 60c.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS, KĘSTUČIO GATVĖ 40, 
KAUNAS, Lithuania.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių^U9^^^k 
arba prisiųskit ŪOe. už i.-bundy- B B

> Itunkų pas Barrett Liaiment B B B B
to. inc.. 25 lluntingtou A»e..

lfostou, Mass. STEBĖTINAS LINIMENTAS

Tai yra 2-jų aktų, 3-jų paveikių drama, iš realu) šių dienų gyvenimo
“.Jaunas literatūros mėgėjas, p. Steponaitis, pabandė duoti musų 
scenai dar vienų veikalų (jisyra parakęs keliatą), kuriame atvaiz
dina tarp mergelės ir jaunikaičio tyrą meilę, piktų žmonių kėsin
tą, bet nepajėgtą sugadinti...” “Vienybė."

šis veikalas lengvas lošimui ir šiaip pasiskaitymui. Kaina 2ūc. 
Užsisakykif tuoj.

LITERATŪROS DRAUGIJA
312 BROADWAY SO. BOSTON. MASS.

U
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Jos liežuvis — gramafonas, 
Nesugenda niekados;
Kad ją griebtų kur šėtonas, 
Neturėčiau tiek bėdos.

Reikia man ią užlaikyti. 
Duoti maistą, drabužius; 
Bet ji moka pagamyti 
Pusryčius man saldžius.

Rodos, mislyti pradėjus, 
Boba niekam neverta;
Ale puiku, kaip, parėjus. 
Vakarienė išvirta!

Kojos. — brol, esi nematęs!
O krūtinė — nežinai ’
Jei nebūčiau taip papratęs, 
Man nereikt jas amžinai.

Ji neduoda man ramumo; 
Nelaikyčiau jos ilgiau; 
Bet be jos nėra gyvumo,— 
Būna liūdna — dar sunkiau!

(Mite, apie 150 (vairiu eilip, tiakaay 
dekiuavot aat vMp anMi

Knygoj* trijų nMpųMpt 
TAUTIŠKOS, ttlMINMKOB IR BARI 

Ėtųpųp&’UnUmi 

KAINA TIK S1.00. 
Aadiaro apdarai^ |1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JliSŲ LAISVAS frOO 

DARBO VALANDAS.

umdMhI* 
4Money Orderiu.

prastam konverte, bet reikia i 
reaų ir nepamiršt priMpint už 2e. markų.

“KELEIVIS," Sd. BOSTON, MASS

•■v

VEDUSIŲ MEILĖ.
1.

Davė Dievas pačią kvailą. 
Seną, šlykščią be mieros; 
Jei nebūtų man jos gaila. 
Tai pakarčiau ant tvoros.

Rankos šaltos it ledinės. 
Jau pražilę jos plaukai; 
Jei nereiktų gaspadinės— 
Lai suėstų ją vilkai.

Senė, kvailė, susirietus,— 
Sako žodžiai išreikšti; 
Ale miela skanus pietus 
Nedėlioję paruošti!

Negraži ji, tai teisybe. 
Gal ne vienas pasijuoks ; 
Bet tame yra gerybe— 
Burdingierius jos nevogs.

Kuomet ūpas koks prakeiktas 
Užsisėda ant širdies. 
Ji tada tik vienas daiktas. 
Kur man perkentėt padės.

Veskit, broliai, nebijokit,—
Apgirtieji jums nereiks;
Viėn tik patarimą duokit, 

RCas divorsą man suteiks?.,...
y.

Mano vyras, įtaų> bijūnas, 
Diktas.jau^ŠŠ^r dailus;
Tvirtas ir- grabus jo kūnas, 
Tikjiė man< jisai meilus.

’ Gražios akys, karštas kraujas.

Tarp jaunuolių
Vaikinas: — Vakar aš užmo

kėjau burtininkei 5 dolerius. 
Ji nupiešė tikrai tamstą ir pasa
kė. kad mudu už metų apsivesim.

Mergina:— Koks tu neišma-
Bet širdis jo prakeikta; bu&au tau PRtj
Man kasdien skandalas naujas.: r>afci‘^*Us* už 
—Visad meilė su kita.

Padėka
Dtntisia* (j žuvininką, kuris 

ištraukė ji iš vandens): — La
bai ariu tamstai, kad išgelbėjo! 
mano gyvastį. Jeigu norite, 
tamstai visus dantis išlupsiu 
dyką.

NEU

neišsi-

-k

“EKS- 
MER-

l
.......................

ŽUV

i mos laike, žmonės valgo per
daug, nesimankitina ir re- 

TĖVAS NUŽUDĖ SUNŲ, zultatas to: apsunkintos žar- 
Lapkričio 21 dieną vaka- J10*’ P”®*^*^** ir
Krvlin lc-mn fKnmain v ‘kūmai, kurie paeina is to,

keti.

Vilnį 
mo lig 
Sakalai 
sulaukę

A. i

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo arasų korespondentų ir iš Lietuvos laikraičlų.
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KELEIVIS

NAUJAS VEIKALAS

ALENUTE

Mįslės išrišimas.
Buožė buvo prisiuntęs į 

“Keleivi” šitokią mįslę: Va
žiuojant jam strytkariu kon
duktorius negalėjo išmainyt: 
dolerio, bet kada jis padavė — 
konduktoriui 5 dolerius, tai 
konduktorius pasiliko sau 
5c. už “fėrą” ir išdavė jam 
$4.95 “rešto.” Kokie galėjo 
būti pas konduktorių pini
gai. jeigu jis dolerio išmai
nyti negalėjo, o penkis dole
rius iškeitė?

šitą mįslę išrišo Alex. A. 
Reikov iš Philadelphijos. 
štai jo atsakymas:

Konduktorius turėjo: 
Auksinį pinigą .... $2.50 
Popierinį................ 2.00
Sidabrinį ................ .25
Ir 2 dešimtuku............20
Viso ................... $4.95
Tokiais pinigais jis 1 dole

rio iškeist negalėjo, bet pen
kis galėjo, pasilikdamas iš 
jų 5c.

1 ______________ - - _

iI

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAlrKEfiAN. H.L.

Valdybes Aatrafai:
1) Pimininkas VINCAS GABUS

726 MeAliister Ava
2) Pagalbininkas KAROLIS DIM1A 

716—Sth SL
3) Užrašą Sekr. R. M. RULECZ

838 So. Jackson St
4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA 

810-8th St.
5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS

716— Sth St
6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Are.
7) Knygiai K. A M BRAZIŪNAS

849 So Lincoln St
JURGIS JOKŪBAITIS

328 IJberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—Sth SL
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Csurt

DRAUGYSTĖ DIDŽIO UE 
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO. 
P. O. Bok VH, 
St Charles, IIL

VALDYBOS ANTRAŠAI: 
Pirmsėdis Juozapas Miaevičius, 

117 West Main St, 
Pirmsėtlžio pagdb. Antanas Jurpalk 

5b5 West 5th St
Nutarimų Rašt J. Stanislovavičius, 

193 Wc«t Stale St.
Turtų Rast. Mykolas Sabliekas, 

P. 0. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 West Main St, 
Knygius Kazimieras Tamošių na*, 

42 West tValnut St.

IŽDO GLOBĖJAI: 
Martinas Bargavankkas,

P. O. Rox ’243. 
Janas Sadauckas, 

1*»$ VVest Indiana St, 
Boleslovą* Alekna.

158 Monrue St..
LIGONIU KOMITETAS: 

Juozapas Stančikas,
110 West lilinois St, 

Bronislovas Einoris,
117 West -Main St, 

REVIZORIAI KNYGŲ: 
Kazimieras Arlauskas,

44 West G t h St., 
Romualda Griėiunas,

85 West Main St, 
MARŠALKOS: 

Petras Kišonis,
P. O. Box 324, 

Liudvikas Graužia,
R. first, Box 10.

"............................ -..iv" - . f- ■ a > —

Tik Vienas Originalas
Nuo atradimo DOX daug pigesnių padirbimu a»>irado ant 
marketo. žiūrėkite, kad gautumėt originali. l):«u> metų 
vartojimo parodė jo vertę. DON yra persigcriancio.> u pa- 
gelbingos gyduolės, saugios vartojimui. Jos nedegina 
odas.

PAGAVO KALlNj.
Kriminalės policijos val

dininkai sulaikė miške ties 
Kaunu žinomą plėšiką Bla- 
žaitį, nesenai pabėgusį iš ka
lėjimo. Būdamas liuosas

GARBĖ SOCIALISTINEI i kad nusižudymo 
MIESTO VALDYBAI.
Nauja Šiaulių miesto val

dyba paskyrė pinigų sumas 
pradedamosioms mokyk
loms, iš kurių neturtingų 
darbininkų vaikučiams yra 
duodama veltui sąsiuviniai, 
knygos, apavas, drabužiai ir 
šilta arbata su užkandžiais. 
Suvargę darbininkų vaikai 
gaudami pašalpą, bus dėkin
gi savo tėvams, kad jie iš
rinko socialdemokratus ta- 
rybon, nes kunigų vergai fe- 
derantai to nė nemanė dary
ti, tupėdami vietos savival
dybėj. Federantai ir krikde
mai pataikavo ponams, o 
apie biednuomenę tik tuo
met prisimena, kuomet prisi- 
reikia balsų. Lietuvoj, tur 
būt, pirmas atsitikimas, kad 
taip butų šelpiami beturčiai 
vaikai. Kademai neriasi iš 
kailio, šmeižia savo šlamš
tuose socialdemokratus, bet 
žmonės įvertins kiekvieną iš 
jo darbų, o ne iš demagogi
jos Mokinys.

į kad nusižudymo priežastis Blažaitis suskubo padaryti . A. 1 
i — negalėjimas dėl lėšų sto- visą eilę apiplėšimų Kaune ™aus pi 
i kos gyventi. Jis turėjo sko- ir provincijoje. V
los, kurios neįstengė užsimo---------------- apkaltų

SUĖMĖ KUN. KL1KNĄ.
Politinės policijos prane

šimu, šio mėn. 17 d. naktį 
vėl tapo suimtas netoli nuo 
Kauno kun. Klikna, kuris, 
kaip yra žinoma, nesenai pa
bėgo iš Kauno policijos III 
nuovados. Suimtasis kun. 
Klikna stiprios sargybos ly
dimas išsiųstas į Varnių kon
centracijos stovyklą.

LAIMĖJO LA1ŽYBAS
IR MIRĖ.

Spalių 17 d. vienas Simne 
pilietis, mėgstąs “išsitrauk
ti,” St. Baliukonis sukirto 
laižybas, kad jis vienu sykiu 
arba kaip dzūkai sako vienu 
“ypu,” išgersiąs kufeli spiri
to. Baliukonis laižybas lai
mėjo — kufeli spirito išgėrė, 
bet išgėręs į valandą laiko 
mirė.

POLICININKO ŠOP1O kalejim 
metais, 

’ , Vilnių, 
karo Y 

(lenkų | 
ipasirodi
O. W.
rios tiki 
kų kare 
vių neli 
zanų a| 
menės t 
Sakalas
P. O. M 
tuoti, a; 
vusi pri 
veikimą

SakS 
vęs apel 
Apeliac 
metų IL 
teismo i 

Pasta 
kalausk 
V.LKįi 
tais lieti

.BYLA.
š. mėn. 12 d. Kauno Apy

gardos Teisme buvo nagri
nėjama Kauno miesto polici
jos III-os nuovados polici
ninko Šopio byla. Jisai 1924 
m. gruodžio mėnesį girtame 
stovyje nušovė Tilmanso sa
lėje tos pat nuovados dežu- 
raojantį policininką. Teismo 
sprendimu Šopis liko pa
smerktas 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

IŠSIMAUDĖ.
Gubavėlė. — šio i*udens 

potviniai nunešė Tradų upe
lio tiltą, ant kelio einančio į 
Beržininkų kaimą. Ir niekas 
jo netaisė. Lapkričio 5 d. Sa
lako muitinės kontrolės ve
dėjas jodamas į Beržiniškiūs 
Įlėkė į upelį, visas išsimaudė.

Žmonės sako, kad dabar 
jau tiltas bus pataisytas.

Rašytojas ir generolas
Kuomet rasų rašytojas Tur-jrast 

genevas išleido savo medžioklės; vadi: 
apysakas, tai jis buvo laikomas j ba, , ,
geriausiu gyvulių gyvenimo ži-!šventą — trečia? ’ ir tokį at- 
novu. Kaip tik tuo metu po į sakymą: “Nes tėvas nepaei- 
medžioklei jis buvo pakviestas i na nė nuo ko, sūnūs paeina 
i vaišes, kur svečiai buvo priim-: nuo tėvo per gimdymą, o 
u tuščiame kambaryje ir jiems į dvasia šventa paeina nuo te
buvo duota šaltų užkandžių. j vo ir sunaus per įkvėpimą”

Gavę po lėkštę užkandžių, pa- į Iš šitos vietos aišku, kad 
iisę svečiai žiūrinėjo kur gavus , pas katalikus dievo SUnUS 
atsisėsti. Turgenevas, pasiėmęs'Jėzus atsirado anksčiau dva- 
lėkštę su valgiais, pasirinko vie- ■ sios, O tuo tarpu maldoj 
na kampą ir ten atsisėdęs valgo. ‘‘Kredo” pasakyta, kad Je- 
Svečiuose buvo ir pilnoj unifor- žus Kristus sūnūs jo (dievo 
moj generolas, kuris su pilna tėvo) vienatinis prasidėjo iš 
lėkšte rankoje dairėsi sėdimos 'dvasios šventos, gimė iš Ma- 

' vietos. ! rijos panos, t. y. čia pasaky-
1 Pastebėjęs ramiai ir patenkin- f ta, kad katalikų Jėzus Kris
tai valgantį rašytoją, generolas ;tus atsirado vėliau dvasios 
manė,, kad šis civilis atsižvelgs 
į jo uniformą ir užleis jam savo

i vietą. Jis

KAS IŠRIS ŠI PAINUMĄ?
Katechizmuose galima

šventos.
Kas išris klausimą, kur 

! vietą. Jis atsistojo prieš ra- teisybė, o kur pameluota? O 
šytoją ir paklausė: “Na, pasaky- gal melas vienur ir kitur? O 
kit m^n, kuo gyvulys skiriasi gal koks mandruolis kunigas 
nuo žmogaus?” Į tai Turgenevas išpainios ši painumą? Lauk
is vietos atsakė: “žmogus valgo ““ 
sėdėdamas, o gyvulys ėda stovė-

■ damas”.1 
I 
I 
I 
Į

Didelė šventė
Motina: — Kodėl tu, Jonuk, 

šiandien taip anksti iš mokyklos 
parėjai ?

Jonukas: — Nes šiandien mo-Į 
i kykloj didelė šventė. ,

Motina: — Kokia šventė ?
Jonukas: — Mokytojas mirė.

sim.
O kas tiki, turėtų pasi

klausti kunigo, kaip bedie
viams atsakinėt, jei tie pana
šius klausimus statytų “ge
riems” katalikams.

KĄ DUSIA VEIKĖ? 
1902 metais Rusijos moks- 

įlinčius Kuliabko atgaivino 
Į njinisio vaiko nuo plaučių 
: uždėgimo širdį. Atgaivini- 

=irriui jis vartojo Ringero-Lo- 
fgo syvus, padarytus iš sutar- 
i pintų druskų, paimtų iš 
kraujo. Panašiu budu pasi- 

jsekė atgaivinti inkstus, ke-, 
penis ir kitas kūno dalis.. 
1924 m. Leningrado profe- j 
sorius N. Kravkovas nupiau-t 
davo lavonui pirštą, ir, išlai
kęs jį 6—8 mėnesius, atgai
vindavo.

Jei katalikai tiki į dusios 
nemirtingumą, tai klausi

amas, ką tokiame atvejuj da- 
• rydavo to lavono dusia: ar ji 
sugrįždavo į atgaivintu šir
dį, kepenų gabalėlį, pirštą, 
ar tik nusiųsdavo tenai, sr“ 
(dūšios) gabalėlį? 
klausimas tikintiems 
nėms.

—t —r

— ŽIEŽIRBA-------
LIETUVOS DARBININKŲ JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio j*natjfo«!Ujįinpa “žiežirba.”
KAINA METAMS: Amerikoje SlA0;Lietuvo£s4^jj

ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęstučio gt. 40, Kaunas, Lithuania.’^^i

SOCIALDEMOKRATAI 
IŠKOVOJO ŽEMĖS RE 
FORMOS PAKEITIMĄ.
Socialdemokratų pastan

gomis Seimas priėmė žemės 
reformų įstatymo pakeitimą, 
kurs leidžia naujakuriams 
pasilikti dvarų triobėsiuose 
iki 5 metų po dvaro išdalini
mo. Klerikalai bijodami 
liaudies keršto turėjo social
demokratų reikalavimui nu
sileisti, nors vistiek tąja al- 
mužna judošiai federantai 
nuo judošių likimo 
pirks.

PAVASARININKŲ ‘ 
PERTAI” TIKRINA

GAIČIŲ DORĄ.
Andre javas, Kretingos ap. 

Musų krikščioniškai p. Nav. 
išauklėtieji keli pavasarinin
kai, norėdami ištirti merginų 
doros stovį, lapkričio mėn. 
14 d. pastebėję vietos klebo
no tarnaitę esant įtartiną, 
vadovaujant “ekspertui” St 
Čeledinui (kaipo veterin. 
feldšeriui praktikos žvilgs
niu pritiko), priverstinai pa
tikrino ar ji esanti nėščia. 
Pasekmės tos ekspertyzos, 
kaip tenka patirti, esančios 
liūdnos, nes užvesta byla ir 
dievobaimingieji vargšai at
siduria teisiamųjų suole.

NORĖJO NUSISKAN
DINTI.

Mariampolėj, lapkričio 2C 
d., norėjo nusiskandinti Še
šupėje jauna mergina Kons
tancija Stankevičaitė. Ji, 
mirus motinai, pasiliko naš
laitė. Tėvas vedė pamotę. Ji 
su pamote nesutiko gyventi 
—išėjo tarnauti. Tarnavę 
pas geležinkelio stoties vir
šininką p. Miliūną. Dabai 
jau kelintas mėnuo kankint 
jos veidą vėžio liga. Tai ant 
rytą smarkiai pradėjus jai 
veidą skaudėti, nuėjo prie 
statomojo per Šešupę tilte 
šoko į vandenį. Bet ten dir
bantieji darbininkai ją B 
vandens gyvą ištraukė.

DEGTINĖ GAU IR I KA
PUS NUVARYTI.

Lapkričio mėn. 16 d. į Vil
kaviškio geležinkelio stoti 
buvo atvažiavęs prekių iš 
Šakių miesto vienos žymios 
įstaigos vežikas A. S. Stoty
je tiek įsigėrę, kad bevažiuo
damas nukrito nuo vežime 
pas arklių kojas. Arkliai la
bai smarkiai jį suspardė. Gu
li Vilkaviškio apskr. ligoni
nėje.

.. •*
Karo metu aliantai sakė, kad šitaip ant Vokietijos dar

bininko jojo kaizerio militariznjas

Dabar ant Vokietijos darbininko r>taip joja pačių alian- 
tų militarizmas.

_ .Į, . - — B. . įtj ; Įį iii, ------
Karikatūra iš ‘'Keleivio” Kalendoriaus 192»> m.

JUODA KhTDA
Surašyta lietuviukai, pamokini 

attikta žmoniškai. Puslapi? 300 ir pa
veiksluota. Kaina 52.00 su prisiųsti- 
imu. Siunčiame ir “C. O. D. paMa, o 
gavęs Juodų Knygų užmokėti I
užrubeij pinigai reikia niokoti likai- 
no Užsisakyk Jeadų Knygų kaino 
Kalėdų Dmanų, palaimink mflšiniška 
nauda pats save ir savo pažistanius 
Lietuvoje! Užsakymą ir pinigus siųsk 
šituo adresu: (3)

L- d. KNYGYNAS 
3106 So. Halsted st, Chicarn, IIL

PADEGIMO MOTYVAS, 'i
Lapkričio 4 to» Rpvarsko 

miestely kila gaisras: sude
gė Rimšiertės pirkia.

Buvo Išartas padegimu ir 
areštuotas lapkričio 6 d. 
.Rift&enis žentas Kemagys, 

lapkričio 6 d. nuvykusi į 
r^dliciją^ Kernagio žmona 
z pasipažino, kad ji padegusi 
’ saivo motinos triobą dėl to, 
‘ kad jos vyras nedavė jai ir
• vaikui duonos. Ji tikėjosi, 
Į kad, sudegus šiam nameliui,
• vyras ją pasiims į savo na- 

*. mus Dauginciuose. Vyras iŠ
kalėjimo paliuosuotas, o jo 
vieton piaimta žmona.

•Į’ ‘ ”

■ *
4" * • % ' •

'Remėikių kaimo, Pašiaušės 
valse.,' Šiaulių apskr., lau- 
kuose rastas lavonas p. La
banausko. Ląpkr. 5 d. jis iš
važiavo į malūną,turėda
mas prie savęs-16 litų apmo- 

už malimą ir tą pačią 
'dieną turėjo grįžti namo. 
Tečfaus namiškiai

AUTOMOBILIS SUVAŽI
NĖJO ŽMOGŲ.

Mariampolė. —Spalių 8 d. 
vakarą, III Karo Apygardos 
Statytojo raštinės sargas Si- 
manas Visockis, apie 50 m. 
amžiaus, ėjo iš pašto Kauno 
gatve į miestą. Tuo tarpu at
ūžęs plentu nuo Kauno auto
mobilis parmušė jį žemėn ir 
jervažiavo per kojas. Sargas 
automobilio numerio nepa
stebėjo, automobilio šoferis 
nedavė jokio ženklo Visoc-

LAISVAMANIŲ KA
PINĖS.

Uzarai, šakių apskr. Lais
vamanių Etinės Kultūros 
D-jos Ūzarų skyrius gavo 
leidimą įsteigti laisvamanių 
kapines. Kapinės rengiamos 
Įtaisyti Jankų kaime, kur 
perkamas atatinkamas že
mės sklypas.

PERSEKIOJA LIETUVI 
GYDYTOJĄ.

Vilnius. Jau metai suęjo, 
kaip d r. Rymas, paliovus 
trukdymams, ramiargydyto
javo Švenčionyse. Bet dabar 
vėl trukdymai prasideda, 
r i • i •__ i
vei truKaymai prasiaeua. 

i Lapkričio 18 d,- ^Švenčionių 
: Storasta nubaudė d-rą Rymą 
už žmonių gydymą, uždeda
mas piniginę bausmę 250 
auksinų ir mėnesį kalėjimo; 
duota 14 dienų laiko apelia
cijai paduoti į Vilniaus deĮe- 
gaturą. Rymas apeliaciją 
duosiąs.

Čia visi labai nustebo dėl 
tokios didelės bausmės, 
ypač, kad d-rui buvo tvirtin
to tiek Varšuvos, tiek Vil
niaus valdžios įstaigose, kad 
pilietybė jau pripažinta, ir 
tik belikę atatinkamas doku
mentas išduoti. D-ras Rymas 
šiame krašte gyvena dau
giau, kaip 10 metų ir dėl to 
turi pilnos teisės pilietybei 
gauti. Visos kliūtys tiek g>- 
dytojavimui, tiek pilietybei 
pripažinti daromos tik dėl 
to, kad d-ras Rjhnas darbuo
jasi lietuvių visuomenėj.

SVEIKI ORGANAI, TAI 
GERIAUSIAS NAUJŲ 

METŲ PASIL1NKĖJIMAS.
Sveiki organai gali atsi- 

ciui pasitraukti iš kelio. Vi- į laikyti prieš ligų gimdančius 
sockis guli apskrities ligoni-(gemalus. Betgi dabar, žie- 
nėje.

Brazi 
šio kaili 
miško st 
kričio n 
pasibaik 
krautu 
mirtinai

MAŠIN
Lapkl 

baičių k 
pas p. / 
na mii 
dirbo ir 
Petrą iei 
prisisli^ 
mašinos 
įtraukti 
fcns Į 
ŠpuliukŠ 
hito itli 
;.rov*» už

i 
Naaj&s. 
kūrenami 
so Haml

Hambg 
jsigyjo 4 
“HAMBL 
pos. Piru 
Hamburg 
iš New Y 
Tai yra p 
sios mm! 
kiais paa 
Jame bus 
sos,pasai 
456 trečk 
kambarin 
riams. M 
volas gar 
and Vo8t

Kas ne 
sary turi 
jūres, lai 
ant šio n 
laivo.

• K

Neleist 
Pleišką*
IMNBS 
Sugsdt

re Krylių k-mo (Kamajų v., 
Rokiškio apskr. ) ūkininkas 
S... supykęs peiliu perdūrė 
savo sūnų, 18—20 m. am- 

i žiaus pataikydamas į plau
čius. Sunaus gyvybė didelia
me pavojuje.

Žudeika — tėvas 
mas pamišęs, suimtas.

(kaip tai galvos skaudėjimas, 
nerviškumas ir abelnas nuo
vargio jausmas. Esate ant .

i Naujų Metų šlenkičio, tad J<MU 
nutarkit svariai užlaikyti Grąžui 
skilvi ir žarnas!, Trineno 
Kartusis Vynas jums pagel
bės. Nėra geresnio vaisto 
tam tikslui. “Mineapelis, 
Minn., Dec. 5, 1925. Jūsų 
puikus Kartusis Vynas yra 
rekomenduojamas dėl visų 
skilvio nesveikumų.” Reika
laukit jūsų aptiekoriaus ar 
vaistų pardavėjo, kad laiky
tų ir kitus Trinario vaistus 
dėl jūsų pareikalavimo, Tri
nario Cough Sedativas, Tri- 

apskr.) spalių u d. nusižudė Sulaikant plėšikus, įvyko nerio Nuo Šalčio Tabletei,
— Trinario Linimentas,—gau

kit pilną sąrašą nuo Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III. Laimingų Naujų Metų.

NEŽINOMA ŽMOGŽU
DYSTĖ

♦ Lapkričio mėn. iš 5 į 6 d.

įtaria-
* . f1

SUĖMĖ PLĖŠIKUS.
Lapkričio mėn. naktį iš 23 
14 d. Trakų nuov. policijosveltui jo j 24______,____ _ ______

laukė ir ryto metą rado nu- pastangomis ūkininko Butri- 
žudytą. mavičiaus kluone suimti se-

------  —■— nai jieškomi plėšikai: Bon- 
i NUSIŽUDĖ. denas, Nasutavičius Ignas ir
' Kaltinėnuose (Tauragės Kast. Bukauskas-šiaudinis.

• V «• ■ » v • x_____ J — z-M « •« . • 1apski
užgėręs uksūso neturtingas smarkus susišaudymas su 
žydelis — pirklys gyvenęs su policija. Darant kratą pas 
duktere. Prieš nusižudymą juos rastas revolveris ir ran- 
pąrasė žydų kalba raštelį, kine granata.



SPORTAS

lietam

Kodėl nepamėginti

Galima 
Svarbi* ari

Leonard J. Brunvald
Duos koncertą 3 d. sausio

Bostono metropolija turi 
l,90BJM0 gyventojų.

Valstijos sekretorius F. W
Per Kalėdas Bostono poli

cija suėmė už vogimą 3 vy
rus ir 4 moteris.

tą juokingą nuotikį, 
> Lietuvos miestelyj.

i Haverhill, Mass.

terlios nešioti 
kabtoa; bet 
teMItanas p.„

Jaunas vaikėzas Alfonsas 
DiSantis, pas kurį buvo atra
sta klišės 20-dolerinėms da
ryt, tapo nuteistas 8 metanr 
sunkiųjų darbų kalėjiman. 
DiSantis buvo atestuotas už 
pinigų dirbimą jau kokie 
penki metai atgal, bet dėl 
perjąuno jo amžiaus teismą* 
tuomet jo nepersekiojo. Da
bartį vėl jis buvo suimtas tą 
pat) amatą varant.

Juška gerai pakočiojo 
Labriolą.

*Kalėdų dienoj Grand Ope
ra Housėj musų čampijonas 
Juška gerai pakočiojo italų: 
milžiną ‘ Labriolą? Kadangi 
jiems buvo ąprjabežiuotat 
įmtymių laikas iki 30 minutų. 
tai italas labai saugojosi. 
kad tik išstovėjus paskirtą 
laiką. Juška puolė italą vfeą 
laiką ir pabaigoj ristynių 
italas btivo gerokai pailsės. 
Dar kelios minutes ir italas 
butų buvęs patiestas.

Stasiakas po Sunkios ko
vos patiesė du sykiu iš trijų 
“kauboji” MondL Malkevi
čiui pripažinta laimėjimas 
ant McGuire. Europos čam- 
pijonas Grenna paguldė o 
ristikus Į 5 minutas. Šiame 
ketverge jis risis su Stasiaku

Vieša padėka.
Lithuanian Fumiture Co. 

vedėjas p. Ąšmenskis (326— 
328 Broadwav, So. Boston, 
Mass.), gruodžio 9 d. dzim- 
dziškam vaidinimui Lietuvių 
svetainėje paskolino savo 
krautuvės baldus. Už suteik
tą paramą musų vaidinimui 
nuoširdus ačiū!

'Dzimdziai.

3 d. Ssisto-Jdnuary, 1926
JORDAN HALL 

HUNTINGTON A V&. BOSTON
-• Pradėta 3:^ fa pietą.

farsas Labrią Operas BaMainkas 
kf LEONARD A BRUNVALD

jų. Pačiam Bostono mieste 
779,620 gyventojų. Iš Bosto 
no priemiesčių didžiausi; 
yra Cambridge, kur gyven; 
119,669 žmonės. Paskui se 
ka Lynnas su 103,080 gyven 
tojų, Somervillė — 99,032 
Quincy — 60,085, ir tt. 5

.M r. jMeph P. SarHMMft.

Vete l Sus PbM 
Ctafuy 

j«« viri 2t aurtą.
Jei manot pirkti PU y e r-Pianų, 

Grand Pianų. L'pright Pianų. F*- 
ttogiaf^ ar Radio, Ui ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit suUupyt pini
gu. nes mes parduosim Jonas tie
siog iš krautuvės, be tarpininku. 
Jei duosit mainais senų pianų, gau
sit už jį gera kaili>. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsini gražų iliust
ruotų kataliopį.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Būvis ton St., BoOoa. 
jkurt'As 1851 m.

u iš viso 8214 į pasiekė net Lietuvos Seimą. 
1026 iš tarny- Tą komediją atvaizdins Lie- 

Didžiausias tuviu Salėje. So. Bostone, 9

MUŠTAI NORĖJO UŽ- Petrauiha koncertas.
Pereitą nedėldienį South 

SIKMV MiraSTKRĮ. (Bostono Munieipal Buildin 
Vokietijoj pereitą sąvaitę ge buvo p. M. Petrausko 
—aaž - — — — _ — l_ —IK. _X « -a • • • «________  _________j pc 

minis-‘kelionės, matoma, suvargęs, 
iširtai,'nes jo balsas skambėjo silp- 

kurie turėję jį užmušt, jau*niau, neguseniaus. Koncer- 
ŽPwt»0ii. [tas buvo neblogas, tečiatr

---------- vietomis truputį nuobodus, MBOMUGAUONV 'nes viskas jau girdėta ir tai 
NUODglttO ALKOHO ‘ne vieną sykį. Man rodos.

UO IŠGERTA į kad butų daug geriau, je^ 
Suvienytų Valstijų advo-[programan butų įdėta dau- 

kataus Bttckner New Yorke giau kitų kompozitorių dai- 
sako, k kad Toji degtinė, kūrinu: dabar gi beveik per vis?, 
dabar Amerikoj slapta yra | vakarą skamba kone vieno 
parduodama, yra daroma iš da melodija.

nee nera tinkamų oaroi-^yra žymus dainininkas, nors 
įlinkų. Kai kuriose vietose ant scenos jis mažai pasiro
dei to laikinai palikti dirbtino, bet kas kartą Jankauską 
nurikatturieji. yra girdėjęs, tas niekados

• • . t-——-------- neužmirš jo malonaus balso,
LONDONE KAKTOS AT-‘ir jausmingo dainos išreiški- 

EJO MADOM. mo. Pasibaigus programui. 
Londone atėjo mada mo-bus linksmus Šokiai Grieš 

"*_j atidengtas Žvingilų orchestra. Todėl 
auna vis dar už- reikia tikėtis, kad vakaras 
plaukais. visais atžvilgiais bus Mnks-

“Dzimdziai” dauginasi.
21 gruodžio, laivu “Le- 

viathan,” atplaukė iš Lietu
vos “Dzimdzi-Drimdzi” vo
devilio artistas J. Olšauskas. 
Tuom tarpu jis sustojo pul
savo gentis Worcestery, bet 
netrukus apsigyvens Bosto
ne ir kartu su kitais dzim- 
dziais ruoš vaidinimus. Ma
noma, kad ir Vanagaitis at
važiuos. Rep.

I Ir amr Sis., Se. Butai , m Boston X“‘ suU“"’ 
ramtoj bM juokinga komedija iš Lietu- .

jritafeyk Modemišką 

; PLUMBINGĄ 
i m ŠILUMĄ įi 

Savo namuose, o turėsi vi- J • 
sai kitokius parankumus. ;> 
Užmokėk mums . 20% kai «; 

' darbas bus pabaigtas ir <► 
imk metus laiko užmokėt < [ 
likusius pinigus. <;

JAMES P. TANCRED ;
273 Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS. J >

SaM Mfcct 1 U.
PA1DU0DAM TIESIOG J LMS
MMLEB1US. It.UM ATOMUS
PAIRAS Ir parr A1K INTOJ L S

į VKĮY bmuhum:
Išleista Lietuvos Social

demokratų Partijos.
Knygos Turinys susideda 

iš sekamų skyrių: 
f 1. jžanga.

2. Vadinamoji Proietaria-

; :t* t— - Suvirę čapinskių vaikas.
-..Z. ^AI.RENT SKBttS! I Haverhill, Mass.—Kalėdt 

-Košstentinopoly gyvenąs vakarą čapinskių namuos 
149 metų amžiaus turkas Za- po No. 29’ -» Ford st atsitiki 
ru Agtar kuriavedęs 11 kar- nelaimė. Pustrečių metų Ča- 
tą IMaum priarišęs prie sa- pinskių vaikas įpuolė į vied 
ite dk^Mtinte žmonos. Jo rą su verdančiu vandeniu ii 
flBotaą-mėtoj amžiaus. taip nušuto, kad nuvežtas Ii- 
VimttMHs jo šeimos narys, goninėn ant rytojaus mirė, 
kuriuo jh labai riepatenkin- . -----------
tas, yra 9 3 m. sūnūs, kurs dėl 9 aausio, 1926, bus linksma* 
ąenoamŽMuas nenorįs jokio ■ vakaras.
darbo dilyti. ! L. S. S. kuopos rengia la-

_ įbai juokingą perstatymu
i^Uoros Brigada,” komedijr 

<Rtm»V ZMOraiy. j’g Lietuvos dorininkų gyve
. Spaudos pranešimu visose' nimo. Kas skaitė laikraščius. 

Ukrainos apygardose “valo-[kiekvienas žino, kad toki 
mos” viešosios ir kriminalės įvykis Lietuvoje buvo ir kad 
milicijos įstaigos. Iki šiol per tas dorininkų pasielgimas 
kontrolę is vhm Jtžl 4 : rtoainlrA nof T .įotinrna SaIMA

žmonių,

(Bostono Munidpal

būvą susekta suokalbis už-koncertas. Dainininkas 
mušt užsienių reikal 
tėrj.fttresemaną. Du


