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Metai XXI

Angliakasių Derybos su 
Kompanijomis Nevyksta.

Peštynes už 

Kristų.

Marie

KIEK YRA VERTAS DA
VATKOS GYVENIMAS?

Šitoks klausimas buvo pa
statytas šiomis dienomis 
Francuzijos teisme.

Davatka vardu
Saint-Martin makleno gatve 
ir palindo po automobilium. 
Automobilius ją parmušė ir 
sunkiai sužeidė, padaryda
mas ją visam gyvenimui ko- 
lieka.

Sužeista davatka pasisam- 
leido visoms darbininkų uni-'dė advokatą ir padavė auto- 

mobiliaus savininką teis
man, reikalaudama atlygini
mo už sužeidimą. Automobi- 
liaus savininkas teisme pa
siūlė davatkai 600 frankų 
(apie $24), sakydamas, kad 
daugiau jai nereikia, nes įs- 

‘šitą komitetą yra sudarę i todama Į klioštorių ji išsiža- 
komunistai ir jo tikslas yra ’ dėjo šio pasaulio, todėl pini- 
nuvažiuoti Rusijon ir paskui gai neturi jai jokios vertės, 
išgirti komunistų valdžią ir kaip lygiai ir visas jos gyve- 
jų tvarką, taip kaip yra pa- j nimas neturi jokios pinigi- 
daręs Anglijos komunistų nėsvertės. 
komitetas.

Komunistams norisi susi
draugauti su Amerikos kapi-į kad sužeistai davatkai butų 
talistais. Šiomis dienomis so-1 užmokėta 20,000 frankų 
vietų vadžios atstovas turėjo' (apie $800).
puota New Yorke suWall| --------------
Streeto bankieriais. Komu-' JESININAS NUSIŽUDĖ, 
nistų planai yra daromi ne Associated Press praneša, 
Amerikos darbininkų labui.1 kad Maskvoje nusižudė Ser- 
ir todėl darbininkų organi- gėjus Jesininas, žinomas bol- 
zacijos neprivalo jiems duo-,ševikų poetas ir ekscentri- 
ti nei cento.

ŽYDAI NEGALI SUSITAI 
KYT DĖL JO BUVIMO.

STREIKIER1AI PRADEDA ĮSPĖJA UNIJAS, KAD NE
JAU NERIMAUTI. AUKAUTŲ KOMUNISTŲ 

--------  ! FONDUI.
Scrantonę.buvoJau kruvinos Amerikog Darbo Federa-
riau.es. Policija zveri.kai pirmininkas Green iš-

sumuse pikietus. j r - .............
Pradėtos prieš Naujus Me- joms pranešimą, kad Ameri- 

tus angliakasių derybos su I 
kasyklų kompanijomis buvo Į 
pereitą sąvaitę pertrauktos, j 
nes kito tokių klausimų, ku- : 
riems apsvarstyti reikėjo 
daugiau laiko, negu konfe- i 
rencijoj galima rasti. Konfe
rencija užsidarė 31 gruo
džio, nutardama susirinkti šį 
antradienį, 5 sausio.

Tečiaus neišrodo, kad ši
tose derybose darbininkai i 
su savo išnaudotojais susi
taikys. Kompanijų agentai 
būtinai nori susukti derybas 
taip, kad ginčas galų gale 
tektų rišti arbitracijos teis
mui. Gi unijos vadai iš tolo 
tokiam teismui priešingi, nes 
jie žino, kad tokie arbitraci
jos teismai visuomet iš
sprendžia dalyką kapitalistų 
naudai.

Šitą unijos vadų nusistaty
mą remia ir streikuojantis 
maineriai. Jų. vadas Wilkes, 
Barre apielinkėj, Rinaldo 
Capelini, pasakė, kad ang
liakasiai niekuomet nesutiks 
priimti arbitracijos teismo.

Streikuojantįs maineriai 
tuo tarpu pradeda jau neri
mauti. Pereitoj subatoj 
North Scrantone Įvyko jau 
kruvinos riaušės, kuriose po
licija žvėriškai užpuolė pi
ketuojančius streikierius ir 
pradėjo juos mušti buožėmis 
per galvą. Tūlam Serefine 
galva buvo taip suskaldyta, 
kad jį nuvežė ligoninėn be 
sąmonės. Sumušus keliolika 
vyra ir moterų, policija 5 jų 
areštavo.

Riaušės Įvyko prie Leg- 
getts Creek kasyklos, kur 
susirinkę apie 100 streikuo
jančių mainerių su savo 
žmonomis ir vaikais nenorė
jo išleisti iš kasyklos kelių 
trokų su anglimis. Kompani-, ___ ______
jos bernai pašaukė policiją, NElAIMĖ PRIE KALĖDŲ 

EGLAITĖS.
Erie, Pa.—Vienas laikraš

tis paruošė vaikams Kalėdų i 
eglaitę. Kada susirinko apie Į 

SUDEGĖ NAUJAS KLIOŠ- S- i
TORIUS.

Hudson. N. H. Kūčių die
noj čia sudegė tik ką pasta
tytas ir da nevisai užbaigtas 
davatkynas arba klioštorius. 
Ugnis sunaikino visą medžio 
darbą, kuris lėšavo su vir
šum $35,000.

kos komunistai dabar lenda 
Į visokias darbininkų organi
zacijas ir prašo pinigų savo 
fondui, kad nusiuntus Rusi
jon neva darbininkų komite
tą.

Iškilmingas Čičerino 

Priėmimas Kaune

42 LAVONU IŠIMTA IŠ 
ANGLIŲ KASYKLOS.

• Vėliausios žinios sako, 
kad nelaimė anglių kasyk
loje 26 gruodžio buvo daug 
didesnė, negu iš pradžios 
manyta. Ligi Naujų Metų iš 

; kasyklos išimta jau 42 lavo- 
, kad kasyk

loj yra da daugiau žuvusių 
angliakasių. Manoma, kad 
ekspliozija Įvyko susimušus 
vienai angliakasio lempai. 
Susirinkę kasykloje gazai 
pagavo ugnį ir pasidarė 
sprogimas.

KLERIKALAI IŠKĖLĖ 
JAM RAUDONAS VĖ

LIAVAS.

numinės sąlygos Pabaltijoj 
yra blogos, tai tų kraštų ver
slo sferos stoja už išlaikymą 
draugingų santikių su Rusi
ja.

Jėzus buvo paprastas žydų nu, ir manoma, kad kasyk- 
pranašas, sako rabinas

Abrams.
Jau buvom “Keleivyje” 

rašę, kad tarp Amerikos žy
dų kilo dideli ginčai dėl Kri
staus. Tuos ginčus sukėlė 
Ne\v Yorko žydų rabinas 
Wise. sakydamas, kad Kris
tus ištikrujų buvo gyvas 

i žmogus, o ne pasaka, ir kad 
žydai neturėtų nuo jo kraty
tis.

Dėl šito pareiškimo kilo 
dideli; _ .
Vieni pradėjo rabiną Wise 
smerkti, o kiti—ginti. Pra
dėta reikalauti, kad jis re
zignuotų iš visų žydų organi
zacijų.

Bet yra ir daugiau rabinų, 
kurie pripažįsta, kad Kristus 
gyveno ir žydai turėtų jį pri
imti kaipo tiki-ą savo tautie
ti. Šitokią nuomonę pareiškė 
ir rabinas Abrams, kuris bu
vo atvažiavęs iš Nevv Yorko 
Į Bostoną.

“Kas buvo Jėzus? Jo gy
venimas buvo* žydiškas ir jo 
mokslas yra žydiškas,” sako 
rabinas Abrams.

I- Jis nebuvc*Joks Dievas, 
nei Dieve sūnūs, tik papras
tas pranašas, kokių senovės 
žydai yra turėję labai daug, 

Ssako šitas rabinas. Štai jo 
■žodžiai: 
| “Žydai tiki,

Teismas vienok šitą argu
mentą atmetė ir nusprendė,

• uv v ata yvvuad ii 
'kas.

Apie trejatas metų atgal 
i jisai vedė pagarsėjusią šoki- 
įkę, Isadorą Duncan. ir atvy
ko su ja Amerikon, bet kuo
met jo pati pradėjo čia nuo
ga teatruose šokti, “doros 
gynėjai” pakėlė dideli riks- 

ginijos kongresmanas Tu- lr Jesinmas su savo pa- 
cker yra sugražinęs iždui cia turėjo Amerixą apleisti, 
iau daugiau kaip $2,000 iš Parvažiavęs Maskvon Jesi-

KONGRESMANAS 
TUCKER NEPRIIMA 
PAKELTOS ALGOS.

Sugrąžino iždui jau $2,000.
Šiomis dienomis Wash- 

ingtone paaiškėjo, kad X ir-

savo algos, kuri buvo pakel
ta. MaCkuomet pereitais me
tais Kongreso ponai nutarė 
pakelti sau algas nuo $7,500 
iki $10,000 metams, tai kon- 
gresmanas Tucker buvo tam 
pakėlimui priešingas, __ kad 
balsuotojai išrinko jį 7,500 
dolerių algai, todėl nedora 
butų dabar tą algą sau kelti. 
Ir jis pasakė, kad neimsiąs 
daugiau kaip $7,500, jeigu 
jam ir bus mokama. Ir nuo 
to laiko jisai kas mėnuo, ga
vęs algą, sugrąžina išjos 
apie $208 iždui atgal.

kuri atpyškėjo šešiais motor- 
cykliais ir tuojaus puolė su 
buožėmis ant susirinkusių 
streikierių.

ninas pasakė kurstančią pra
kalbą prieš žydus komisarus, 
ir buvo uždarytas užtai kalė
jimam Tuomet jo pati paė- 

;mė nuo jo atsiskyrimą. Dėl 
i šitų nepasisekimų jisai pra
dėjo gerti ir šiomis dienomis 
pasidarė sau galą.

I

lūžo pritaisytas suolas ir sa-j 
iėj kilo panika. Žmonės nu-

į

GAISRAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Ohio valstijoj, prie Sha- 
dyside miestelio, anglių ka
sykloj kilo gaisras, kuriame 
žuvo 9 žmonės.

I

sigandę pradėjo veržtis lau
kan vieni per kitus ir tame 
sumišime buvo užmindžioti 
mirtinai tris maži vaikai.

NORI NUIMTI NUO VO
KIETIJOS KALTĘ UŽ 

KARĄ.
Anglijoj prasidėjo judėji-

i

ATSIRADO ANTRAS 
KRISTUS.

Tarpe indų atsirado žmo
gus, Krišnamurti vardu, ku
ris pradėjo skelbti naują ti
kybą. Jis yra mokinęsis Ox- 
fordo universitete Anglijoj, 
apkeliavęs visą pasauli ir 
parašęs daug knygų, kurio
se išdėstomas jo mokslas.

Teosofų organizacija, ku
ri turi tūkstančius narių, 
skaito šitą žmogų antruoju 
Kristum ir platina jo moks
lą, kaipo busimąją pasaulio 
religiją. Šiomis dienomis 
Madro mieste, Indijoj, buvo 
didelis teosofų jubilėjus, 
kaip ir kokie šventi atlaidai, 
ir jų pirmininkė, Annie Be
sant, pareiškė, jog naujas 
Kristus jau atėjęs.

mas, reikalaujantis išbrauk
ti iš Versalės sutarties 231 ir 
227 straipsnius, po kuriais 
Vokietija buvo priversta pa
sirašyti prisiimant ant savęs 
kaltę už sukėlimą Didžiojo 
Karo, už sulaužymą visokių 
tarptautinių sutarčių ir pra
sižengimą prieš visas karo 
taisykles.

Po peticija, kuri reikalauja

BANGINIS ATPLAUKĖ 
TIES BANGORU.

Bangor, M e.—Gyventojai 
čia turėjo “fry šio" pereitą 
subatą, kada iš jūrių atplau
kė upe didelis banginis šitų straipsnių išbraukimo, 
(bangžuvč) ir iškilęs ant vir- Anglijoj pasirašė jau 100 tu
saus kaip kokia sala pradėjo kių žymiu rašytojų ir galvo- 
purkšti vandeni per savo pa- tojų, kaip Bennett, Bemard 
kaušį. Shaw, Wells ir kiti.

O krikščionių demokratų 
muzikantai griežė bolševikų 
revoliucini “Internacionalą”

Šiomis dienomis krikščio
niškoji Lietuvos valdžia tu
rėjo nepaprastą svečią. Ją 
aplankė Sovietų Rusijos už
sienio reikalų komisaras ir 
didžiausis bolševikų diplo
matas čičerinas.

Apie Čičerino apsilanky-
1 «. • A XV • XV

“THibune” korespondentas, 
kuri “Naujienos” cituoja ši- 
taip:

Nežiūrint, kad jam teko 
labai Įtemptai dirbti, vedant 
pertraktacijas su Lenkais 

buvo išmestas per stogą ir Va/šuvoj, su Vokiečiais Ber- 
nukrito už 150 pėdų nuo 
dirbtuvės. Dirbtuvė susideda 
iš 15 atskira triobų, kurių 
vertė apskaitoma i $3,000,- 
000. Trioba, kurioj Įvyko 
sprogimas, tapo visiškai su
naikinta.

12 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
TERPENTINO DIRB

TUVĖJ.
Netoli Pensacolos mieste- 

________ lio, Floridos valstijoj, perei- 
s triukšmas tarpe žydų, tos subatos rytą Įvyko didelė v _

— ekspliozija Newporto Rezi- ™ĮjįaunF, Pranesa Chicagos 
no ir Terpentino dirbtuvėj. 4 -
Nelaimė atsitiko tuojaus, 
kaip tik darbininkai susirin
ko prie darbo. Dvylika žmo
nių buvo užmušta ir 18 su
žeista. Vienas darbininkas

ŽADA AREŠTUOTI CHI
CAGOS DAKTARUS.

Chicagoje kalbama, kad 
federalės valdžios agentai 
ruošiasi areštuoti tenai daug 
daktarų, kurie turi sudarę 
slaptą sindikatą ir šmuge-

kad Jėzus, liuoja iš užsienio uždraustus
■ kurio tikras vardas buvo Jo- vaistus, kaip antai opiumą ir 
šua, buvo didt Js žmogus ir kitus narkotikus. Du vyrai 
vedė skaistų gyvenimą, bet esą jau areštuoti ir jie išdavę 
iis nebuvo didesnis už kitus 
žydų pranašus. Ir žydai ne

įgali vadinti ji Kristum arba
Išganytojom šiandien, nes 
jie neskaitė jį tokiu ir tuo
met, kada jis gyveno. Jie ne
gali tikėt ir netikės, kad Jė
zaus kūne buvo Dievas. Jie 

■negali priimti ir nepriims ši
tą Nazarietį kaipo Dievą ar
ba Dievo Sūnų. Jis nebuvo 
nei Dievas, nei Kristus (Me
sijus), nei jis prisikėlė iš nu-

■ mirusių. Krikščionįs gali už
tai žydo neapkęsti, bet jie 
neišvaiys iš jo galvos proto. 
Žydas kentės, bet nepasi-

;duos. Jis tikės tik i viena
Dievą.”

kitus sindikato narius. Sin
dikatas turis už $1,000,000 
įšmugeliuotų vaistų, kurių 
valdžios agentai dabar jieš- 
ko.

i

PARAŠĖ DRAMĄ APIE 
LENINĄ.

Iš Berlino pranešama, kad 
rašytojas Paųuet parašęs te
atro veikalą apie Leniną. 
Pirma to rašytojo parašytas 
scenai revoliucinis veikalas 
“Vėliavos” turėjo labai di
delio pasisekimo.

line ir su Prancūzais bei 
Tuikais Paryžiuje, sovietų 
užsienių komisaras čičeri- 
nasi vakar atvvko i Rvra

RUMUNIJOS ĮPĖDINIS 
IŠSIŽADĖJO SOSTO.
Tūlas laikas atgal Rumu

nijos karaliaus sūnūs Carol 
apsivedė su paprasta mergi
na. Karaliaus giminės pakė
lė prieš tai protestą ir priver
tė jį apsivesti su Graikijos 
kunigaikščiute Helena, nes 
kitaip jis negalėtų užimti 
sosto. Tuo budu jis tapo 
dviejų pačių vyras. Bet šio
mis dienomis jisai prasišali
no iš Rumunijos ir paskui 
parašė namo, kad jis nenorįs 
būti sosto Įpėdiniu ir išsiža
dąs tos “karališko kraujo” 
pačios. Jisai sugrįžo prie pir
mutinės savo žmonos, kuri 
nors “prasto kraujo,” bet 
daug jam meilesnė.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ SAR
GĄ IR PAGROBĖ $47,900.

Kūčių dienoj plėšikai už
puolė Pittsburgo anglių 
kompanijos kasierių, kuris 
vežė mainerių algoms 47,- 
900 dolerių, užmušė sargą ir 
pagrobę visus pinigus pabė
go. Užpuolimas Įvyko ties 
Mollenauer miesteliu.

UZl 
nas? vakar atvyko i Rygą 
datjĮ' apvalesnis, atrodąs la
biau buržujum, ne kad jis at- 
rod i prieš penkerius metus, 
kai jis buvo čia sustojęs, va
žiuodamas Į Genevos konfe
renciją.

Vakar vakarą Latviai su
ruošė čičerinui dideli ban- 
kietją garsiuose “Juodųjų 
Galvų” rūmuose, kur sienose 
darJtebekabo milžiniški bu
vusių carų paveikslai. Tame 
pokaly bolševikų užsienių 
ministeris buvo geriausiai už 
visus apsirėdęs.

Lankėsi Kaune.
Važiuodamas i Franci ją, buvo^ didelės 

Cičerinas buvo sustojęs Var- K_ ______________ ,
šuvoj paflirtuoti su lenkais. kjj0 tarp dviejų darbininku 

pertraktacijos teciau ne- grupių besivaržant už darbą.
Buvo šaudoma iš revolverių 
ir keliolika žmonių buvo už
mušta. Reikėję šaukti 1,000 
policmanų, kad riaušes su
stabdytų.

KUNIGAS NORĖJO 
NUSIŽUDYTI.

North Andover miestely, 
netoli Bostono, šį panedėlį 
kun. E. J. Prescott norėjo 
pasidaryt satfgalą. Jis nuėjo 
daržinėn ir persipiovė sau 
gerklę, teeiaus persipiovė 
negana giliai, ir žmonės ra
do jĮ dar gyvą. Jis buvo tuoj 
nuvežtas ligonbutin, ir gali 
būt, kad pasveiks.

DARBININKŲ RIAUŠĖS 
JAPONIJOJ.

Japonijos sostinėj Tokio 
darbininkų 

riaušės. Sakoma, kad ginčas

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
VOKIETIJOJ AUGA.
Pastaruoju laiku Vokieti

joj žymiai padidėjo bedar
bių skaičius. Gruodžio pra
džioje tenai buvo 672,000 
bedarbių, kuriems buvo tei
kiama pašalpa, o gruodžio 
15 d. tokių bedarbių buvo 
jau 1,057,000.

NEPAPRASTAS BUDAS 
KOVAI SU KOMUNIS

TAIS.
Graikų valdžia sugalvojo 

nepaprastą būdą kovai su 
komunistais. Ji nutarė pada
ryti rinkimuose priverstiną 
balsavimą kiekvienam pilie
čiui. Prie to ,ią privedė rinki
mai Solonikos mieste. Tūlas 
laikas atgal tenai buvo iš
rinktas miesto galva komu
nistas Pataikius. Valdžia rin- 

i kimus panaikino, aiškinda- 
i ma, kad ne visi piliečiai bal
savo. Buvo paskelbti kiti 
rinkimai, ir vėl tas pats ko
munistas tapo išrinktas. Tai- 

įgi dabar kiekvienas pilietis butų su auksiniais dantimis, 
turės balsuoti po bausme.

ŠUO SU AUKSINIAIS 
DANTIMIS.

Bcrline atsirado pirmuti
nis šunų dantistas. Jis vadi
nasi I)r. E. Rudolphson. Šio
mis dienomis jisai Įdėjo vie
nos ponios šuniukui visus 
auksinius dantis. Sakoma, 
kad tai esąs da pirmutinis 
pasauly atsitikimas, kad šuo

i

išdegė, kadangi Lenkija pa
sirašė Lokarno sutartis. Da
bar gi, grįždamas Į Rusiją, 
jis buvo vienai dienai susto
jęs Kaune, kame Lietuvos 
valdžios buvo priimtas su di
delėmis iškilmėmis.

Nežiūrint to fakto, kad 
komunistų partija Lietuvoj 
yra nelegalė organizacija, 
Kauno stotis buvo papuošta 
raudonomis vėliavomis, o 
karo muzika griežė sovietų 
ministeriui Internacionalą. 
Kauno miestu čičeriną lydė
jo kavalerijos eskadronas.

Savo kalbose Kaune čiče- 
rinas keletą kartų, nors ne
tiesioginiu budu, kąstelėjo 
lenkams, ir lietuviai, kurie 

lyra mirtini lenkų priešai, 
gausiai jam už tai plojo.
Nori draugingų santykių su 

Pabaltės valstybėmis.
Pasikalbėjimuose su Lie- d.žių teatre kilo gaisras,’ku- 

tuvos ir Latvijos laikrašti- name
.

misaras pabrėždamas paša- atre buvo tik vienos durįs, o

DĖL ANGLIŲ STOKOS 
WASHINGTONE ĖMĖ 

SIAUSTI LIGOS.
Washingtone pradėjo 

liausti visokios ligos dėl sto
kos kuro. Daugiausia žmo
nių miršta nuo plaučių užde
gimo. Žmonės neturi kuro, 
nes kasyklos stovi uždarytos 
dėl angliakasių streiko, ir 
valdžia nieko nedaro, kad 
privertus kompanijas susi
taikyt su darbininkais.

TEATRE SUDEGĖ 
13 ŽMONIŲ.

Opono miestelyje ant Fi
lipinų salų per Kalėdas juo-

__ _________ 2.2 ? 13 žmonių sudegė, o 
ninkais, sovietų užsienių ko- aP’e U)0 buvo sužeista. Te- 
misaras pabrėždamas paša- atre buvo tik vienos durįs, o 
kojo apie Rusijos draugin- žmonių susirinko apie 1,000. 
gumą Pabaltės valstybėms, Kada visi ant syk pradėjo 
duodamas aiškiai suprasti, grūstis, durįs užsikimšo ir 
kad sovietų valdžia atsiteis- žmonės negalėjo pabėgti.
tų Pabalti jos kraštams, jeigu 
jie eitų išvien su sovietų Ru
sija.

Nuo Lokarno konferenci-

PAVOGĖ AUKSINI 
KRISTŲ.

Meksikos mieste per Kalė-
DIDELĖS AUDROS 

EUROPOJ.
Ispanijoj, Prancūzijoj ir 

kitose vietose Europoj siautė 
labai didelės audros. Pary
žiaus apielinkėj daug namukuose, duodama tų kraštų 
buvo sugriauta ir miestuose'pramonėms stambių užsa- 
gatvės užverstos griuvėsiais, j kymų, siekiančių keletą mi- 
Švedija labai kenčia nuo di- lionų dolerių, ir žadėdama 
dėlių sniego pūgų. <’

FRANCUZŲ NUOSTO
LIAI MOROKOJ.

Prancūzų karo ministerija

McKINLEY UGNAKALNIS
PRADĖJO RŪKTI.

Paskutinėmis dienomis iš
McKir’ey ugnakalnio Alas- pranešė parlamentui, kad 
koj pradėjo rūkti durnai. Vi- francuzų armijos nuosto- 
sa apielinkė aptemus, šitas liai Morokoj nuo pereito lie- 
ugnakalnis turi 20,300 pėdų pos mėnesio viršija 10,000 
aukščio ir yra aukščiausia vyrų. Užmušta buvo 2,640, 
kalnas šiaurės Amerikoj. jo sužeista 7.750.
aukščio i 
kalnas šiaurės Amerikoj.

i
jos sovietų valdžia darė d i- das buvo išplėšta Kristaus 
dėlių pastangų savo presti
žui padidinti Pabaltės kraš-

Nazariečio katalikų bažny
čia, kurią buvo pastatęs da 
Meksikos užkariautojas is
panas Cortez. Vagįs apiplė
šė altorių, išnešė kielikus ir 
pavogė iš aukso nulietą Kris- 

dar daugiau. O kadangi eko- tų.

riau.es
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NETURI PAKANKAMAI 
SMEGENŲ.

Liaudies komisarų tary
bos pirmininkas Rykovas 
buvo paklaustas komunistų 
Kongrese Maskvoj, kodėl so-i 
vietų valdžia moka par- 
kviestiems iš užsienio inži
nieriams, architektams, che
mikams ir kitiems specia
listams tokias dideles algas. 
Rykovas ant to atsakė: 
“Mes patįs nežinom, kaip 
tokius darbus atlikti, todėl' 
priversti esame mokėti dide
les algas ekspertams iš A- 
merilfos ir \akaiu Europos.”

Tai vistiek kaip pasakyti, 
kad mes, komunistai, neturi
me pakankamai smegenų: 
pramonei vesti, todėl turime; 
samdyti buržujus ir turim ■ 
mokėti jiems didelius pini-' 
gus.

ARTISTAS PABĖGO NUO 
CIVILIZACIJOS.

George H art, pagarsėjęs 
New Yorko artistas, nutarė 
pabėgti nuo civilizacijos ir 
"baltų apykaklių,” kad galė
tų ramiai ir nieko nekliudo
mas dirbti menu darbą. Pe
reitą sąvaitę jis apleido Su
vienytas Valstijas ir išva
žiavo Meksikon.

Žmogus negali out tikras ‘ 
artistas ir dirbti Pieno darbą 
cenai, kur reikia dėvėti bal
tą apykaklę ir sėdint prie 
puodukų arbatos kalbėti 
apie meną su didžiąją “M.” 
pasakė jisai bėgdamas nuo 
-avo draugų.

AR RAŠĖ POPIEŽIUS 
LAIŠKĄ AR NE?

Nesenai pasklido gandas, 
kad popiežius parašė Lietu
vos vyskupui laišką, liepda
mas jam Įsakyti Lietuvos ku
nigams, kad jie pasitrauktų 
iš politikos, nes politikau- 
dami jie labai žemina kata
likų bažnyčią.

Kunigai ir ju spauda šitaO J . -t- - vi u- \ t IXgandą tuojaus užginčijo. > ; -
Popiežius tokio laiško Lietu- - • ■ - ’ 
vos dvasiškijai visai nera
šęs. Tai esąs “bedievių” iš- 
mislas.

Bet štai, pažiūrėkite, koki 
šiomis dienomis vyskupas

nydania-. ad “bedieviai” ji Amerikoje pradeda jau atsi— 
pasigavę : galės lotinų kai- gauti po tos 
bos suprasti.

Taigi < abar klausimas: 
kodėl vys r ūpas Karevičius 
išleido ! ■ tuvos kunigams rence’o kuopa

.oūn Pe^v±i,!i, f SULAUKĘ NAUJŲ METŲ, 
ro.

Nelabai senai atgijo La\v-
1 ir draugų u- 

tokį isiikyi ą, jeigu jis nėra pas tenai labai geras. Dabar 
gavęs i- : piežiaus paliepi- atgijo Haverhillyje ir žada 
mo taip pa >aiyti?

Atsak; as gali būt tik 
vienas: vyskupas Karevi
čius vyi popiežiaus Įša

lu _ i melavo kunigai 
ir jų si a.;- a, sakydami, kati 
popiežių- ra rašęs Karevi
čiui jokio laiško.

T.ictuvos revoliucijoje vado- 
■ avo socialistai. Tie obąlsiai. 
po kuriais ėjo Lietuvos liaudies 
kova prieš carizmą, buvo pir
miausia socialdemokratų su
formuoti ir paskleisti miniose.

“Amerikos lietuviuose tuos 
obalsius rėmė ir už juos agita
vo Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Dabartiniai gi mūsiškiai komu
nistai jau nuo 1919 metų yra 
atsimetę nuo socialistų ir atsi
žadėję savo senui u įsitikinimu.!.v. ~ T-.
Taigi, minėdami 1V05 metu kareviciiB įssiuntmejo Lie- 
voliuciją ir kilusi iš jos lietu-1 
viu darbininkų judėjimą Ame-' 
rikoje, komunistai butų pasiro
dę. kaa jie yra renegatai!

"Pas sandariečius daugelis 
irgi yra buvę socialistai. Kai! 
kurie.>ų net priklausė pačiam 
‘kairiamjam’ socialistų sparnui, 
sviro prie anarchistų ir pačių 
kraštutiniausių revoliucionie
rių.

“Dabar jie užima pas sanda- 
riečius lyderių vietas — reda
guoja laikraščius, laiko pra
kalbas (jeigu turi klausytojų) 
ir nustato savo partijos pozici- 
ją-

"Suprantama. kad ir jiems 
yra nelabai malonu prisiminti 
tą praeitį, kuomet jų idėjos 
buvo visai kitokios.”

Tečiaus Lietuvos liaudi
ninkai, kuriuos sandarieciai 
laiko savo vienminčiais, re
voliucijos sukaktuves minė
jo. Tiesą pasakius, tai šitas 
sukaktuves Lietuvoje šventė 
visi, išskyrus vienus tik kleri-, 
kalus.

Klerikalų padėtis buvo 
gana kvaila. Ačiū revoliuci
jai jie šiandien yra Lietuvos 
Respublikos valdonais ir tu- 

jri labai pelningas vietas. Te
čiaus revoliucijos .-ukaktu-

is popiežiaus paliepi- atgijo Haverhillyje 
'' . atgyti Nortvoode.

Dabar tik reikia, kad 
VV’orcesterio draugai pasi
stengtų savo kuopą atgai
vinti. tai visas Alassachu- 
setts rajonas hutų jau ant 
kojų.

i Į

Lietuviu tauta šįmet ruošiasi 
rinkimams i Seimą.

Kiekvienos valstybės gy
venime, kiekvienos tautos 
politinėj kovoj už ateiti glu
di idealas. Lietuvos piliečių 
ši metą yra augščiausiu ide
alu, didžiausiu pageidavimu 
—išrinkti geriausius žmones 
i Seimą. Seimo rinkimų lau- 

die-1

lietuvių progresyvio elemen
to jiegų kovai prieš klerika
lizmą, tą despotą, kuris 
graužia Lietuves darbinin
kus ir visą pažangą. Musų 
pareiga yra teikti paramą 
musų vienminčiam.-. Visi, 
kurie geidžiame, kad Lietu
voj butų tikra laisve, priva
lome remti socialdemokratų 

į ir valstiečių liaudininkų par
tijas. Mes gerai žinome, kad 
i per valstiečių liaudininkų ir 
socialdemokratų partijų pa
stangas, Lietuvai tapo iško
vota nepriklausomybė, tad 
per šių partijų pastangas ir 
laimėjimus Lietuvos Seimo 
rinkimuose, galime būti tik
ri, Lietuvos piliečiai laimės 
'politinę, ekonominę ir ap- 
jšvietos laisvę. Užtenka kleri
kalams viešpatauti! Jie ne- 

I gali būti kunigaikščiais baž- 
įnyčios ir valstybės! Laikas 
' juos suvalyt i bažnyčią, o jų 
! vietas Seime užleisti pilie- 
jčiams, kurie geriau savo rei
kalus žino ir sugebės rėdyti. 
Todėl, amerikiečiai lietu
viai, musų pareiga yra padė
ti musų broliams ir sesu
tėms nusikratyti kunigų des
potišką jungą! Mes privalo
me paaukauti savo dienos 
uždarbi Seimo rinkimų kam
panijai. Tverkime komitetus 
visose lietuvių kolonijose ii 
rengkime masinius mitingus 
dėl Seimo rinkimų vajaus

Sandari etis.

kia visi, kaip saulėtos 
nos. Rinkimai i parlamentąĮ 
yra svarbus momentas, ku-1 
riame užsidega partijų poli-. 
tinę kova. Kiekviena partija 
nori paimti viršų, nugalėti 
oponentą.

Lietuvoje iki šiol linki
muose laimėdavo kademų 
kuniginė partija. Ji laimėda
vo dėlto, kad bučiavo gerai 
prisirengus: partija buvo pa
dalinta Į Įvairias frakcijas 
po visokiais gražiai skam- 
____j vardais, patrau
kiančiais liaudį. Prie to, ka
demų partija nesigailėjo vi
sokių prižadų ir turėjo di
deles sumas pinigų agitaci
jai.

Lietuvos valstiečių liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
partijos nebuvo tinkamai 

1 prisirengusios, nes šitas par-

TĖ-UŽTEPĖ “ŠVENTAM 
VU!” PER NOSĮ.

Atsiskyrus Meksikos kata
likams nuo Romos, popiežius 
pradėjo daryti pastangų 
pritraukti juos vėl prie sa
vęs. Bet Meksikos bažnyčios *
gaiva Peroz pasakė “šven
tam tėvui.” kad jis savo no
sies i Meksiką nekištų ir in
trigų nedarytų, nes nieko iš 
to neišeisią. Meksikos katali-

NORĖTŲ ŽYDO AR KA
TALIKO PREZIDENTO.

James \V. Gerard, buvusis 
Suvienytų Valstijų ambasa
dorius \ ’kietijoj, kalbėda
mas anądiv: New Yorko žy
dų susirinkime kritikavo 
šios šalies viešpataujančias 
partijas, k;. i jos neįsileidžia 
Į Amerika prezidentus nei 
žydo, nei kataliko. Kiek A- 
merika yra turėjusi prezi
dentų. da ..ei vieno nebuvo 
kataliko nei žydo —visi pro- 
testonai.

Bet k< k> skirtumas, ku
riai sekta: prezidentas pri
klauso? T . ba yra privati
nis žmogau.- dalykas ir i po
litiką neprivalo būt kišama.

ituvos kunigams Įsakymą :
“Yra patirta ir viešai žino

ma. kad Tu. Gerb. Pone, jau 
senai ir ryškiai apleidi kunigiš
ko stono pareigas tuo budu. kad 
žymaus laiko tarpe nė kiek ne
vykdai uždėtas dvasiškiam pa
reigas. kad. be kanoniško leidi
mo. apsiimi eiti svetimas kuni
gui pasaulines pareigas, kad 
vyskupijoje Įsakytus bažnyti
nius rubus visai nedėvi ir visa
me kame taip elgiesi, kad atro
dai savo noru apleidęs kunigiš
ką stoną ir savo valia ryškiai 
neteisėtai parėjęs i visai sveti
mą šiam stonui gyvenimo būdą.

"To 
vietinio 
dramą 
norime 
spėti, ir drauge primygtinai ra
ginama ir liepiame, kad Viešpa
ties dėliai atsipeikėtumei ir 
kad prie tvarkos bei kunigiško 

' gyvenimo padėjimo kuo grei- 
! čiau grįžtum.

“Jeigu neatsipeikėsi, trims
■ mėnesiams nuo šios raginimo 

dienos veltui praėjus, bus ženg
ta prie kanoniškų sankcijų pri
taikymo. pagal normos kanono 
2379 Cod. Jur. Can. b

“Vyskupas Fr. Karevičius."

Mes imam šitą Įsakymą iš 
į “Lietuvos Žinių.’’ kurios pa

rduoda ji lietuvių vertime.

dėliai. atsižvelgiant i 
Vyskupo Ganytojo bu- 
ir priežiūros pareigas, 
šiuo laišku Tave per-
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KODĖL KRIKŠČIONIU
VALDŽIA PASVEIKINO

ČIČERINĄ?
Grįždamas iš vakarų Eu

ropos, bolševikiškos Rusijos !vių Jie negalėjo m inėti, nes.! 
diplomatas čičerinas buvo, ^Po ^akcininkai, jie visą! 
užsukęs šiomis dienomis ir i laiką buvo ; 
Katalikišką musų

Cičerinas buvo kaipo reakcininkai, jie >i?ąr---- -  ----- - .....
!s ir i laiką buvo aršiausi revoliu- n^5 Karevičius paraše jį ku- 

_________ ___  Lietuvą. cU°s priešai ir visą laiką gy- nigams lotmiskai, turbut ma- 
Atvykus jam Į Kauną, krikš- car.° valdžią. Juk visi ži- ____ ____  ______ '
ėionių demokratų valdžia no. Seinų ’ , 
pasitiko jį su didelėmis iškil- T°j° praloto 
mėmis ir sveikino kaip labai !lar\Jjį. aplinkraštį, 
brangų ir mylimą sv ečią.

Rašydamas apie šitą Įvy
kį, Chicagos klerikalų “L__
gas” sako:

“Nežinia kokiais motivais va
dovaudamas! Lietuvos valdžia - - 
gana iškilmingai p. čičeriną , 
priėmė. Kaipo proletarų atstn- ■ J 
vui tai gal ir perdaug tos gar-1 
oės. Tai panašiai atrodė i carų 
sutikimus. Bet. nieko ypatingo, 
.tik komisarai tai nauji carai.'*.
Reiškia, krikščionis gali 

su čičerinu bučiuotis, nes jis 
dabar jau toks pat, kaip ir 
caras. Jeigu jis butų tikras 
revoliucionierius, tai, žino
ma, krikščionis demokratai 
su juo tada nesibučiuotų.

n

KODEL JIE NEPAMINĖJO 
REVOLIUCIJOS SUKAK

TUVIŲ.?
■‘Naujienos” rašo:
“Amerikos lietuviuose pla- 

cesni 1905 metų revoliucijos 
paminėjimą šiemet atliko tiktai 
socialistai. Socialistų laikraš
čiai, ‘Naujienos ir ‘Keleivis,’ 
pašventė tam Įvykiui eilę strai
psnių, o Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopos surengė Įvairio
se vietose prakalbas ir vakarus.

“Sandarieciai, kaipo organi
zacija, tas sukaktuves ignora
vo; tik vienoje, kitoje kolonijo
je apie jas atsiminė kai kurie 
Sandaros žmonės. R.-t ir jie mi
nėjo tiktai Vilniaus Seimą, o ne 
visą 1905 mrtų judėjimą.

“Visiškai gi praleido be ap- 
vaikščiojimo Lietuvos revoliu
cijos sukaktuves komunistai. 
Nors jie vadina save ‘vieninte
liais revoliucionieriais,’ bet 
Lietuves liaudies sukilimas 
prieš carizmą 1905 metais 
jiems, pasirodo, neturi svarbos.

“Musų komunistus sulaikė 
nuo revoliucijos sukaktuvių mi
nėjimo daugiausia, be abejo
nės, ta anlinkybė, kad dauge
liui jų yra nemalonu atsiminti 
savo praejtį.

nė caro valdžią.
vyskupijos valdy-

» Antanavičiaus: 
’ kuriuo': 

jisai 1905 metais prakeikė 
visus revoliucionierius, kurie 

Drau dorino paliuosuoti Lietuvą 
nuo caro valdžios. Kiekvie
na valdžia yra nuo Dievo,! 
skelbė tame aplinkraštyje 
Lietuvos kunigų bosas, todėl 
kas eina prieš tą valdžią, tas i 
eina prieš patį dangų, tas 
bus atskirtas nuo bažnyčios į 

tir per išpažintį negaus išriši
mo už nuodėmes. Kitaip sa
kant, visus revoliucionierius. 
pralotas Antanavičius pa
smerkė pragaran.

Tokio pat nusistatymo bu
vo ir visi Lietuvos kunigai, 
visa jų Krikščionių Demo
kratų Partija. Da prieš Vil
niaus Seimą 1905 metais ku
nigų išperėta šita “krikde
mų” partija savo programoj 
pasakė:

“Aiškiai pasakome, kad nuo 
Rusij'os skirties neketiname. 
Nors tas ir be pasakymo žino
ma. bet stambiais žodžiais tą 
išreiškiame, idant musų prieši
ninkai negalėtų mums išmėti
nėti to noro atsiskirti."

Šitą krikščionių demo
kratų programą paraše tris 
kunigai: Maciulevičius,
Dambrauskas ir Bučys, pri
pažinti Lietuvos kunigų ly
deriai. Ir šitos programos 
klerikalai laikėsi netik prieš 
revoliuciją, bet ir po to, kaip 
susirinkusi Į Vilniaus Seimą 
lietuvių tauta aiškiai pareiš
kė savo nusistatymą pasi- 
iiuosuoti nuo caro valdžios. 
Nes Vilniaus Seimas buvo 
1905 rudenį, o šitą progra
mą kun. Dambrausko veda
moji “Draugija” skelbė da ir 
1907 metais.

Ar visa to akyvaizdoje 
klerikalai galėjo dabar mi
nėti revoliucijos sukaktu
ves? Žinoma, kad ne. Jie 
pasislėpė nuo tos šventės, 
kaip šikšnosparniai nuo sau
lės!

I
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DA VIENA SOCIALISTU
KUOPA!

Musų - myn.a po valiai 
eina didyn.

Gruoiži 27 d. Haverhii- 
lyj atgijo LSS. 144 kuopa 
per “Keleivio” redaktoriaus 
prakalba-. Susirašė 11 drau
gų, darbščiausių ir energin
giausių kolonijoj vyrų.

Kuopai -įsitvėrus, tuojau.- 
tą patį v- arą draugai suse- -1 — i j-—a- i •

2*1 dl’’ i 

savo darbuotei, 
verhillyje 
viai turi r 
nes mėg 

Mums 
pranešt: 
lietuviu

do prie štai ■ ir nustatė planą
’ Dirbti Ha- 

-:nagu, nes lietu
sią salę ir žmo- 

■< o:, rinktis. 
>magu šitą žinią 
ies i parodo, kad 

- stų judėjimas

ku bažnyčia prie Romos jau .. .nurisianti. 1 bangiais
štai arkivyskupo PerezoĮ 

telegrama, kurią jis pasiun-| 
te popiežiui:

“Matydami. kad jus darot 
pastangų Meksikoje atsteigti 
Romos Katalikų Bažnyčią, mes 
pranešame jums, kad musų 
tikslą- yra visiškai paliuosuoti 
Meksiką nuo Romos globos, ir tįjas atstovauja daugiausia 
kad mes nepripažistam jums neturtingi žmonės, kurie ne- 
iokios teisės mus teisti. Mes galėjo rinkimų agitacijai pa
nelei sime jums, svetimšaliams, aukautj milijonų litų. Taip- 
kištis i musų reikalus, apie ku- p- " ‘ .
riuos gali spręsti tiktai patįs kandidatai 
Meksikos gyventojai.”

partijos kandidatai.
! Sekančiuose rinkimuose 

kademų partija išleis mili- 
_ jonus litų agitacijai, o social

demokratai ir valstiečiai 
liaudininkai vėl be kapitalo.

•' Šiais rinkimais jie bus dar 
biednesni, negu pereitais, Į 
nes daug pinigų jie išmokė-

mu.^ų reikalus, apie ku- gj gjy partijų atstovai — 
.—__ i nenorėjo būti
melagiais, nežadėjo tiek 

Vadinasi, “šventas tė- dau?’ kaiP krikščionių dem. 
vas” gavo per nosį. Ir gerai, 
tegul visur geltono savo' 
snapo nekiša.

NELAIMĖ MEKSIKOS
KASYKLOJ.

Pereitą sąvaitę Meksikoj 
Įvyko sprogimas anglių ka- 

darbininkai buvo užmušti ir 
10 sužeista.

Lietuvos Darbininkai 

Jau Nebevažiuoja 

Francuzijon.

a!

FORDAS. KAIPO BUSIMA" LENKU KARALIUS.

1 
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‘KELEIVIO”

1926 METAMS

S

po lc., arba tiesiog įdėti Į laišką sidab-

karikatūra keleivio'

Kalendoriau^ kaina 50 centų, bet “Keb 
sau ir viena savo namiškiams i Lietuv.
Užmokestį galima siųsti s tampomi.s 7,0 J
rinį l’voteri. suvyniojus ji i popierėlę, k.- konverto nepramuštų. Užsakymus adre
suoki taip: “KELEIVIS.” 255 Broadu n. Šou t h Boston. Mass.

■ alendoriaiK rh.
’’ skaitytojams tik 25c. Jšsirasvk vieną ►

►
►

. t
►

»

KALENDORIUS

Jame telpa daug gražių eilių, mokslinių straipsnių, statistikų, juokų 
paveikslų.

rikalų valdžia baudė jų laik
raščius ir redaktorius. Bet 
yra vilties, kad socialdemo
kratai ir valstiečiai liaudi
ninkai šiais rinkimais dau
giau laimės negu pereitais; 
tečiaus, kad turėti absoliu
čią didžiumą, šitoms parti
joms reikia kapitalo. O iš 
kur ji gaut? Bepigu kade- 
mams, kuriems vieni kunigai 
gali paaukauti kelis šimtus 
tūkstančių litų. Gi liaudinin
kų ir socialdemokratų parti-' 
jų nariai yra biedni, nes jie. 
didžiumoje yra fabriko dar
bininkai arba smulkus ūki-j 
ninkai—beturčiai.
Lietuvos progresyvių partijų 
vadai tikisi gauti paramos iš 

Amerikos lietuvių darbi
ninkų.

Lietuvos valst. liaud. ir 
socialdem. partijų vadai ži
no amerikiečius lietuvius 
kaipo gerus Lietuvos rėmė
jus, mylinčius laisvę ir de- 
mokratybę, tad jie tikisi, 
kad mes,amerikiečiai,suteik
sime jiems paramos politinėj 
kovoj. Taip, daugelis Ame
rikos lietuvių nori padėti 
Lietuvos biednuomenei nu
sikratyti kunigų jungą, bet 
bėda tame, kad tarpe Ame
rikos progresyvių lietuvių 
nėra susitarimo, nėra tokios 
organizacijos, kuri koncent- 
įnotų progresyvio elemento 
jiegas Seimo rinkimų kam
panijai remti prieš klerika
lus ir jų despotizmą.

Tiesa, socialistai pareiškė 
Aioi'o stoti bendran darban, 
ypatingai po apsilankymo p. 
J. Makauskio ir po tų Seime 

1 Įvykių, kuomet Dr. Grinius, 
Bielinis ir Lapinskas buvo iš 
Seimo salės ištremti. Socia
listai kvietė sandariečius Į 
bendrą frontą prieš klerika
lus, bet pastarųjų vadai 
griežtai atsisakė. “Sanda- 

, ros” redaktorius A. Tulys 
'gvoltu šaukė, kad sandarie-

Pabaigoje rugpiučio mė
nesio, pradėjus registruot 
darbininkus, norinčius vykti 
i Francuziją prie darbų, to
kių norinčių iš syk radosi la
bai daug. Ties emigraci
jos kontora Laisvės Alėjoj 
59, kasdien laukdavo sustoję 
dideliausi žmonių būriai ir 
trumpu laiku išvažiavimui 
užsirašė abiejų lyčių keli 
tūkstančiai darbininkų. Už- 
sirašyt jų užsirašė daug, vie
nok išvykti Į Francuziją te
buvo leihta ne daugeliui. 

Į Darbininkų išvežimas tepa- 
Į daryta tik tris syk, būtent 9 
ir 24 rugsėjo ir 7 spalių, ir 
per visus 3 kartus teišvežta 
ligi 1.000 žmonių.

Daugiau išvežimų iki šiol 
nebebuvo, ir tur būt. nebe
bus, pertai, kad iš išvyku- 
siųjų ten uždarbiauti, gauna
ma ne viliojančios žinios. 
Prisiunčiamuose savo gimi
nėms laiškuose, išeiviai, o 
ypač merginos, nusiskundžia 
savo sunkia padėtimi, kad 
esąs blogas valgis, sunkus 
darbai ir tt. Merginoms dau
giausia reikią dirbti prie gy
vulių šėrimo bei jų prižiūrė
jimo. 2, <>

'Kaip pasirodo, jog svajo
tosios laimės Francuzijoj, 
Lietuvos darbininkai nera- 
do, o jos vietoje atrado di
desnį skurdą negu Lietuvoj.

Kauniškis.

VARGAS.
Et, vargas ir skurdas 
kasdieną mus lanko visus. 
Išbalusios lupos ir veidas,— 
Gyvenimas visas klaikus.
Ar šala, ar lyja—vis viena 
pastogės tau nėr.
Užeitum Į rumus sušilti. 
Bet kas ten tave Įsileis?
Buržujus ten sėdi už stalo— 
sau ruko ramus.
Iš nuobodžio dienraštį varto, 
Mat. liūdna buržujui gyvent.

i

■

čiai nesidėtų su socialistais. jęafj ^ent tos (iuonqS užtektu 
Gaila bet kitko ir negalima A vi?k„ tar|a nusi iaut. 
buvo tikėtis is tokio ponti-. _ , . . , /
ko,” kaip “Sandaros” redak- Et, laisvas esi, proletai e, 
torius, kuris visai nesupran- p ’eT1 tiktai numirt, 
ta svarbos koncentravimo' A. Jakubėnas.

*
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

(čianis batukų nupirkti ir tt. 
' New Yorko organizaciją iš
mokėjo į Jankausko rankas 
dėl sušelpimo savo narių lie
tuvių virš $9,000, o kl iaučiai 
iš tos sumos gavo tik $3,000. 
Dūlis pinigų dingo. Jankaus
kas aiškinosi šitaip: Girdi,

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų intakos augimas.

Komunistu intaka taip 
smarkiai pradėjo “augti,” 
kad jei nesustos, tai išaugs 
kaip grybas. Chicagoje ko
munistų intaka pas kriau- ......  _ w........  . ......,
čius jau taip augštai išaugo, (“važiavau elaveitariu pertil- 
kad komunistai nei vieno tą įr knygos išslydo iš po 
savo nario negalėjo išrinkti į rankos ir nukrito tiesiai į 
unijos valdybą. Mat, toji jų vandenį. Todėl ir galutinos 
“intaka taip augštai pakilo,1 atskaitos atiduoti negaliu. ' 
kad nė patįs komunistai ne- į Puikus paaiškinimas. '

] • Komunistai visa tai darė 
Per tiksliai. Jiems buvo svarbu 

metų Brooklyno Įrodyti, kad unija neduoda

PHILADELPHIA, PA. 
Kun. Žukauskas gąsdina sa

vo parapijonus policija.
Gruodžio 20 d. kun. Žu

kauskas suruošė pats sau ir 
kitam tokiam kaip jis kuni
gui prakalbas. Apie jų pra
kalbas nėra kas rašyt, nes 
jie kalbėjo žargoniškai ir be 
temos. Pasirodo, kad jie yra 
žemo išsilavinimo žmonės. 

; Kun. Žukauskas bandė juo- 
j kų pakrėst, bet jam tas nesi- 
įsekė. Pamėgdžiodamas 
Charlie Chapliną, jis styp
čiojo ant kojų pirštų, kratė 
pečius, rankomis mosavo

>

gali pasiekti.
Brooklyne taip pat.

daugelį ___
kriaučių unijoj' komunistai/nariams pašalpos'. Na, o jei- musesriuo savo ilgos
laikėsi užėmę delegato vie-'gu nariai gaus pašalpą, tai nosjes baidydamas, bet'tas 
tą. Bet šiais metais, vargšai, j tuomet komunistai negalės vįsas j0 lošimas atrodė labai

i

Tikras užsiganedinimas 
visuomet gaunamas tik 
nuo gėrimo geriausios 

bidia <

59<lb.

ii ( —I 
iCeį/Jdn-SO^lb j J

You might as well have the be:

tos vietos neteko. Gruodžio sakyti, kad unija neduoda. 1 
22 d. buvo delegato rinkimai Tuomet nariai patįs žinos, j 
ir išrinkta socialistas V. M i- kad gauna, 
chelson. Komunistai statė- 
savo kandidatu tūlą Petro-Į 
niuką, 
su nužįsta lupa. Garbino jie 
jį visaip, kaip tik išmanė. 
Bet komunis.ų limpa vistiek 
pralaimėjo, nežiūrint ir to, 
kad komunistai prieš kriau
čių mitingą ir “prakalbas” 
turėjo, kuriose šmeižė savo 
priešus. Prieš Michelsoną 
komunistai išstatė vyriausi 
savo “argumentą,” kad jis. 
girdi, buvęs kunigo auginti
nis. Tai bent argumentas! 
Daleiskime kad tai tiesa.
Tad norėtųsi paklausti, kur 
augo Brooklyno džiumbajo- 
nis, kuris žmonėms galvas 
daužo? Jeigu jis butų užau
gęs tarpe žmonių, tai šito
kias priemones i 
Jis turėjo augti kur nors rais
tuose, tarpe džiumbų. Kitas 
komunistų argumentas, kad 
Michelsonas, girdi, jaunas 
unijistas ir pirma-nei jis įsto
jo į uniją, dirbo neunijinėj 
šapoj. Tai kokis drūtas argu
mentas? Mat komunistai, 
turbut, visi iš Lietuvos atva
žiavo, o gal kiti ir gimė uni- 
jistais. Bet kažin kodėl “Lai
svės” spaustuvėje nesiranda] 
nei vieno unijisto? Komunis- i 
tų tokia liogika: organiza-i 
toriuni tai gali būti ir jaunas 
unijistas, bet ne delegatu. 
Jankauskas vos spėjo įstoti į 
uniją, o komunistai jau no
rėjo įpiršti jį kriaučiams už 
delegatą. Bet kuomet tas 
jiems nepavyko, tai jie įšmu- 
geliavo jį į “organizatorius.” 
Ir dabar Jankauskas “fai- 
tuojasi” prieš unijos virši
ninkus taip, kaip tik komu
nistai nori. O ar jus žinote, 
kaip “faitavosi” prieš uni
jos “biurokratus” senasis 
musų delegatas Marčiukas? 
Nagi Joint Boardo ofise su
rinkdavo visus cigarų galiu
kus ir susikišęs sau į pypkę 
(kuri ištolo atsiduoda smar
ve) surūkydavo. Joint Board 
viršininkai būdavo pilvus su
sispaudę juokiasi iš “Lithua- 
nian Business Agent.” Tai 
šitaip kovojo prieš unijos 
viršininkus komunistas Mar
čiukas.

Kuone kožname unijos su
sirinkime komunistai neturi 
“pakajaus” už Jankausko 
pražudytas knygas laike di
džiojo kriaučių lokauto. Su 
knygomis, mat, žuvo ir virš 
$6.900, kurie buvo Joint 
Boardo išmokėti lietuvių 
kriaučių pašelpai. Bet vieton 
kriaučiams gauti tuos pini
gus, tai jie tapo įšmugeliuoti 
į komunistų pašiurę. O pas
kui ir knygas pražudė, kad 
nesuradus kur ir kam tie pi
nigai teko. Geras buvo 
kriaučiams benefitas, ar ne? 
Komunistai šito nenori nei 
girdėti. Bet kuomet jiems ši
tas dalykas primenama, tai 
jie ant sienų kabinasi iš pik
tumo. Kriaučiai šitos komu
nistų “geradėjystės” neuž
mirš tol. kol Jankauskas ati
duos lokaiui knygas. Skai
tytojau, tik pagalvok: kriau
čių lokautas tęsėsi gana il
gai. Žmonės taip buvo su
vargę, kad kitas negalėjo 
rendos užsimokėti, vaiku-

nevvkęs.
. Antras kunigas bandė kal- 

reikia rimtai. Jis pradėjo nuo 
vieną Cezario, bet nuėjo nei pats 

nežino kur. Kalbėdamas jis 
norėjo daryt citatas iš ko-

Tai kas 
daryti? Komunistai 
trečdalį visų pinigų (da ma- 

Komunistiską timpą žiau) atidavė nariams, o li- 
suėdė patįs; paskui raj šventos knygelės, bet 

aiškino kriaučiams ir keikė' - - - -
uniją, kad unija neduoda pa
šalpos.

tas jam labai nesisekė. Priki- 
- ' šęs savo nosį prie knygelės

. . _ ant komunistų iaikė apie 10 minučių ir jo- 
nelaimes, kriaučiai pareika- ^ju bufiu negalėjo surast to, 
la\o ysų knygų iš Jankaus- jjs ten jješkojc. Publika 
ko. čia pasikėlė uždanga ir nuobodžiaudama pradėjo iš 
kriaučiai pamate komunistų; kunigo juokus daryti.
paslaptį.

Pruseikos Studentas. Po prakalbų abudu kuni
gai, pasiėmę po krepšį, lei
dosi į publiką pinigų kolek- 

jtuoti. Surinko apie 40 dol.HAVERHILL, MASS.
Prakalbos 1905 m. revoliu- ■ Matomai, visas ji> prakalbų 

cijai paminėti pavyko.
Gruodžio 27 d. čia buvo 

surengtos prakalbos 20 metų 
revoliucijos sukaktuvėm pa-

nevartotu, .minėti. Kalbėjo drg. S. Mi-
. i .... uv .1 • n i i.chelsonas, “Keleivio” redak

torius.
Prakalbos pavyko labai 

gerai, ir po prakalbų tapo 
atgaivinta LSS. 144 kuopa 
iš 11 narių. Visi į kuopą susi
rašę yra jauni ir veiklus 
draugai ir draugės, taigi 
reikia tikėtis, kad dabar 
tarp Haverhillio lietuvių 
prasidės pažangus veikimas, 
kuris paskutiniais laikais bu
vo visai apmiręs.

Pradedant savo darbuotę, 
LSS. 144 kuopa jau rengia 
paskaitą 17 sausio, toj pačioj 
Kliubo Salėj, 2:30 valandą 
po pietų. Paskaitą apsiėmė 
skaityti drg. S. Michelsonas, 
temoje: “Kaip atsirado ant 
žemės žmogus — ar jį Die
vas sutvėrė, ar jis iš beždžio
nės išsivystė?”

LSS. kuopos valdybon iš
rinkti šie draugai: V. Pūtis, 
organizatorium: K. Kaz
lauskas, kasierium; Si Užda- 
vinis, sekretorium.

■ Kuopos nariai taria drg. 
S. Michelsonui širdingą ačiū 
už prakalbą ir pasidarbavi
mą musų kuopą sudarant.

S. Uždavinis.
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NEWARK, N. J.
Rengiasi prie apvaikščioji- 
mo Lietuves Nepriklausomy

bės šventės.
Metas po metų laikas bė

ga žaibo greitumu. Ir vėl 
laukiame 16-tos dienos vasa
rio, Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės. Nevarkiečiai 
tą tautos šventę apvaikščiojo 
iškilmingai per septynis me
tus. Bet kada būdavo prisi
rengimai prie apvaikščioji- 
mo, reikėdavo šaukti tam 
tikslui mass-mitingus ir ant 
tų mitingų mažai kas ateida
vo, nes žinodavo, kad bus 
renkama tam tikra komisija, 
ant kurios bus uždėtas visas 
darbas. Tad dabar, šį metą, 
jau nereikės šaukinėti mass- 
mitingus, nes jau turime su
tverę tam tikrą Vilniaus Va
davimo Komitetą, į kurį įei
na Newarko gabiausios spė
kos. Prie apvaikščiojimo 16 
dienos vasario jau rengia
masi; jau ir švento Jurgio 
Draugijos svetainė paimta 
ant tos dienos. Bus pakviesti 
iš toliaus gabiausi kalbėto
jai ; bus užkviesti ir chorai. 
Žodžiu sakant, bus apvaikš
čiojama kuoiškilmingiau- 
siai. J. S.

tikslas ir buvo doleriai.
Publika apipila kun. Žu
kauską klausimais kai šaltu 

vandeniu.
Paklausus, ar neturi kas 

kokių klausimų, publika api
pylė kunigą Žukauską to
kiais klausimais, kurių jis 
visai nesitikėjo išgirsti. Vie
nas iš publikos skaito “Vie
nybę” kur tilpo vyskupo Gri- 
tėno korespondencija, įro
danti, kad kun. Žukauskas 
nėra kunigas, tik apsivilkęs 
kunigo rūbais apgaudinėja 
žmones. Perskaitęs tą žinutę 
žmogus klausia Žukausko: 
“Kodėl tamsta savo vyskupo 
Gritėno nepatrauki į valdiš
ką teismą už apšmeižimą, 
jeigu esi kunigas?” Vieton 
atsakyt į pastatytą klausi
mą, tuojaus tie kunigai ši
tam : 
klausimą: 
darė L 
met mes atsakysim į tamstos j turi ką parodyt 
klausimą.” f 

į“A.š nežinau, 1 
padarė vyskupu, aš tik klau

psiu kas tamstą. Žukauske,

Šeimininkas at? aro. “Tegul kurioms reikėtų tik namus ir 
bus pagarbintas biednujų vaikus prižiūrėti, nes duo- 
Dievas” — tariau. “Sėskis, nos joms nestoka. Daugelis 
še cigarą, ruky.: ir klausyk lietuvių motei-ų myli šioj 
apie vakarykšti susirinkimą, 
kurį sušaukė kunigai.”

Minėtas darbuotojas maž
daug šitaip api; asakojo man 
apie minėtą sus rinkimą.

Kun. Dambrauskas atida
ręs susirinkimą, išrinko pirš
tu rodydamas \isą komitetą 
iš 11 apaštalų, kurių tarpe 
randasi vienas neviemas 
Tamošius. Pats kun. Drauge
lis pasisakė nemokąs kalbėt, 
bet pinigus gerai pažįstąs ir 
mokąs surokuot. Į pirminin
kus perstatė graborių Užu- 
meckį, kunigų įrankį. Iš 

į \VashingtoiK; pribuvo Lietu- 
įvos Atstovybės įgaliotinis, 
i Pusė tuzino kunigų ir dr. nekultūringais 
Dambrauskas 

Įvo šeimyną, 
pasidarė save 
d c vu visos 
lietuvių, pas 
isiškai neteko 
Kalbėjo visa 
šiaip žmonių, 
lietuviai 
saulinėje 
tų Vai 
klausomybės.

atstovavo sa- 
Kun. Kaulakis 
vyriausiu va- 

Philadelphijos 
kul iuos jis vi- 

pasitikėjimo. 
eilė kunigų ir 
Nutarta, kad 

turi dalvvaut pa- 
■ crodoje Suvieny

ti jų 150 metų nepri- 
Tam tikslui 

nutarta sukelt fondą su $50,- 
000 ant vietos, ir pasak Kau- 
lakio pastatyt namą lietu
viams už kokius $7,000. 
Taipgi tikimasi, kad ir Lie
tuvos valdžia prie to dasi- 
dės. Nekurie kalbėtojai išsi- 

„ ____  ___ reiškė, kad neturėsią nieko
žmogeliui pastato tokį 1 svarbaus ir gero toj parodoj 

.: “Atsakyk kas pa-! parodyti. Bet Kaulakis tvir- 
Gritėną vyskupu, tuo-1tino, kad Lietuva ir lietuviai 

_ iš audimo, 
Žmogus atsako: Į verpime, rankų mezginių, 
", kas Gritėną i kailių ir tt.

I 

į
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“roberinėj” dirbti tik todėl, 
kad prie jų meilinasi italai, 
kurie perka lietuvėms viso
kius prezentus. Suprantama, 
perka ne uždyką. Nekurtos 
lietuvės moteris jau pamotė 
savo vyrus ir nuėjo gyventi 
su italais.

Vieną kartą du italai nusi
vedė vieną lietuvę gyvanaš
lę į “freitkarį” pasimeilint. 
Tuo tarpu “brekmanas” už
darė “freitkario” duris ir 
nuvežė meilužius net į Brid- 
geport, kur 
areštuoti.

Yra gėda lietuvėms mote
rims, kad susideda su tokiais 

ir juodais 
žmonėmis, kaip italai.

^Mergos Brolis.

gos.’ Tas reiškia, kad žings-Į 
nis po žingsnio žmonija eina 

•prie tarptautinio gyvenimo, 
vienos didelės socializmo 

I kooperacijos.”
Drg. S. Michelsono pra- 

i kalba visiems patiko ir pub
lika klausėsi labai atydžiai. 
Žmonių buvo gana daug, 
daugiau ant prakalbų nie
kad nesusirenka. Aukų su
rinkta $17.67. Aukavo šie 
draugai ir draugės: po $1., 
J. Savinčius, G. Semsis, S. 
Milius, B. Stubėda, B. J. 
Vaitkunas, J. Savulionis ir 
S. Sabonis; po 50c., V. Kri- 
vas, J. šiupetris, J. Norvai- 

: šis, M. Vaitkunas, K. Gasiu- 
. nas, J. Cilkunas, F. Vareika, 

V. Piskarskas, J. Urbonas, J. 
, Černiauskas, C. Kelpša, F. 
• Dijakas, J. RazulavičiLs, J. 
Matulevičius ir A. Račkaus
kas; smulkiais sumesta $3.- 
17, viso pasidaro $17.67. Vi
siems aukautojams ir atsi
lankiusiems rengėjai taria 
širdingą ačiū.

Ant galo vienas žmogus 
davė kalbėtojui du klausimu 
apie Rusiją: kalbėtojas į abu 
klausimu atsakė mandagiai, 
be jokių pajuokimų, ir klau
sėjas buvo patenkintas atsa
kymu. Rengėjai.

visi tris tapo

LAVVRENCE, MASS.
Prakalbos 1S05 metų revo

liucijai paminėti.
Gruodžio 20 d. L. S. S. 61 

kp., pildydama Vl-to Rajono 
nutarimą, surengė prakalbas 
paminėjimui dvidešimt metų 
lietuvių socialistų veiKimo ir 
sunkios kovos kaip su caro 
valdžia, taip ir su visais dar
bininkų klasės išnaudoto
jais.

Kalbėti buvo pakviestas 
drg. S. Michelsonas. ‘‘Kelei
vio” redaktorius. Kalbėtojas 
kalbėjo dviem atvejais. Pir
mu atveju nupiešė darbiniri-

LAWRENCE, MASS. 
Margumynai.

Gruodžio 27 d. čia buvo 
“Choro Repertuaro” sureng
tas koncertas. Dainininkų 
buvo prikviesta net iš kelių 
miestų: Bostono, Lovvellio, 
Haverhillio ir vietinių. Va
karo programas buvo platus. 
Publikai geriausia patiko 
smuikininkas Židanavičius, 
dainininkas Navadauskas ir 
seseris Černiauskaitės. Skel
bimuose buvo pasakyta, kad 
dainuos ir seseris Pauliuko- 
niutės, bet jos nepasirodė. 
Vieni spėjo, kad jaunos mer
ginos pabūgo šalčio, o kiti 
pasakojo, kad nenorėjo per
žengti komunistų uždėtos 
disciplinos. Publikos buvo 
nedaug, — turbut dėlto, kad 
tą vakarą buvo labai šalta

♦ « ♦

Socialistai pas mus ne
snaudžia. Nors tūli plepė
liai plepėjo, kad socialistų 
jau nebėra, bet pasirodė vi
sai kas kita. Nor> da nėra nei 
metų, kaip drg. Grigaitis at- 
žiavęs čionai juos suorgani
zavo, o jų kuopa jau žiba 
kaip žarija ir veikia, kad net 
dulkės eina. Visų pirma, su
sidėjus su kitomis pažangio
mis organizacijomis ji su
rengė čionai didelį protestą 
prieš klerikalų smurtą Lie
tuvoje ir surinko geroką su
mą pinigų Lietuvos socialde
mokratams. Tie pinigai jau 
nusiųsti į Lietuvą ir gautos 
atskaitos. Paskui ji surengė 
paskaitą apie evoliuciją, su
rengė 1905 m. revoliucijos 
paminėjimą, o dabar girdė
jau, kad rengiasi prie teatro. 
Be to, socialistai dalyvauja 
kitų draugijų komitetuose ir 
tenai darbuojasi.

Bravo vyrai, kad nesnau- 
džiate! Dirbkite, o mes jums 
padėsime ir, anksčiau ar vė
liau, pas jus ateisime. Rei
kia pažymėti, kad jiems 
daug padeda “Keleivio” re
daktorius, nenuilstantis vei
kėjas darbininkų dirvoj.

# ❖ ♦

Kažin, kodėl musų komu
nistų biuras nieko neprane
ša per “Laisvę” savo “tavo- 
riščiams” apie L. U. Kliubo 
valdybos rinkimus? Nejaugi 
jie butų tenai pralaimėję, 
kad tyli kaip per sprandą 
gavę. ’

NEW HAVEN, CONN.
Munšainas bažnytiniam

, skiepe.

Nesenai čia viename baž
nytiniame skiepe buvo lai
komi parapijos fėrai. kurie 
tęsėsi per tris savaites, po 
tris dienas sąvaitėje. Norin
tiems išsigerti buvo parduo
damas alus ir munšainas. 
Alaus visi galėjo gauti prie i 
baro, o kas norėjo gauti 
munšaino, tas turėjo kreiptis 
prie vieno iš dvylikos “apaš
talų,” kuris buvo paskirtas 
tą biznį varyti. Koktu darėsi 
prisiminus, kad toj pačioj 
vietoj, kur buvo misijos lai
komos ir brostvos pardavi
nėjamos, dabar svaigalai 
šinkuojami. Davatkos, žiurė- 

į geriančius vyrus, 
traukė pečiais ir dyvijosi, 
kad šventa vietelė išnevoži- 
jarn.a. Kitos moterėlės kal
bėjo, kad galbūt gėrimui 
“pazvelianija” gauta iš vys
kupo, kitaip kaip gi kunigė
lis leistų girtuokliauti.

Paskutinį vakarą fėruose 
tiek daug buvo prisigėrusių 
iparapijonų, kad juos auto
mobiliais vežė namo, nes 
mat sarmata leisti keturpek- 

Iščius eiti iš šventos vietos.
Biznis, tai biznis! Už pi

nigą viskas galima...
Kalakutas.

I
I

damos į

kų sukilimą Rusijoje ir Lie-

!

tuvoje 1905 m. Perskaitė 
Vilniaus Seimo ir darbinin-J 
kų suvažiavimo nutarimus ir • 
aiškifio kaip tada Lietuvos 

i socialdemokratai tuos nuta-' 
irimus vykdė gyveniman.
Taipgi perskaitė praloto An-' 

itanavičiaus aplinkraštį, ku-j 
riuo biauriai šmeižiami revo
liucionieriai ir ginama caro 
valdžia. Pralotas tuomet 
tvirtino savo rašte, kad caro 
valdžia paeinanti nuo paties 

>, todėl negalima jai I 
|r______  O betgi revoliuci-!

.d. nesiskaity-, ja nušlavė ta “šventa” vai-Į 
pirmeiviškomis: fižią
tai dabar jau j Antru atvėj

Did žiausios Philadeiphijos
padarė kunigu ir generališ- draugijos priė to darbo dar 

Nors nei v*ena neprisidėjo.nei viena neprisidėjo.
______ o___ Kunigai, šaukdami tokį 

bet Žukauskas, masinį susirinkimą, turėjo 
žandariškai užkviesti visų draugijų val- 

Žemutinėj salėj dybas, ir tik tada rinkt ko- 
. Matomai, kunigai

ku misijomerium?” 
klausimai buvo rimti ir gerai 
pastatyti, I 
vieton atsakyt, 
pareiškė: 
randasi policija, kuri tuojau mitetą. 
bus pašaukta atsakyt į tavo pabūgo progresyvių draugi-j Dievo, t 
klausimus." jų. Kada kunigai atliko ne-j priešintis.

Vadinasi, tas kunigas, vos švarią politiką ----
jau darni su j' 

imasi kunigo Kaulakio takti-draugijomis, _ _
kos grasindamas parapijo- nesą prasmes draugijas P1’^'aiškinot kokie 
nūs policija. Nors iš pradžių to darbo traukti, kuomet jau į tarne socialistu 

'------- “mo?k,e-v bu?in«ss” atliktas. t uunnlė
r Tą faktą vienas draugijų bjausias klaidas, kad 

___—r““--- U-— 
ragaišio. !gams. Bet Kaulakis jezuitiš-

kojas čia spėjo sušilti.

Kalėdų naktį policija čia 
užklupo sirijonų taip vadi
namą “arbatnamį.” kur rudoj 
apie 150 kazirnihkų. lošiant, 
iš pinigų. Dvidešimts du<jq? 
buvo areštuoti, o kiti pabė-į 
go. Policija konfiskavo vis
ką, ką tik tame kambary ra
do: kortas, širijonišką ara
bą, 31 stalą, pinigus, nukabi
no nuo sienos leidimą, čar- 
terį ir areštavo gaspadorių.'

♦ ♦ ♦ 4

Darbai audeklinėse po nu- 
mušimo algų eina kiek ge* 
riau, bet yra ir bedarbhj. 
Turint gerų draugų, darbą 
galima gauti, bet darbo są
lygos sunkios, nes dirbant 
ant “dreiperių” reikia ope
ruoti daug staklių. Prie kitų 
darbų darbininkai irgi dau
giau apsunkinti, negu buvo 
seniaus.

PITTSBURGH, PA. x 
Šakos Kalėdos.

Pittsburge labai atšalo o- 
ras ir Kalėdos buvo labai 
šaltos, daugelis sako, kad 
Kalėdos visai lietuviškos, 
nes šaltos ir tris dienos šven
tes. Mat, Kalėdos buvo pėt- 
nyčioj, tai fabrikai subatoj 
nedirbo, todėl ir buvo tris 
dienos šventos. PaipmiRe
čiams (National Tube Co.), 
tai bus net tris nedėlias Ka
lėdos ir kada pradės dirbti, 
nežinia.

Per Kalėdas buvo atva-

u kalbėtojas 
yra skirtumai 
i ir komunis

tų; nurodė komunistų stam- 
_____________ 7 __i komu
nistai norėjo įvykinti komu- 

r .. . nizmą Rusijoje spėka ir žiau
kai pareiškė, kad jie (kum-.j-umais, bet nieko nepadarė 
gai) atsto\auja visą visuo-^-p (|a|:)ar kviečia užsienio ka- 
men^; t . . _ jpitalistus išnaudoti Rusijos

Tai tokias informacijas (darbininkus ir gamtos tur- 
gavau. Žmonių tame susirin-Į (Us. Taigi, vietoj komunizmo 
kime buvę apie 150. Ateityje —nauias kapitalizmas. Kal- 
gal teks pačiam matyt ką to-!kėtojas ta:;: pat ____

■ apie sandariečių partiją, sa 
kydamas:

!bėsit ir kaip jus nesvajosit, 
i visgi sandariečių programoj 
nėra parodyta kaip pasiliuo- 

'suoti iš kapitalistinės vergi-

monkev business” atliktas.;Žukauską rėmė komunistai 
ir šiaip laisvi žmonės, dabar. 
jau visi traukiasi atgal, pa-j darbuotojas priminė kuni- 
ragavę tautiško i 
Visi žada bėgti iš komitetų, 
sakydami, kad čia toks pat 
šmugelis kaip ir Rymo baž
nyčioje.

Kun. Kaulakis ant Kalėdų 
nupirko Dievo bimbalą, 

kuri ir pašventino.
Nors daug žmonių buvo 

pažiūrėt, kaip Dievo bimba
lą šventino, bet krikštynose 
nedalyvavo, išskiriant ku
inus ir kūmas. Kaulakis ne
tik praganė savo aveles, bet 
ir tų avelių rūstybę užsitrau
kė prieš save ant žilos senat
vės.

Masinis susirinkimas 
20 d. gruodžio.

Kadangi tame susirinki
me aš nebuvau dėl nežinoji
mo, tad ant rytojaus,nuta
riau užeit pas draugijų dar
buotojus atsiklaust. ką ir pa
dariau. Pabarškinau į duris.

kio svarbesnio.
K. J. Geležėlė.

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvės moteris pamylo 

italus.
Šiame mieste

I

r\ci j Atlieto. |
aip-pat užsiminė ir įsiavęs S. V. kasierius Mellon 
lariečiu partija, sa- j paviešėt i savo namus: mat 
: “Kaip jus neką!- ',s yra pittsburgietis. Vagi
lio jus nesva josit. Hai iškirto jam šposą, bandė

i

i

s. Sandarieciai vadina sa-į 
yra gumos've tautininkais arba nacio-

pavogt jo automobiliu. Žino
ma, vagių visur yra ir tas ne 
svarbu, bet svarbu tas, kad 
vagiliai buvo lietuvių vaikai, 
J. Kungiukas ir F. Gricius,

Darbininkas.

išc|irbimo fabrikas, kur d ir-Ralistais, bet ir čia jie nesi-'abu čia gimę ir abu karstų 
ba daug itaių. Nežinia kodėl;taiko eit su progresu, nes gy-;katalikų vaikai (nekokių ne- 
į šį fabriką eina dirbt ir dau
gelis lietuvių moterėlių. Nie
ko nesakau apie tas moteris, 
kurios netur iš ko gyventi ir 
yra priverst ..' darbo jieškoti. 
Bet šitoj “roberinėj” dirba 
ir tokios lietuvės moteris,]

. venimas veda prie to, kad 
vėliau ar anksčiau, visoms 
tautoms reikės bendrai dirb
ti. Jau ir dabai- yra daug 
tarptautinės vienybės ženk
lų. nes saukiamos visokios 
tarptautines konferencijos ir 
tveriamos visokios 'tautų ly- i

zalėžninkų arba bedievių, 
bet karštų Kazėno parapijo
nų). Bet nelaimė, abudu pa
gavo ir sukišo į šaltąją. Kun- 
gis išbiluotas, o Gricius tebe
sėdi, kol bus teismas

Pittsburgietis.

PITTSBURGH, PA.
L. Kapinių metinis mitin

gas neįvyko dėl tam tikrų 
priežasčių. Dabar yra šau
kiamas antru kartu Liet. Ka
pinių mitingas nedėlios va
kare, nuo 7:30, Sausio 17 d., 
1926 metų, L M. D. name. 
Visi šėrininkai malonėkite 
dalyvauti. J. Virbickas.

(Korespondencijų tąsa ant 5 pv:L)
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—Maike, aš be mažko ne- 
užsimušiau tavęs jieškoda- 
mas.

—O kam tau manęs rei
kia. tėve?

—Aš noriu paklausti ta
vęs, ar tai teisybė, kaip ga- 

rašo, kad žvdai nori čionius.
. * i ~

zietos 
suorganizuot ir atimt iš mus
Kristų? •

No. 1. Samio 6 d., 1926.

mes netaptume žydais, kaip 
rabinai atims iš mus Kristų.

—O kodėl tu nenorėtum 
būti žydas, tėve?

—Aš. vaike, labai bijausi 
žydų krikšto.

—Jeigu tik tas tave baugi
na, tėve, tai gali būt visai ra
mus, joks rabinas tavęs jau 
nekrikštys.

—Na, tai ačiū. Maike. už 
gražų paaiškinimą. Dabar aš 
jau galėsiu ramiau miegot.

savo cvi. ą-saulę, ir iki šiai 
dienai su asi planetų pa vi- 
rloln Sni Oroholoi kUinsni gabalai laksto 

įtrpe planetų arba 
ię planetas ir yra 
visokiais vardais: 
meteorais, meteo-

Lietuvos Kunigai ir 1905 
Metų Revoliucija.

IŠRADIMAI IR 

MOKSLAS.

vo krikštytas, o žydai krikš
to nepripažįsta.

—Tai tu nežinai žydų ap- 
, eigų, tėve, jei tu manai, kad 
i jie krikšto nepripažįsta. Pas 
juos krikštas užima da svar
besnę vietą, negu pas krikš-

—E. koks ten žydų krikš
tas! Tik daugiau žmogų su 

—Šitokių žinių laikraš- paškudija. 
čiuose da nebuvo, tėve.

—Ale ką tu šneki, vaike! 
Visos gazietos rašo, kad vy
riausis Amerikos žydų rabi
nas pasakė, jog Kristus pri
guli žydų tautai.

—Tas tai tiesa.
—Tai kaip dabar 

vaike?
—Kaip buvo, taip ir bus.
— Ne. Maike. aš noriu, 

kad tu man išvirozytum, ką 
dabar mes. katalikai, dalysi
me. karia žydai atims iš mus 
Išganytoją? Ar tai mes da
bar paliksime žydais, o žy
dai taps katalikais?

—Tavo galvoje tikra sui
rutė, tėve. Tu neatskiri tau
tystės nuo tikybos.

—Aš nesuprantu, ką tu 
šneki. Maike. Kalbėk viroz- 
niau.

—Aš sakau, tėve, kad lie
tuviai niekuomet negali būt 
žydais, nežiūrint ar jie tiki 
Kristaus mokslui, ar ne. Kri
staus mokslas yra tikyba, o 
ne tautystė.

—Bet kas netiki Kristui, 
tas yra žydas.

—Visai ne. tėve. Kristui 
netiki turkai, kiniečiai, japo
nai ir daugybė kitų tautų, o 
betgi jos nėra žydai.

—Tai kodėl, vaike, lietu
viški bedieviai yra vadinami 
žyd berniais'?

—Joks protingas žmogus 
jų taip nevadina, tėve. Tai 
yra tik mūsiškių kunigų pra
simanytas pravardžiavimo 
žodis. Ištikrujų gi žydbernių 
vardas geriau tiktų patiems 
kunigams, negu taip vadina
miems “bedieviams.”

— Kodėl?
—Todėl, ki...............

—Jei taip, tai ir Kristus bu
vo “supaškudytas.” nes ir jis 
buvo žydišku krikštu krikš
tytas.

—Meluoji. Maike!
—Tai tu ir to. tėve, neži

nai.
bus. —Aš. Maike. skaičiau 

šventam rašte, kad Kristų 
krikštijo šventas Džianas 
Jordano rivėj.

—Bet ar tu žinai, tėve, ką 
vadinamoji 

šventė, kuri 
sario dieną?

reiškia taip 
“Grabnyčių" 
pripuola 2 va

—O ką?
—Ji reiškia, kad tą dieną 

buvo Jėzaus krikštynos ir jį! 
tuomet krikštino ne šventas’ 
Jonas, bet žydų rabinas.

—Olrait. * Maike. jeigu tu 
taip daug žinai, tai pasakyk, 
kas pastatė katalikų bažny
čią?

—Aš nežinau, tėve, apie 
kokią katalikų bažnyčią tu 
nori žinot. Jei tu klausi apie 
South Bostono lietuvių kata
likų bažnyčią, tai ją pastatė 
lietuviai, o paskui atidavė 
airių vyskupui.

—Ne, vaike, aš noriu ži
not. kas pastatė pirmutinę 
katalikų bažnyčią.

—Šito negalima tiksliai 
atsakyti, tėve, nes katalikų 
bažnyčia ne ant syk išaugo. 
Pirmieji krikščionį-, iš kurių 
išsivystė dabartiniai katali
kai ir daugybė kitų sektų, 
savo susirinkimus ir pamal
das laikydavo visokiuose ur
vuose. Jeigu tuos urvus pa
vadinti pirmutine katalikų 
bažnyčia, tai .jos statytoją 
sunku butų surasti.

1 —Tai tu, Maike. nežinai,
ad Kristus buvo Pirmutinę katalikų bažnyčią 

žydas, o musų kunigai jį gar- pastatė Kristus. 
’ , —Ištiktųjų?

—Jessa!
-Na, 

kur toji 
statyta?

—Šito tai aš nežinau, vai
ke. >■

jam —Tai eik ir pasiklausk sa
vo klebono, gal jis žino, 

prie-! —Olrait, Maike, aš nuei- 
;. tėve, tik ka siu ir paklausiu. Bet pirma 
nori atimti .iį aš noriu, kad tu, .Maike. pa- 

. _ . .___ .. , ar žy-
K ristus buvo .jų tautos'dai gali iš mus atimti Kristų, 

ar ne?
—O kodėl gi šitas klausi

mas tau taip rupi, tėve? 
-Aš bijausi, vaike

bina.
—Na. pasakyk, Maike, ar 

gi tas teisybė, kad Kristus 
buvo žydas?

—Žinoma, kad teisybė. Ir 
man keista, kad tu. tėve, iki 
šiol da to nežinai.

—Tai kodėl žydai 
priešingi?

—Žydai nėra jam
šingi. 'I'u pats, tėve, tik ka siu ir paklausiu, 
sakei, kad jie ‘ ' jį ____
iš krikščioniu. Jie pripažįsta,’sakvtum man tikrai, 
kad r ‘ 1 ■ ‘
žmogus, tik jie nepripažįsta 
jį buvus Dievu, užtai jie jo 
negarbina.

—Bet Kristus, vaike, bu-

p atsirado saulės
■Ik. Milliso many-. 20 metų atgal eilinis lietu

viškasis klebonas, dažniau- 
——:------  5 šiai ir kamendorius. buvo

prie dvaro.
Pas dvarininkus lankėsi, su 
jais puotavo, su jais dejavo, 

kurį sukasi žemė; m-t0 S Y^po kulturi-
metos. Ir tuo pa- Į 
visos tos planetos1 
savo centru-saule 

•. erdvę greitumu 
v.:ų į sekundą linkui

žvaigždyno, 
pranešimą padarė 

suvažiavimui

bėjai, apšmeižėjai. Dievo va pradėjo silpnėti, kai Lie- 
: neapkenčiami, padegėjai, tuvą perėjo baudžiamieji 
puikus, pasipūtę, piktybių būriai, ir Socialdemokratų 
išradėjai, nepaklusnus tė- Partija turėjo paimti skau- 
vams, bepročiai, nenumal- džiausius smūgius, kunigė- 
domi, negailestingi. įliai vėl atgijo. Jie vėl praclė-

“Šitie melo mokintojai ir jo krankti iš sakyklų, plus- 
visokios tvarkos naikintojai darni socialistus, kam jie, 
sako jums, jog vyriausybė gb’di, suvedžiojo žmones n 

i visai esanti nereikalinga. Po užtraukė ant jų dideles ne- 
. vyriausybės vardu čionai .laimes.
reikia išmanyti ne tiktai i 1906 metų pradžioje Kau-

Saules sistema lekia linkui širdim prilipęs
Dragono žvaigždyno.

Saulė y a centras arba vi- j 
durvs. ame 1— 
ir kii< - mėtos. Ir tuo na- inio šaltinio. Valstiečių minia 
čiu laiku 
kartu 
lekia 
120 m 
Dragono

šitokį 
mokslini:mų suvažiavimui 
Kansas Cty*je astronomas 
Dayton C. Miller. kuris per 
daug nu-tų _ Mount Wilsono 
observatorijoj dabojo, ma
tavo ir s.iaitliavo saulės ir 
kilų žvaigždžių judėjimą.

Jo teoriją patvirtino ir 
D-ras G. Stromberg, kitas 
žymus astronomas, kuris da
rė šituo klausimu pastebėji
mų atskirai.

Kad saulės sistema nesto
vi ant vietos,, bet'keliauja to
lyn. tai buvo jau žinoma ir 
seniau, bet seniaus buvo ma
noma. kak ji keliauja linkui 
Herku’C' > žvaigždyno.

Miltenis su Strombergu 
patvirtir. >. kad žemė keliau
ja aplink >aulę greitumu 18 
mylių į sekundą, o šviesos 
spindi;?. ' pareina į sekundą 
183.000 mylių.

buvo dėl kunigo tik avelių 
būrys, — jei palaikydavo 
santikius. tai tik su tomis jų, 
kurios buvo vilnuotesnės.

Musų kunigėlių santikiai 
su caro biurokratais ir poli
cija Lietuvoje, nors kartais 
ir paaštrėdavo, bet bendrai 
buvo tėviški: biurokratai 
tėvelius dažniau glostydavo 
ir su jais kumuodavos. Išviso 
imant, visa caro tvarka — 
turtingųjų ir privilegiruotu- 
jų palaikytoja — atrodė 
musų kunigėlių daugumai 
tikras, ramus ir palaikytinas 
daiktas, — prie jos ko gi 
truko šiltai klebonijai? Tik 
labai neskaitlingas kunigų 
būrelis, tautiškai pabudęs ir 
pradėjęs jieškoti artimesnio 
ryšio su liaudim, dažniau 
juto artimą žandaro ranką 
ir buvo bent kiek neramus, j 
Bet tai buvo tik pavieni as
menys, dažnai persekiojami 
labiau savos dvasinėš biuro
kratijos. kaip žandarų.

Ir todėl, kai 1905 metais 
pradėjo Lietuvoje plėstis 
masinis revoliucijos darbas, j 
kai minia pradėjo galvoti,' 
sąmonėti ir judėti, musų ku
nigėliai krūptelėjo, iš karto 
susitvėrė ir su visu įniršimu 
pradėjo pulti ir “cicilikus” 
ir tuos, kurie jų klausėsi.

1905 metų vasarą L. S. D. 
Partija organizavo ir prave
dė pirmą dvarų darbininkų 
streiką Lietuvoje. Streikavo 
ir laimėjo darbininkai Ko
maro, Nariškino, Choda- 
kauskių. Zubovo ir kitų dva
ruose. Tas streikas davė ku
nigėliams naujos progos 
pradėti plūsti socialistus, 
plūsti pačius darbininkus už 
“neklusnumą” ponams ir 
“godumą.”

Kai 1905 metų vasarą jau 
viskas Lietuvoje virte virė, 
kunigėliai pasidarė visai ne
beramus. — artinosi audra 
ir kažin ar ji nepašiurpins ir 
klebonijos stogo.

Ir va. kad užbėgus revo- 
! liucijai už akių, kad suvertus 

<avo aveles, kurios pradė- 
i jo sekti naujus “pranašus." 
i musų kunigija išėjo viešu- 
; mon su griežtu pasiryžimu 

nukovoti socialistus, nuko- 
voti ir tuos siekimus, kuriuos' 
jie skelbė. Socialistai reika
lavo darbininkams geresnių 
darbo sąlygų, — tas buvo, 
anot kunigų, tik darbininkų 
tvirkinimas. Socialistai kvie
tė liaudį išgriauti senąją ca
ro valdžią ir kurti naują de
mokratinę Lietuvą. — tai 
buvo, anot kunigų, “šėtono 
pasiuntinių" prasimanymas, 
ėjimas prieš Dievo pastaty
tąją valdžią.

Kaip tik tuo metu, 1905 
metų pavasarį, Seinų vysku
pijos valdytojas pralotas 
Antanavičius išleido savo 
garsųjį aplinkraštį į “aveles” 
ir įsakė kunigams skaityti iš 
bažnyčių sakyklų visoj vys
kupijoj. Tas dokumentas 
yra, tiek įdomus, kad paduo- 
sim iš jo ilgesnes ištraukas.

Socialistai, caro valdžios 
griovėjai, naujos Lietuvos 
kūrėjai, tai yra, anot aplink
raščio. “pragaro pasiunti
niai.”

“Jų mokslą skaitote įvai- 
•iose knygutėse ir atsišauki
muose. Anot Evangelijas, 
iio čia atėję tiktai ‘vogt, už- 
nušt ir pražudyt...' Jie pri- 
>ildyti visokios nedorybės, 
laleistuvavimo, godulio, 
uiktadarybės, pilni pavydo, 
žmogžudybės, barnio, vy
liaus, nelabumo; jie apkal-

Kaip atsirado saulės 
sistema.

Kaip atsirado saulė, 
mė. marsas ir kitos planetos, 
kurių yra išviso S (neskai
tant pačios saulės). ir kurios 
visos paimtos kartu sudaro 
saulės šeimyną arba siste
mą?

Kunigai sako, kad Dievas 
sutvėręs tuos daiktus iš nie
ko. Žinoma, mokslas tam 
netiki, nes iš nieko gali būt 
liktai niekas. Gi tokiems 
daiktams, kaip saulė ir pla
netos. reikia baisiai daug 
medžiagos, todėl iš nieko 
jos negalėjo atsirasti.

Moksliniai tyrinėjimai pa
rodė, kad saulė ir kiti erdvės 
kūnai susideda iš tokios pat 
medžiagos, kaip ir mūsiškė 
žemė. Pavyzdžiui, analy- 
zuojant saulės spindulius 
tam tikromis prietaisomis 
pasirodė, kad tie spinduliai 
paeirfa iš degančio vario ir 

.kitų mineralų, kurių yra taip 
'pat ir žemėj. Įkaitinkit ga
balą vario — ii- jus gausite 

‘gelsvai žalsvą šviesą. Tą pa
čią varsą jus galit matyti ir 

1 orarykštėj ant dangaus. Gi 
! orarykštė yra niekas dau
giau. kaip tik saulės spindu
liai. persilaužę per lietaus 
lašus. Orarykštę galima pa
darui ir kambary, užtrau
kus visus langus, tik perplo
vus siaurą plyšį ir pastačius 
prieš tą plyšį stiklinę prizmą 
(tribriaunį brusąi. Inėję per 
plyšį ir persilaužę per priz
mą saulės spinduliai išsi
skirsto tamsiam kambary vi- 
sokiariopomis varsomis. Tai
gi tos varsos ir parodo, kad 
saulėj dega tokios pat me
džiagos iš kurių susideda 
musų žemė.

Kitas dalykas, kuris pa-; 
tvirtina šitą faktą, tai męteo- į Adam 
ritai. arba 
žvaigždės." 
prasti žmonės vadina, 
teoritai nėra žvaigždės, bet Į "Teorija 
nedideli tamsus kūnai, kurie sutirpusi 
laksto erdvėj liuosi ir kar
tais nukrinta ant žemės. Ty
rinėjant jų sudėtį pasirodė, 
kad ir jie susideda iš tokių į 
pat medžiagų, kaip žemė, i 
Paprastai juose randamai 
geležies, vario, nikelio, šie-' 
ros ir paprasto akmens.

Kada šitie faktai buvo pa
tirti. tai susidarė teorija, jog 
buvo laikas, kada vietoj da
bartį nė< saulės šeimynos bu
vo tiktai viena saulė, vienas 
milžiniškas ugnies kamuo
lys. Dėl kokios nors priežas
ties, keli gabalai tos degan
čios medžiagos atsiskyrė ir 
i laikui bėgant iš jų susidarė 
musų žemė ir kitos dabarti- 

‘ nes planetos.
Bet kokios galėjo būt tos 

priežastįs. dėl Kurių tos dalis 
inuo saulės atsiskyrė?

Yra visokių spėjimų. Šio
mis dienomis šitas klausimas 
buvo pakeltas Amerikos 

i mokslininkų suvažiavime 
i Kansas Citv'je. Pulkininkas 
iJohn Millis, buvusis Ameri- 
■kos armijos inžinierius, pa
niekė apie tai šitokią teoriją: 
dabartinė musų saulė gimė 
iš dviejų kūnų, kurie skries- 
dami per erdvę susitiko ir 

.susikūlė, šita kolizija pa- 
!gimdė baisų karštį ir ištaš
kė į visas puses daug me
džiagos. ’šlakstę po erdvę 
didesni tos medžiagos ga- 

kad balai pradėjo suktis apie

že-1
s,

I

I

!

I

t

viešpataujanti Ciesorių, bet n9 vyskupas Paliulionis iš- 
ir visus tuos, kurie padeda ’ į ‘aveles antrą ap-

t

tai pasakyk, tėve, 
bažnyčia buvo pa-

Žemės vidurys nesutirpęs.
D-ras L. H. Adams iš Car- 

!negie> ir.'titucijos patiekė 
įdomų . ortą mokslininkų 
suvažiavimui apie žemės vi- 

' duri. Ik: šiol buvo išsiplati
nusi nu m inė, kad žemės vi
durys yra sutirpęs. Bet tyri
nėjimą.' geofizikos labora
torijoj prie Camegies Insti
tucijos parodė, kad taip nė
ra. sak" D-ras Adams. Pats 
žemės l>rand .iolys susideda 
iš geležies. Tarp to branduo
lio ir žemės plutos yra apie 
2,000 im liu 'torio sluoksnis 

' peruiodito— tai geležies, 
įmagnezij .' ir silikono miši
nys.

Pasauli.' -usideda beveik 
iš keturių elementų, būtent, 
magnezijos. geležies, siliko
no ir ok.ygeno, sako D-ras 

Tas buvę nustatyta 
“krintančios j Paremiant tuo greitumu, 

kaip juos pa- kuriuo keliavo paskutinių 
Me- žemės drėbė imu vilnis.
beti "Teorija, kad žemė turi 

į v: lurį. dabar jau 
visiškai atm sta.” sako šitas 
mokslininkas. “Žemė yra 
kieta nuo galo lig galo, iš- 

į skyrus tik ..ekuriuos kiše- 
inius. kuriu<><e laikosi sutir
pusi medžiaga.”

Rado gyvybes ženklų ant že
mės 100.000,000 metų 

atgal.
v -arą Vale uni- 

g> logijos profe- 
F. Hovvell ir Prin-

Pereitą 
versiteto 
šorius B. 
cetono univ siteto profeso
rius Charles Schuchert rado 
Vermonto stijos uolieno
se suakmenė įsią žuvį. Ty
rinėjimas da ar parodė, kad 
tos uolienos, kuriose tos žu
vies kaulai ;vo atrasti, yra 
susidariusio' aip vadinamoj 
kambrinėj g. ivnėj, t. y. apie 
i00.0P0.oo6 i etų atgal. Tai 
reiškia, kad >ie 100 milijo
nų metų atg; ant žemės jau 
buvo gyvui i, kurie turėjo 
nugarkauli patįs pirmieji 
gyvūnai bir > visai be kau
lų).

Betodaš a žuvis ęarodo, 
kad to.ri v? 
yra vadina 
valstija, yra 
po vandenii 
žemio žuvįs 

j Ar akyva;/ 
I lo faktų no 
nigų pasaka 
buvo Dieve 
tik 6.000 mf i atgal?

i a, kun dabai 
a Vermonlo 
i tą syk buvusi 
nes ant saus- 

cgyvena.
i oje šitų moks- 
okinga yra ku- 
kad pasaulis 

ulipdytas vos

jam valdyti ir pildyti visuo- lmkraštį ir kvietė jame ti- 
menėje tvarką. Tuo tarpu kinčiuosius būti klusniems 
tautų apaštalas aiškiai kai-! Dievo pastatytajai caro yy- 
ba: ‘‘Visokia dusia tebūna į riausybei ir klausyti tik ku- 
pasidavusi aukštesnėms vy- j nig^- . . ...
riausybėms, nes nėra vyriau-! Tokioj pat dvasioje įase į 
sybės, kaip tiktai nuo Dievo, • aveles ir X ilniaus vy skupas 
o kurios yra, Dievo yra pa- Į Kopas,tik daug giieztesniu 
statytos. Todėl kas priešina- Tonu. V adinasi, pamainė ša
si vyriausybei, priešinasi ivo kailį antrą kartą kelelių 
Dievo įstatymui...’ 

j “Paminėtieji melagingi 
mokytojai kalbina jus nemo
kėti mokesčių ir neleisti savo 

įsunų į kariuomenę... . 
metę nekaltais avinėliais, ši-

- tie Sėjikai Ųiacinianvinu, r-. ... . - • .
■ priešingu Bažnyčios moks- Įsigyti net liesose lietos.?, 

i lui. išneka jutnį kad piliai- > k?< !r girdi, kovoję
kvmui tarp žmonių blaivi-1}12 Lietuvos nepiįklausomy- 
bės. buk'reikia išnaikinti ib?-Atsak-™? vietoje mes 
Įsteigtosios degtinės sankro-! sg!omeP"6® Ju® Antana- 
vos (monopoliai) arba paša- .įPlinki asų, tegu
liečiu alauš sankrovos? nesį » J! , lr pamavys ja-
josios, anot jų. yra proga i: m®i kal? ve,<k 0< -v> tlk"
nuodėmę, vedą į girtuoklia-; ra^ xei -__________K~as>
vimą... Neklausykite tokių------------------

; Musu Kalbotyroms 

Klausimas.

mėnesių tarpe.
šiandien Antanavičiaus 

dvasiniai vaikai, visokie 
Šmulkščiai, Dagiliai, Vili-

ĄpSį_ mai, glostydami paaugusius
nepriklausomoj Lietuvoj

prasimanymų, j P.*1?1!™8' mėgsta dažnai pa-

mokintojų, jie meluoja jums, 
apgaudinėja jus ir veda jus 
į kūno ir dūšios prapultį...

“Šitie neva žmonių užta
rytojai, o ištikrujų visuome
nės tvarkos ardytojai, kalbi
na darbininkus paliauti dir- ka. Tas žodis lietuvių buvo 
bus dvaruose arba pas ūki- vartojamas_ per ilgus metus, 
ninkus, kad darbdaviai butų Bet štai atėjo kalbotyrai ir 
priversti padidinti jums už- surado, kad "paduška yra 
mokesnį. Neklausykite kurs- slavų žodis. Ir padušką jie 

'tytojų... Jus turite teisingai perkrikštijo į “pagalvį.'
Gali būt, kad “pagalvis” 

yra geras pavadinimas pa
durkai, kurią mes dedame 
po galva.

Bet yra paduškų, kurios 
vartojamos po sėdyne. To
kių paduškų randame vago
nuose, automobiliuose, ant 

! sofų ir ant kai kurių kėdžių. 
Kaip tokias vadinti? Irgi 

Į “pagalviais” ? Bet ar nebū
tų gi be galo juokinga vadin
ti tokį daiktą “pagalviu,” 
kuris dedama po sėdyne?

Pas anglus tiems daik
tams yra atskiri vardai. Pa
duška, ant kurios žmonės 
miega, pas juos vadinasi 
“pillow;” o paduška po už
pakaliu — “cussion.”

Ar nevertėtų ir mums tuos 
jų pa-^kirtingus daiktus pavadinti

Visi žino, kas yra paduš- 
lietuvių buvo

Jus turite teisingai perkrikštijo į “pagalvį, 
ir sąžiningai dirbti tą darbą, 
kurį esate apsiėmę. Jums ne
valia pavydėti turtingiems. 
Klausykite... ponų pagal kū
ną su baime ir drebėjimu jū
sų širdies tikrybėje, kaip,; 
Kristaus...

i “Jeigu Kristaus mokslo 
priešininkai ir melo platin
tojai. apie kuriuos čia kal
bame, ateitų ir pas jus ir 
imtų įkalbinėti jums tai. kas 
nesutinka su bažnyčios mok
slu arba dalintų jums kny
gutes. priešingas tikėjimui ir 
valstybei, netikėkite jiems, 
neklausykite jų, neduokite 
jiems išeiti nuo jūsų nenu
baustiems... Išduokite juos į 
vyriausybės rankas, nes ty
lėdami ir nieko neveikdami,! 
tapsite dalininkais 
klaidų ir prasižengimų. Be skirtingais “vardais? ’ Tegul 
to. pritardami šitiems melo po ga]va butu “pagalvis,” o 
mokintojams ir tiesos iskrei-Jp0 užpakaliu — " - -
pėjams. užsitrauksite ant sa
vęs Bažnyčios bausmę, vadi
namąją ekskomuniką arba 
atskyrimą iš tikinčiųjų vi
suomenės ir už tai negausite 
per išpažintį išrišimo už nu
sidėjimą...”

“pasėstė.”
Ką ant to pasakys musų 

kalbotyriai? Kalnavert:^

PROTESTAS.
i Ei, šalin kraujuotos dienos 
| Ir skriaudų karai!

i , . . . . ... Aidi naujos mums naujienos. Ne kokiais Pikp įnirtimoIIrnaujilJaikai J
žodžiais prašneko meiles , J 
mokytojai apie tuos, kurie Kas vergavo, kas dejavo 
tuomet nesigailėdami savo P? karų našta,

“Mums kariaut gana!”
Didžios minios darbininkų 
Kyla iš lūšnų
Ir paskelbia karui karą 
Trenksmu fabrikų!
Jau užteko švino, kraujo, 
Durnų ir ugnies.
Mes gyvenimo čia naujo 
Trokštam iš širdies.
Nėr lūšnelės, nėr tėvynės— 
Nėr kariaut už ką!
Vien tik nyksta mus krutinės 
Po ginklų kaitra...
Ei. šalin mirties siaubūnai! 
Ei. šalin karai!
Ženkim drąsus tik laisvūnai, 
O suluš ginklai...

A. Jakubėnas.

laisvės ir gyvybės kėlė musų šiandien uždainavo:
liaudį prieš caro valdžią, už 
naują demokratinę Lietuvą.

Bet kunigėliai neapsiro- 
kavo ir ne laiku išsižiojo. 
Jau Antanavičiaus aplink
raščio skaitymas sukėlė baž
nyčiose atviro liaudies pro
testo — negirdėtas Lietuvo
je daiktas. Toliau kunigė
liai gavo ir visai nutilti. O 
kai jie atvažiavo Vilniun į 
Seimą, turėjo nužemintai ke- 
totis prieš susirinkusius at
stovus ir kalbėti jau taip, 
kaip tuomet prąšneko kun. 
Bučys, — už revoliuciją, 
prieš caro valdžią.

Bet neilgam. Kai 1905 
metu rudeni revoliucinė ko-

*■ »

i
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Ir vilkas sotus, ir ožka čiela.
A. Bimba — tai komunis

tų kapuciniškas pamoksli
ninkas. Dolerį pamatęs, jis 
žengia ir pei kolegų kratinę, 
kad tik greičiau pagriebti 
tą dolerį. Jis nesenai nuėjo 
pas komisaras —direktorius, 
paklojo jiems ant stalo visas 
devynakes ir graudingu, ka- 
pucinišku balsu sušuko: 
“Vyrai, ‘Laisvė’ stovi ant 
katastrofos slenksčio, kaip 
mano meilė, ir todėl, ką nors 
turime daryti. Man rinkti au-! 
kos yra nersunku, kad iššerti i 
visus ‘Laisvėj’ esančius dy-l 
kaduonius. Klausykit, drau
gai direktoriai, aš turiu štai 
kokį planą ‘Laisvę’ išgelbėti 
nuo pražūties. Geriausia 
bus, jeigu mes numušime vi
siems darbininkams algas 
iki 28 dol. į sąvaitę, tai yra 
padarysime visiems lygias 
algas. Tąsyk bus ir komunis
tiškai ir ekonomiškai. Drau
gai, tik pagalvokit, kiek mes 
sutaupysime pinigų per me
tus. Aš siulau tą sumanymą 
nuo gilumos širdies, tikėda
mas, kad jį priimsite. Man 
sielą skauda bežiūrint ant 
tokių miegalių, kaip Bart
kus, Naudžius, Paukštys ir 
kiti. Jie nosies niekur nepa
rodo, o aš turiu prakaitą lie
ti, gerklę draskyti ir paskui, 
paskui sirgti... Jie tik tyčio
jasi iš mano procios ir duoną 
punta...”

ŠRckis Bimbos pamoks
las komisarams labai patiko 
ir jie nutarė pasikviesti visus 
“Laisvėj” dirbančius darbi
ninkus ant išpažinties.

Sužinoję apie Bimbos to
kį pamokslą, darbininkai vi
sai ką kitą užgiedojo. Jie pa
sakė: “Bimba išklojo visas 
devynakes, bet tuzus paslė
pė, kad sulcšus mumis. Jis 
apsikaišęs komunizmu, nori 
mus aplupti ir sau kišenius 
prisidėti. Su lygybės alga jis 
nenustoja nei cento: nuo 
Bimbos algos nuims, tai 
Bimbienei pridės. Vadinasi, 
jam bus ir vilkas sotus ir ož
ka čiela. Važinės po svietą 
ir girsis, kad per jo pasidar
bavimą ‘Laisvė’ likos išgel
bėta nuo pražūties ir įvestas 
komunizmas.”

Reikia pasakyti, kad Bim
ba prieš save susikėlė visą 
“Laisvės” štabą. Pradedant 
redaktorium Vidiku ir bai
giant šlaviku Lukausku, visi 
jį keikia.

Ar “Laisvė” stovi ant ban- 
kruto slenksčio, kaip Bimba 
pareiškė — to pasakyti ne
galiu. Žinau tik tiek, kad 
“Laisvės” darbininkai yra 
prasčiausia apmokami iš vi
sų lietuviškų spaustuvių. Iš
sikalbėjau su “Vienybės” ir 
“Tėvynės” zeceriais, jie ke
liolika dolerių daugiau gau
na į sąvaitę, negu “Laisvės 
zeceriai ir presmanai.

Mačiau “Laisvėj” jau bu
vo garsinta, kad įvyks sykiu 
susirinkimas 
darbininkų, 
patirsiu,

‘JV1O 
“Laisvė, 
negali sutalpinti.

H. J. Steel.

baryje kokį «ž-' PAJIEŠKOJIMAI Ituri sąvoką
sveikaton. siėmimą, tai iegink žvakes.

Kambari. se vandens nė
ra. Jeigu ab <ėlęs nori nusi
prausti, tai eik* Į batramį. 
Nuėjęs ten iiartais randi visą 
eilę žmoniu stovinčių pirai 
tavęs. Stok ilę ir lauk savo 
kaleinos. T... pats su skalb:- 
mu ir išsin .t idvmu. Kartai* 
lietuvė eina i skalbynę, b°t 
ten jau rami: koki.nigeri 
čainį keline- skalbiant. Tu i 
stovėt ir la i.į kol .anie p - 
baigs savo <i;;rbą.’ Man kartą 
teko nueit i maudynę. Išsi
muilinau gerai ir jau norėjau 
paleist ant .-avęs vandenį, 
bet tuo tarj u apačioj kitas 
žmogus atsuko kraną ir aš 
turėjau laukt vandens, kol 
anas vėl užsuko kraną. )1> 
tot, kokie puikus patogu-, 
mai!

; Kartais m gauni ramumu, 
į nei savo kambaryje dėl kai-1 
į mynų ergeli . Kartais iš vi?-: 
i nos pusės ta o kaimynai yra 
nigeriai. kurių vienam? 
kambaryje p; vena kokia de
šimts, o iš kitos pusės koks 
tuzinas čainių (kiniečių). 
Jeigu koks r.igeris apsivagi i, 
tai klausyk, jau koridoriui? 
lemas — p licija jo jieško. 
Arba pasigėrę ispanai bėgio
ja pro tavo < uris lupdami o- 
žius. Abelnai. čia namo ko

ka rtais daugiau 
negu A-

dui” surinkti, o tas visk'is 
eina “Laisvės”

1922 m. “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavime Pruseika d 
sakė: “Vakar vakare pablo- 
finau — ir už $500.00 ‘Lais
vės’ šėrų pardaviau.”

Dabar, kelios sąvaitės at
gal, Pruseika blofino Penn
sylvanijos valstijoj ir parsi
vežė $150.00. Na, ir kur čia 
žmogau, neblofvsi, kuom?t 
taip sekasi?

Du mėnesiai atgal tas pats 
Pruseika blofino Wisconsiro 
ir Illinois valstijose. Sugrį
žęs sakė, kad viskas ger ii 
apsimoka.

’ Apie tris sąvaitės atgal 
“Laisvė” rengė koncertą, 
kuriame Pruseika pirminin
kavo. Išėjęs ant estrados ji
sai pranešė, kad kolektos ne
busią. Publika suklegėjo iš 

. - i n - i i . juoko. Šalę manęs sėdintis 
magnatai paskelbė /viduramžis žmogus sako:

pastarieji; “Viena jįena be kolektos, 
'tai taip kaip ta pasaka — 
viena diena be melo.”

Vincas Brundza.

tuodami už savo pastatytus 
kandidatus.

Kriaučių agitacinė grupė, 
taip vadinamoji “Apsigyni
mo Sąjunga,” irgi nesnaudė. 
Ji išleido agitacinius lape
lius, nors masinių susirinki
mų nešaukė, pasitenkino 
vien Apsigynimo Sąjungos 
susirinkimu, kuriame buvo 
nutarta aiškinti darbinin
kams, kodėl męs negalime 
dėtis su komunistais, bet, 
priešingai, turime aiškiai 
paklausti komunistų atskai
tų iš jų nuveiktų darbų musų 
i organizacijai.

Pabaigoje 1920 metų rūbų

Leonas Adomas Jasvainis, Telšių 
apskrities, meldžiu brolį Juozapą, gy
venantį Chicagoj, priduoti savo antra
šų. Taipgi meldžiu atsišaukti Raš
kauskų Marijoną, kuri po vyrui vadi
na. i Alės Man- Jasvainienė, kuri gy
veni Detroit, Mich. Butų gei'ti. a, 
kad visi meno giminės ir draugai a' - 
šauk.ų. Jeigu kas apie viršpaniinetas 
pat i - inot:-. malonėkite man p. 

ne;t: š:ti<> adresu:
LEONAS JASVAINIS

15519 Ilo'.vard Avė.. 
Br'gnt noor, Detroit, Mich.

Aš Kariūnė ?’a iul ■’s a tė p-ij:?š- 
k-ej savo brolio Kastanto Mačiu ausko, 
Kacro rūdybo . Panevėžio a;> kričių. 
Šeduvos parapijos. Valakinių kaimo. 
Miolas broli, meldžiu atsišaukti, arba Į. 
žinantieji malonėkite man pranešti.

; už ką busi j dėkinga.
f azlunė Mačiulauskaitė

22 Burdentovvn Rd.. Durlington, N. J

Adelė Marciulionijtė-Abraitienė, 
pajieškau broliu Antano ir Kistant >, 
Suvalkų gub., Liškevos paiapijos. g r- 
dėjau gyvera Ijivvrence, Mass. Lai at
sišaukia arba kurie apie juos žino ma
lonės pranešti

ADELĖ ADRAITIENĖ
P. O. Bux 92. i’attei burg, N J.

$
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i Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, napiisau kad ir su vienu 
vaiku, nesenesnės kaip 10 metų. Aš 
esu 48 metų, arnatninkas. Meldžiu at
sišaukti ir pirmu laišku prisiųsti savu 
paveiksią, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu ir atsakymą duosiu kiek
vienai. T. T (1)

Oak Court Hotel, Lakevvood, N. J.

f
i

I

amalgameitams; 
atsakė streiku.

Paskelbus streiką, komu
nistai, kaip musės ant me
daus, metėsi streiką vado
vauti; jiems pavyko užimti 
streiko komitete visas atsa- 
komingas vietas, Į kurias Įsi
leido dar du aidoblistu.

Streikas tęsėsi ištisus še
šis mėnesius. Unijos pinigų 
komunistai išeikvojo $ j 9,- 
090. iš kurių atskaitos nėra 
nei iki šiai dienai. Tai vienas 
iš daugelio argumentų, ku
ris buvo pavartotas prieš ko
munistus.

Turiu pabrėžti ir tą faktą, 
kad kuomet Apsigynimo Są
junga organizavosi dešimts

komisarų ir 
Jeigu ką nors 

tai pranešiu “Ke- 
skaitytojams, nes 

kaipo dienraštis,

Pajieš au giminaitės, kuri vadinasi 
Josie Chaps. Ji yra vedusi ir turi vai
ką 9 metų. Pereitą mėnesį buvo pri
versta apleisti Quincy, Mass. Kas ži
not kur ji randasi, praneškit, už tai 

i busiu labai dėkingus. J. M
25 l'orter St., Monteilo, Mass.

HAVANA, CUBA.
Žiupsnelis žinių apie garsųjį 

Havanos miestą.
Havanos miestas yra gar

sus pasaulyje kaipo didžiau
sias tabako centras.

Pribuvus man 
gruodžio 13 d. 

į laivo pasirodė labai pra 
■ regykla. Išsyk

i
i i

• Pajieškau s»vo draugo Juozo Ra- 
moszkos. Mariampolės apskr., ir vai- 

'sčiaus. kaimo Patašnčs Trumpu laiku 
j išvažiuoju i Lietuvą, tai norėčiau pa- 
Įsimatyti. Girdėjau, kad jis gyven i 
(.'leveland, Ohio. Jis pats, ar kas jo 
adresą žino, malonėkite man praneš
ti, busiu labai dėkingas.

-JUOZAS SAMUOLIS 
9503 Cardoni Avė., Detroit. Mich

Mes Perkam Lietuvos Bonus
Mes perkam Lietuvos Bonus nuo tų, kurie pirks pas mus 

PIANĄ. PLAYER-PIANĄ ARBA GRAMOFONĄ.
Primdami kaipo dalį mokesties.

Mes užiaikom Pianus rinktinius ir gvarantuotus kaip tai: 
YVeber. kers & Pond. Hobart M. Cable, Emerson ir kitokio 
išdirbinio. Lengvos išlygos. Reikale kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas: (-)

GARDINER PIANO CO.
B. Simonaviėius

472 NVESTMINSTER ST.. PROV1DENCE, R. I.
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'KELEIVIO'
KNYGOS.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarp 30 ir 40 metų, kuri no
rėtų gerai užlaikyti šeimynišką gyve
nimą Meldžiu atsišaukti, o daugiau 
informacijų suteiksiu apie save per 
laišką. B. .M. (2)

P. O. Box 336. South Fork, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės tarpe 25 ir -10 metų amžiaus, 
be skirtumo tikėjimo, biedna ar bago- 
ta. Aš esu vaikinas 35 metų, turiu b;s- 
kį pinigų ir gerų darbą. Kartu su laiš
ku meldžiu prisiųsti ir savo paveiks
lą. C. M. W <2»

3520 Peųnette. . Detroit, Mich

Havancm; 
ir išlipus iš 

asta - 
pamaniau, 

kad aš ne Havanon, o Jeru- 
zoliman pakliuvau. Oras 
karatas, žmonės prakaituoti.

v « . - . Išlapi: nepratusiam prie to-
mėnesių tam atgal, tai L°"|kio klimato darosi nejauku. ■ 

tų i Havanos gatvės siauros, į
sunkiąją artilenją sjauros? kad neplatus

Įgatvekaris ir automobilis 
kaip tik gali apsilenkti. Bet 
jeigu pasitaiko prastesnis 
šoferis, tai žiūrėk, automo
bilis ir susikimba su gatve- 
kariu. Šaligatviai irgi labai 
siauri, vienam vos tik galima 
eiti. Pravažiuojant gatveka- 
riui prisieina sustoti, kad 
kartais nesuduotų į šoną. O 
jau arti kampo, kur gatveka- 
ris turi suktis, tai visai nega
lima ant šaligatvio būti, turi 
bėgt šalin. Jeigu žmogus ne
spėji pabėgti, tai gatvekaris 
sustoja. Dėlto čia gatveka- 
riai labai išlengvo važiuoja.

Namai čia visur mūriniai. 
Medinių namų niekur nesi
mato. Kožnas mūras yra 
baltai aptinkavotas. Tinkas 
beveik visur lupasi. Jeigu 
kartais išnetyčių prisiglaudi 
prie sienos, tai ir palieki bal
tas. purvinas.

Visame mieste namai ne
turi stiklinių langų. Vieton 

’ stiklų sudėta geležinės štan- 
’ gos. Ant langų nėra jokių 

uždangalų (nei firankų, nei 
kurtinų). Paprastai, kada 
yra reikalas, uždaromos lan- 
ginyčios. Iš lauko pusės Į to
ki narna žiūrint, niekuomet 
nepasakysi, kad jame laisvi 
žmonės gyvena — atrodo 
tikras kalėjimas. Bažnyčios, 
kalėjimai ir gyvenamieji na
mai atrodo maž-daug vieno
dai — visi su geležinėmis 
štangomis ant langu.

Visi namai yra suglausti 
viens prie kito; jokio tarpo, 
jokio parėjimo tarpe namų 
nėra. Paprastai, namuose 

ilgi koridoriai, o po 
j pusėm koridoriaus

BROOKLYN, N. Y.
Kaip komunistai už dolerį 

kovoja.
Jau visų srovių laikraščiai 

yra maž-daug rašę, kokią 
kovą veda Brooklyno kliau
čiai su vietos komunistais ir 
ju organu “Laisve.”
‘Gruodžio 22 dieną, tai 

buvo diena, kurioje turėjo 
būti išspręsta, kas 54 lokalą 
vad ovaus ateinančiais 1926 
metais — komunistai ar pa
tįs kliaučiai? Taigi komu
nistai prie to rengėsi su "Lai
sve” priešaky, rengdami

munistų bosai užtaisė visą Į 
savo i „. . ...
pradėjo šaudyti žvirblius iš; 
kanuolių.

Lietuviu Rubsiuvių Sąiun- 
gon susispietė vargšai dar
bininkai. bemoksliai. Ir kuo
met juos puola tokie “tūzai 
kaip Pruseika ir Vidikas su 
visa gvardija pasekėjų, ku
riuos vadina “trapais,” o 
mus tik “devynakėmis,” tai 
savaimi suprantama — kova 
nelygi.

Tarptautinis komunistų 
programas skelbia kovą ka
pitalui, o musų “laisviniai” 
komunistai skelbia kovą 
rubsiuviams. Mat, rubsiuvių 
unija turi atsargos iždą, tai 
musų komunistams rupi pa
sinaudoti kriaučių pinigais, 
kurie yra sudėti pašalpai 
laike lokautų ir streikų.

“Laisviniai” komunistai 
visai nekreipia domės Į cu- 
kerninkus, nors pastarieji 
dirba sunkiausiose sąlygose 
už 60 valandų sąvaitės dar
bo gaudami tik $20 ar $18 
atlyginimo. Cukerninkai ne
rupi musų komunistams, nes 
pas cukerninkus nėra pinigų.

Abelnai imant, “laisvi
niai" komunistai neturi pasi
sekimo darbininkų miniose. 
Štai, pas kriaučius visos jų 
spėkos sukoncentruotos, visi 
jų “tūzai" ir “trapai" pasta-, 
tyti, o vis dėlto jie negalėjo 
pravest savo žmogaus kriau- 
čiams už delegatą.

Komunistų dienraščiui 
taip-pat einasi gana prastai. 
Brooklyne tarpe 7.000 dar
bininkų “Laisvės” parsiduo
da apie* 150 kopijų, o visa jos 

Į cirkuliacija — tarp 4 ir 5 
tūkstančių.

Komunistų dienraščiui ne
mažai da prigelbėjo kun. 
Petkaus byla, kuriai jie ko- 
lektuoja jau trečias metas, o 
atskaitų jokių neduoda. Jei 
paklausia kas apie atskaitas, 
tai tas gauna blogos valios 
žmogaus vardą. Kitas komu
nistų skymas, kuri jie vaito
ja jau antras metas, irgi duo
da pusėtinus rezultatus. Tai 
“susipratusio darbininko 
portfelis”, kuris sutraukė 
apie juos kelis tuzinus darbi
ninkų su gamtiniais neda- 
tekliais.

Labai lengva tokius žmo
nes apmauti, ypatingai Pru- 
seikai, kuris moka pablo- 
fuot: tai keletą “Laisvės” 
šėrų parduoti, tai keletą dė-

masinius susirinkimus ir agi- sėtkų dolerių kokiam “fon-

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žcra« 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

, kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
i džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliaus uotu iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 

. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
par^-do dabartinės Lietuvos iubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Rešpubli- 
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

i Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra- 

į šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
' Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais........$1.50

. ztlkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šita knygutę. Pa
gal daktarą rloiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 ........................ 10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Paraše Iksas. Pusi. 24 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė
1 žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

— Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai

1 lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neripkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek-

. sa. 80 pusi........................................ 25c.
Monologai ir l lekia mari jot. — Šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių ii juokingų monologų ir dekla- 

i macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 

i tiškus ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaik.šėiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. ................................... 25c.
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstato nužudymų 
earo Aleksandro II. laibai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas

! veikalas........................................... 26c.
|"O. S. S." arba Šliuhinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
' . :r geras perstatymui. Kaina__ _ 15c.

ir keturios kitos 
apysakos: 1 > Neužsitikintis Vyras;

< [Z) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
v I - - - -
v 
<.
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Darbininke! “Keleivis” jus 
draugas, platink ji tarp savo 
draugų.ridoriuje 

lermo ir judėjimo, 
menkoje ant žydų apgyven
tos gatvės.

Kambariai iš vidaus <s-! 
baltinti kalkėmis. Jeigu suši
lęs prisiglaudi, išsibaltini 
drabužius. Kožname kamba
ryje yra kokios tris lovos, 
tiek pat siuvamų mašinų. 
Ant lovų matrasų (šienikų) 
nėra, springsai irgi labai 
prasti, vienok per springsus 
ant žemės neišpulsi, nes jie 
atsirems i skrynias (tren
kus ). kurių po lova yra bent 
kelios. Skiepų čia nėra ir jo
kio kitokio padėlio nėra, 
kaip tik pc> lova. Skrybėlės, 
žiuponai. čeverykai, šaukš
tai. bliudai — viskas po lo
va.

Gera siuvėja, kuri moka 
gerai ir trreitai siūti, uždirba 
save kambaryje siūdama po 
65c. į dieną. O dienos valan
dos — nuo 7 ryte iki 11 va
kare.

Havanos mieste yra apie 
100 lietuvių. Kurie gauna pi
nigų iš Amerikos, tie bado 
nemato. Daug lietuvių atvež
ta i čia iš Lietuvos šmugelio 
keliu. Kai-kuriems kelionė 
iėšavo virš 800 dol. Kiti tu
rės čia vargt daugeli metų, 

i kol i Ameriką paspruks.
Atėjus laiškanešiui Į kori

dorių bėga visi iš kambarių 
su pasais. Laiškanešys ap
žiūri jų galvas, rankas, ko
jas. pasus ir atiduoda laiškus 
kam priklauso.

Saiiunai (karčiamos) čia 
randasi ant kiekvieno kam
po. Tik man dar neteko pa
stebėti. kada saliunus čia už
daro. Saliune gausi visko 
(tik automobiliaus negau
si) : ir alaus, ir degtinės, ir 
duonos, ir mėsos, ir kavos, ir 
ko tik norėsi. Vaikai dirba 
saliunuose kartu su dide
liais ir jiems parduoda svai
galus kaip ir dideliems.

Moteris vaikščioja gatvė
mis basos, cigaras rakyda- 
mos. Vaikai bėgioja po gat
ves beveik visai nuogi. Dide
li vyrai il gi vaikščioja pus
nuogiai. saule Įdegę, plau
kais apžėlę — kai tikri šven
tieji.

Tai šitaip atrodo biednu- 
jų kvartalai garsiame Hava
nos mieste.

I
I

Pajieškau brolio Adomo Slavinsku 
Verpiu parapijos. Ukmergės apskri
čio. Uknikėlių kaimo. Pirmiau gyve
no Cleveland. Oh:o. Turiu svarbų rei
kalu. Jis pat- malonės atsišaukti arba 
kurie apie ji žino meldžiu pranešti.

ANDRIUS SLAVINSKAS
7<> Cot.gress avė., Shelton. Conn

LIETUVIŠKI

1926 KALENDORIAI 1926
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Pajieškau se-erėno Antano Jur
kaus. paeina iš Kauno radybos, Šiau
lių apskričio. Luokės parapijos. Bir
žuvėnų kaimo, seniaus gyveno So. Bu-j 
stone. Atsišaukite šiuo adresu:

APOLINARAS ŽILEVICIA
12 River st., N. VVeymouth, Mass.

JAU GATAVI.
Naujausio išdirbinio; : už $1.1X1, vie
nas už 25c Galite siųsti už vieną 
štampoms arba popierinį dolerį imant 
daugiau. (2)

A. F. SKEETRA & CG.
135 Newbury st.. Lawrcnce. Mass.

*

yra i. 
abiem 
vra po kokia 12 kambariu, 
kožnas ’ ‘
numeri.
riaus gale yra du toiletai ir 
dvi maudynės (shower 
bath) ir bendra virtuvė dėl 
24 kambarių. Jeigu paimsite 
atydon tai. kad kiekviename 
kambaryje gyvena vis atski
ra šeimyna, tai. beabejonės 
nusistebėsite, kad 24 šeimy
nos turi tik vieną bendrą vir
tuvę ir tik dvi atskiras skal-■ 
bvnes. Ant antro aukšto tas1 
pats. O jeigu namas yra ant, 
trijų aukštų, tai tokią-pat 
tvarką rasite ant kiekvieno 
aukšto.

Elektros šviesą duoda na
mų savininkai. Paprastai 
šviesos būna užgesinamos 11 
vai. vakare. Jeigu po 11 vai. išrodė.

kambarys turi savo 
Pačiame korido-

A. Mizara.

Red. Atsakymai

t

i

Tamstos

Pajieškau pusbrolio, Alex Marcin
kau-. Kauno radybos. Azitėnu kaimo. 
Jis seniau gyveno Chicago, III. Malo-1 
nėkite atsišaukti arba kas apie jį ži- j 
no. meldžiu man pranešti, už ka busiu I 
labai dėkinga, nes aš turiu svarbų rei- į 
kalą.

M'ss Magdalena Yakubickis.
1419 Qaarry avė., GranJ Rapids, Mich*

Paj’eškau dėdžių Jono ir Kazimiero 
Šilaikių, Skapiškio parapijos, Mičiunų 
sodžiaus. Seniaus gyveno Chicagtje. 
Norėčiau apie juos žinot.

ANTON D. ŠI LAI KIS
P. O. Bos 51, Levriston, Me.

Pajieškau Justino Tamašausko, 
Naumiesčio pavieto. Suvalkų gub , ro
dos gyvena Maine valstijoj. Malonėk 
atsišaukti arba žinantieji praneškit. 
už ka bu iu dėkingas.

. ’ JURGIS KEMEŽ1S
313 Eourth st., So. Boston. Mass

Aš, Ona Marcinkienė, pajieškau sa
vo brolio Igno Mikalausko, kuris jau 
įpie 20 metų gyvena Argentinoj ir 
nežinau ar jis dar gyvas ar jau mir;< 
Kas apie jį žinoto, malonėsit? p aneš- 

nian šiuo adresu:
JOIIN MARCINKUS 

R. I). 3. Mohawk Mine, 
Kittanning, Pa.

ti

šiUOMI pranešu savo vyrui, kad aš 
nenoriu daugiau matyt jo nei kad jis 
atvažiuotų pas mane. Tau durv« i mi
no namus jau niekad nebus atdaros.

.♦irs. Sa!. Aaibraškienė.

Pa i ieškau švogerio Jono Gri'-nia- 
nanskio, pirmiau gyveno Minevilie. 
N. Y. paskiau 1920 m. gyveno Buf- 
.'"alo. N Y. Vėliaus girdėjau, kad iš
važiavo į Pennsylvanijos anglines 
mainas. .Jeigu gyvas, malonėkite atri
šau ti. nes yra svarbus reikalas 
Liet .tvos. (2)

JUOZAPAS ST A N C ŪKAS
16 Hudon avė.. Brooklyn. N. Y.

Sandariečiui.
straipsni dėlei rėmimo pa
žangiųjų Lietuvos partijų 
Įdėsime, bet apie Kauną ir 
Vatikaną nedėsime, nes da
lykai dabar paaiškėjo kito
kioj šviesoj, negu jie pirma

iŠ

Pajieškau švogerio St. Gerbutavi
čiaus. kuzis gyvena Worcester. Mass.. 
bet nežinau jo adreso. Meldžiu atri
šau! ti arba kurie apie ji žinote, malo
nėkit man pranešti. (2)

FRA N K RA K A USK AS
21 River st.. N. Weymouth. Mass.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Mic- 
; evičiaus. Panevėžio apskr. Smilgių 
v(l~ėiau<. Nauiašlų kaimo. Jis gyveno 
Chicngoj. Pereita žiemų buvo sužeis
ti automobiliaus ir gulėjo ligonbuty. 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie jį 
žinote, malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbų reii.alą. (2)

Antanina \ ndrcškeviėiutė-Verigo
Scitica. Conn

Pajicš au Jono Marazo, paeina iš 
L'nėiškių kaimo. Vabalninku parap , 
Biržų apskr . 17 metų atgal turėjo sa
vo buėcrnę. Pittsburghe. Malonėk atsi
šaukti. arba žinantieji jo adresų malo
nėsit pranešti, už ką busiu labai dė
kingas. Turiu svarbų reikalų. (2) 

ANTANAS VIRBICKAS
I’adagų/kaimo. Valralninkų pašto, 

Biržų apskr.. I.ithuania.

APSIVEDIMAi

i

Visv ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiui pasi- 
garsinimus, kaip tai: paji« skuji
nius apsivcliinu, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk;. No
rint tą patį apgarsinimų pa talpi n . 
kelis sykius, už sekančius sykiu« 
skaitome 2c. už žodį uz syki.
"Keleivio" skaitytojams, ku -ie trr 
užsiprenumeravę laikrašti ir u5, 
pirmą sykį skaitome po 2c. vž žo-'į.
Už pajieškojimus giminiu arba 
draugų skaitome po 2c. uk ž-»1į 
pirmą sykį; norint tą pati oaj eš- 
kojimą talpvt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekviena sykį.

"Keleivio” skaitytojams, k'iric 
tur užsiprenumeravę laikrašti, už 
pajieškojimus z giminių ir drangų 
skaitome ir už pirmą sykį po Ic. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu rre- 
kiuoja daug brangiau, nes pądn-y- 
mas klišės dabar prekiuoja b'an- 
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia pr siųst 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimą aiba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS"
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

TEE EMPIRE 7366 j

į DR. F. MATULAITIS |i”p" “
U lt raviuletinė ŠvieM

Ihatliermia
S 3Z2 HOLBROOK AVĖ..
< DEIROTT MICH
\ ABYNOS.
d 12 2. *-*

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 16 ir 35 metų. Aš esu vaikinas 
36 metų. Prisiųsdamos laiškų malonė
kite prisiųsti sykiu ir savo paveikslų, 
kuri ant pareikalavimo sugražinsiu. 

K. M. Y.
4841 Mcrrctt st., Detroit, Mich.

Pajieškau geros moters, našlės arba 
suaugusios merginos, katra turėtų 
b’sl į pinigų ir mylėtų gyventi ant 
farmos. Aš gyvenau Scranton. Pa. per 
12 metu, turėjau mieste savo namų, 
kurį pa daviau. Dabar gyvenu vienas, 

ANTANAS URBONAS
R. 2, D«'X 31, Ankeny.Iowa.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKU padaryti 

cigarai yra geriausi! Taippat visi 
gėrisi, kad garsinant remia darbi

ninkų laikraš 
tį. tai yra pui 
kus dalykas! 
Todėl, kurie 
rukot vietoj 
kažin kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gaišavo prie
šus šelpiate

1

Naujokas
bei žydbemiaujat. tad verčiau savo 
<lr-g;l Naujoku Brolių išdirbtus ci- 
NAUJOKV BROLIU išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi ir cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
ru nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose, Kliubuose 
ir prs Darbelius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit. 
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, <> rūkant džiaugsitės! X y- 
tauto (Ekstra didesni po 15c .) Tė- 
r.iyk vardą ant bakso.
Cigarus išsiunčiame per pastą vi

sur ir į kitus miestus pr’vitiškai 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DfVISlON W E., 
BROOKLYN. N. k.

Veita paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (41

ir

rėkta. Jose nurodomą kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.................................... 15c.
Socializmas ir Religija. — Labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusi..................................... 10c.
■'Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų ra šti
liam vertėtų perskaityti.............. 25c.
Amerikzi' .Macoehas. ■— Arba kaip ka

talikų kunigas liaus Schmitil paplo
vė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi..................... 10c.

j Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė lala'.: gražių eilių ir dainų. Dauję 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais .................................... >1.00
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32 ........................................ 15c.
ViSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSŲ
KNYGYNE. 

"KELEIVIS” 
255 Broadvvay,

So. Boston. Mass.

I

Santai Nidy
SULAIKO
SKAUSMĄ

rMirttaa 
įmylite ,’Mi "BKj" 

rir$ «aoO V'S»S«
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j TX* I • gelbos nuo tėvu ar draugų.Kur Dingsta Lietuvos
e darbą ir patys galės uzsimo-

r keti už mokslą.
X U 11^0.1 • Raportai iš įvairių kolegi

jų Suvienytose Valstijose 
................. ”s nuošim- 

studentų užsidirba sau 
pragyvenimą. Kaikuriuose 
universitetuose apie 75 arba 
90 nuošimčių studentų ma
žai gauna arba visai negau
na jokios pagelbos nuo tėvų, 
ir apie J5 nuošimčiai visų 
studentų Suvienytose Valsti
jose užsidirba pinigų savo 
išlaidoms. Kolegijos pagei- 

neturtingų vyni ii 
jie sąžiningai

Apie 5 milijonai naujų 
nuostolių?

“Lietuvos žinių” bendra
tį a i bis Ba .igputis labai cha
rakteringai vaizduoja neti
kusį Lietuvos klerikalų šei
mininkavimą, kuris veda ša- 
lfprie bankruto. Jis rašo:

Sekant pastarųjų mėnesiu 
mu>ų viešojo ūkio gyvenimą 
tenka kuone kas dieną susi
durti su kokiu nors nauju 
reiškiniu, pasibaigusiu ma
žiau ar daugiau stambiu 
kraštui nuostoliu.

Ar čia senai, kad ir nau
jausiomis dienomis nuskam
bėjo Seime paklausimų ai
dai dėl 4imijiiiO k. nuostolių 
užsakant kalti sidabro mo
netas, dėl 100.000 lt. už- 
perkant anglis, dėl 2 milijo
nų litų be garantijos pasko
lintų pinigų, dėl kelių mili
jonų vertės užsieniuose rū
mų pii kimo ir kt. »

Paprastas pilietis gyvena 
paprastai tos dienos įspū
džiais ir kas buvo vakar, tą 
gi eit užmiršta, kas pasikar
toja diena iš dienos, su tuo 
greit apsipranta. Tečiau pa
sekus visus neigiamuosius 
pastarųjų laikų reiškinius 
chronologinėj tvarkoj, rei
kia rimtai ^usniipinti — kur 
vairuojame ir ar ilgai dar už
teks suvargintai šaliai gyvy
bės syvų, kad galėtų be galo 
kelti sąmoningo ar nesąmo
ningo šeimininkavimo daro
mus krašto lėšų švaistymus.

Nežiūrint geidausiu pa
stangų patylomis kęsti beisi- 
•igojančią chronišką ūkio 
depresiją, niekam tečiau ne- 
bepaslaptis, kad krašto ūkis 
eina pi ie liuonų dienų, kad 
valstybės ekonominė padė
tis iš dienos i dieną sunkėja, 
kad tik vilčia dar spiriasi ak
tyvas prieš pasyvo smūgius.

Ne taip skaudu butų ir kę- 
.'ti. jei butų matoma pastan
gų padėti gelbėti, jei nors 
vienoj kitoj srity matytųsi 
taupumo, sąžiningumo, jei 
butų tikro noro pagaliau už
kirsti keiią toms milijoni
nėms klaidoms, kurios savo 
charakteriu ne visuomet be- 
siskiria nuo panamų. Deja, 
tenka konstatuoti kaip tik 
visiškai priešingą. Juo kraš
to gerbūvis blogėja, juo mi
lijonines klaidos tankėja. O 
gai priešingai? raktas tik. 
kad koks tai fatumas mus 
apsėdo, kad bevilčiai didė
jantis ekonominis smukimas 
nebegali būti pateisinamas 
Įprastais raminimo posakiai.' 
£pie pasaulines konjunktū
ras. Tas skrupulingas mili
jonų drabstymas i babi!jo
niškas valdišką rūmų staty
bas/ i palocių užsieniuose 
pirkimus yra tos pačios ru- 
|ies psichozas, kaip ir visi 
kiti ką tik aukščiau minėti 
milijoniniai “netaktai.” Val
stybė atsidūrė ano biblinių 
kentanciojo Hiobo padėty
je: kas miela diena atneša 
vis naują liūdną žinią. Tik 
Hiobas buvo toje laiminges
nėj padėtyj, kad jis nujautė, 
jog jam gerasis žydų Jehova 
visa tai grąžins dešimterio
pai. Iš krikščionių Dievo kol 
kas maža vilties tokių ste
buklų laukti: jis yra žadėjęs 
tik tiems padėti, kurie natys 
stengiasi gelbėtis, ko pas 
musų “krikščionis” visai ne
simato, o kaip tik priešingai.

Kad taip yra. štai dar vie
na Hicbo priepuoliui lygi 
žinia:

Dar vasarą ėjo nuo šven
tosios Kažkokie itaivini gir
dai, kad su “žvejų uostu” mių, tiži 
kažkas ne visai tvarkoje, kyklas. 
Tuos girdus keiti aikštėn n?- aukštesni mokslą 
patikrinus kažkaip nesinorė
jo. Ir taip mums opozicijai 
daugiausia te nka nuo pozi
cijos už "nepatikrintų žinių” 
skleidimą, kurios, nelaimei, 
kuomet pasitikrina, tai visa
da esti jau per vėlu. Kaip ios

latikrinii. kai prie žinių Šal- parodo, kad didelis 
inių prieit paprastai “griež- tis 
ai draudžiama.” o taip buvo 

; • su šventosios uostu, kur 
. iet fotografui amatoriui bu- 

o griežtai uždrausta pasi- 
’ odvti be ypatingo vyr. inži

nieriaus leidimo. Kai jau nu- 
ausdamos laivo katastrofą 
isos žiurkės ima bėgti, tai 
rašom — konstatuokite sau
Įvykusį faktą.”

Žinoma yra, kad šve-nto- 
ios uostas pradėta statyti 
ažkaip po bloga planeta: 

; »uvo matuota, kainuota, su- 
ežta medžiaga, ir vėl išvež- 
a, pi adėte dirbti ir vėl su
lota. pagaliau pereitą va- 
arą užvirė darbai, 
inis rangovas ir čia 

Po ištisos

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS.

Pranešu, jog ką lik išėjo iš spaudos i 
lietuviškų sūkių knygutės ant . tuni
kos, kuri.ise telpa 37 numeriai. 3 mar
šai, 1 kadriliu.-. 1 guliopiis, S polkos. 
C vairai, 3 mazurkos 
li< tavišky šokių.

ir liau^ kitokių U

Reumatiški Skausmai l>

pagaliau pereitą
Genera- 
.. Vailo- 
vašaros.dili

riukšmingo darbo, šventini- 
nų ir aplaistymų rudenį 
mieš audroms prasidedant 
natėsi juroj sukaltų polių 
grandinė — busimo pietiniu 
nolo griaučiai.

Rudeniop kažkas Įstrigo, 
juvo girdėti 
lara vijęs, 
įelis kartu;
'emisija, tyrė 
ies pažadėjo, is c 
m.dėjo, žodžiu 
<c! kas pnsi

rangovas susi- 
padidint sąmatą 
s • rašęs, važiavo 

bandė, iš da- 
dalies nepa

ėjo, žodžiu, smulkmenas 
<cl kas | asilikau kitam kar
ui. Po to greitai grįžo Kau
nan vyr. inžinierius, visos 
os statybos

3

nauja 
merginų, nes 
mokinasi.

Dirbantieji 
turi bijotis 
žiūrės su pežeminimu. 
tokius studentus gerbia. B 
veik visi 
legijos turi kokias nors orga
nizacijas. kurios rūpinasi su
rašei studentams tinkamus 
larbus. Paprastai tos orga
nizacijos vadinamos “dar
be” biurai arba “savitarpi
nės pagelbos” biurai. Jeigu 
prie kolegijų nėra tokių or
ganizacijų. i

i studentai ne- 
kad kiti i juos 

* Visi
e- 

universitetai ir ko-

savybė. M<»iy.ičių tranzakci- 
jos yra ski; i ' gos. Nekuriuo- 
s e a i s i 11 k i m v <»sc morgiči us 
išimama.' ant nuosavybės iš
neša S0 r.m - .ios vertės. Ba
lansą gi jH.Ki.iiis meša pini
gais. Kilu -v atsitikimuose 
pirmąsai m rgiėius yra 50 
nuoš. nuosav bės vertės, an
trasai 2 ’ nu >š., 30 ar dau- • 
giau nuošimčių. Mažiau at
itikimų yra. kur išimama ir 
mečias m n ęičius. Skolinant 
pinigus am norgičių, prisi- 
?ina turėti > < kalo su banki
nėmis įstaigomis, paskolos 
'raugijomis ar privačiais 
asmenimis. Nekurtos įstai
gos skolina - migus, kad tik 
<tvo klijentą kaip nors iš
naudojus. Svarbu, pasirinkti 
skolintojus sąžiningus.

Pirkėjui svarbu sužinoti

l ' t
šaukis greitai prie DON. Jo persig. n .n/ios ir gydančios 
ypatybės suliuosuoja sąnarius, sustabdo tinimą ir prašali
na skausmą. Vartok DON kartu su DO\ kompresu (Gazu 
padaryta su

liuosa nuo vienokių ar kite
lių obligacijų. rl ai svarbiau- 
;ia tranzakci jos dalis. Nuo-

■ l:es rastas tai yru teisė 
nuosavybę- paduoti. Apie 
ai sužino advokatai artam 
.ikros bendrovės.

Jei nuosavybė perkama 
agentą. reikia žinoti.

i
i
i D

Gaunama* pas
arba pri. iuskit 50c. už išbandy
to > banką pas Barrett Linirr.cnt 
C a. Inc„ 25 llunUngton Avė., 

Bjs:o". Mass.

DON). Jus pajusit pasekmes i j--ims. 

jūsų aptiekurių

JL/VJ-zV
STERĖT1A AS L1NLMENTAS

I

i

Kui-
(2)

Valet APSAUGOS BRITVAAlltoStrOD Kuri Pati Išsigalanda
Rarnr VISAS PRIRENGIUAS $U»0 ir $3.00
*'dzor Parsiduoda visoje britvų krautuvė**

Sharpens Itself

Gražiais viršeliais pagražint*, 
na 51 no. l.OVGIN IiUINIS

i20 el.ster \ve.. ( ambridge. Mass.

’ y ■» A ui 
vedėjas p. \ i- 
cilo. Vien žve- 

ir laižybų ėjo, 
lnis nublokš tą vi- 
tatytą tv orą.

Dampf- 
>iraipsny 

irengi- 
:: "Uosto 

mui laimė 
audros 

nesenai

ir sitei "Jiem, 
joot” 273 n-iy 
Klaipėdos uosto 

nas” be kitko raš; 
ivs Palanga sta
i e - išy psojo. Rud ens 
žadėtuosius darbus 
suti ukdė ir vėliau juos be- 
•eik visiškai sunaikino, taip, 
•og. kaip yra sakoma, nuos- 
.oiių padalyta maždaug i 5 
bilijonus litų. Kas tuos nuo- 

; 'tolius pakels, ligi šiol nėra 
nnios.

"Prieš kurį laiką buvo pra
nešta, esą ministe
.as svarstęs 
les Paiang:

,'ku perimti 
Toji 
-avo 
uosto 
perduodant 
pirmenybę, nors kitos firmos 
buvo padarę pigesnių pasiū

ti, vmų uostui pastatyti. Uosto 
Įstatymo Šventojoj žlugimas 
■ turėtų perspėti nevykdyti 
į negalimų arba nepakanka
mai paruoštų pianų. Už tuos 
pinigus, kurie ligi šiol i šven
ta ją supilti, butų buvę leng- 

iviausiai padaryti reikalin- 
'gieii darbai Klaipėdos uoste, 
ir negali būti klausimo, kad 

itie pinigai butų buvę pelnin- 
igiau Įdėti, kaip dabartinia
me atvejy kad yra.” 

j Durnų be ugnies nebūna. 
Šią eilinę naujieną turi grei

čiausiai imtis ištirti tie, kie
mo tai pareiga ir kas tai gali, 
pieš Lietuvos valstybė iš gerą 
pusantros gubernijos tokių 
“prieškarinių”- rusiško maš- 
taoo “neapsigalvojimų” il
gai neišlaikys’. Reikalinga 
:skubi ir radikali pagalba.

1* r

1 
‘privati 
laiku buvo 
Šventojoj

ų kabinę- gijos 
projektą uostui 
iš privačią ran- 
valdžios žinią, 
ranka.’ kuriai 

perduotas 
statymas, 

užsakymą gavo

Į )er
- -tai la <la,.ba at.pa<l agentai kai kuriose vie- 

lieka Y. M. C. A. arba Y. W.! •“ 
C. A. Tie biurai gerai orga-j 
nizuoti ir sistematiškai vei- ’ 
kia. Jie susineša su visais 
miesto darbdaviais ir turė
dami surašus studentų, ku
rie jieško darbo, suveda 
darbdavius su darbininkais.

Vale Universiteto rapor- 
tas rodo, jog per vienus me
tus 564 studentai uždirbo' 
S215.0O0. ( olumbia Univer
sitetas rodo, jog per metus, 
722 studentai uždirbo apiei 
$100.000.

Daugelis studentų gauna 
-avo užlaikymą tarnaudami Į 
prie stalų, kaipo patarnau- j 
tojai arba virtuvėse kaipo 
pagelbininkai. Kiti dirba 
prie mokytojų, ir yra visa ei
lė visokių darbų studentams, 

nori užsimokėti moks
lo lėšas.

Įvairios kolegijos turi vi
sokiu.' laimėjimus gabiems 
studentams. Patartina apie 

i tai sužinoti pirm stojant 
kolegi.jon. Norintiems stoti 
kolegijon, patartina pasi
rinkti kolegiją, ir iš tos kole- 
J‘)s pareikalauti kataliogo, 
kuri' suteiks pilnas informa-
c
L

tose ima nu- dviejų iki pen-į 
iių nuošimčių nuo parduo-i 
lamos kainos. Ir apie kito
kias išlaidas, kaip tai advo
kato, rekordą vimo, išanksto 
■eikia sužinoti.

Apart • 'ko, svarbiausia' 
gauti teisingų ir geru patari-; 

kad m . adarius klaidų, j 
reikia!

mų. 1
už kurias vėliau? 
brangiai ./.n keti.

LIETUVIU LAISVĖS
ir perkamoji nuosavybė yra MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ 

VVAUKEGAN, ILL.
Valdybas Antrašai:

Pirmininkas VINCAS GABRIS 
726 MeAllister Avė

2) Pa?e!bininkas KAROLIS DIMŠA 
716—bttf St.

3) Užrašų Sekr. R. M. RL'LECZ 
S3S Su. Jackson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA
Š10--- btll it.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS 

b41 Ler.ox Are.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS 

849 Sj. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—8th St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Pieidilly Court.

NAUJA MOKSLO 
KNYGA

I

F. L. I. S

Koks buvo Dievas

-uteiks pilnas informa- 
■as apie visus dalykus. Tie 

ataliogai gaunami dykai.
F. L. I. S.

Perkant ar Parduodant 
Nejudinamą Nuosavybę

Tėvynės .Mylėtoji? Draugija vėl parūpino vražų mokslišką vei- < 
kalą l’ASU I.IO 1STORIJ \. parašytą garsaus anglo raštininko < 
\VLLLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems < 
geria usienis Lietuvos kalbininkams. <

štai tik trumpa -atranka knygas turinio: Kur yra žemė erdvė- < 
je; Pirtaieįi gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė įvairios gy- < 
vuliii veislės; Kaip gyvybė ant žemes atsirado: vandeniuose ir , 
sausumoje; Pasaulio klimato atmainos; Kodėl gyvybė nuolat kei- < 
čias; Milžiniškų ropliu gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščių; J 
Nauja žinduolių gyvulių gadynė; Atsiradimas smegenų; žmogaus < 
gadynė; Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; < 
Pirmosios mintys, filosofija ii tikėjimas; Žmonių rasės; Žmonių < 
kaliais: arijų, semitų ir Litu; Pi- įso-ios civilizacijos; Pirmieji niie- ’ 
štai; Jūreiviai ir pirkliai; Raštas; Dietai ir žvaigždės; Baudžiava, < 
vergija, socialinės klesos ir laisvieji žmonės; Žydų raštai. Biblija < 
ir pranašui; Arijų tautos ir priešistoriški laikai; Aleksandro Di- < 
tižiojo karaliaus ; y venimas ir darbui; Aleksandrijos mokslas ir re- , 
ligija. Iš t<< trumpo parašymo r<;a<o(e kaip pilna ir įdomi PASAI'- J 
L1O ISTORIJA yra. Virš 70 paveikslą tekste. Apdaryta. Kaina su < 
pasiuntimu ..........................................................................................$2.25. <

Siųsdami pinigus adresuokite sekančiai: ,
KELEIVIS <

255 Broadway SO. BOSTON, MASS. <

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Eox 177, 
St. Charles, Iii.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 \Vest Main St., 
Pirmsėdžio pagelu. Antanas Jurpalis 

585 West 5tn St.
Nutarimų Ra.št. J. Stanislovavičius

193 West Statė St, 
Turtų Ra-t. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimontas,

105 Vest Main St,
Knygius Kazimieras Tamašiur.as,

42 \Vest Wa-nut St., 
IŽDO GLOBĖJAI:

Martinas Bargavanskas,
P. O Box 213.

Jonas Sadauckas,
104 \Vest Indiana St.,

Boleslovas Alekna,
158 Mor.roe St.,

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas.

110 Vest Iilinois St, 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ:

Kazimieras Arlauckas,
44 West 6th St.,

Romualda Gričiunas,
85 West Main St,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis,

P. 0. Box 224,
Liudvikas Gruožis,

R. first, Box 10.

Perkūnas buvo vyliausis seno
vės lietuvi:: dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ii buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
kai negaii užmiršti.

Bet ar žir. t. uaip jis išrodė, 
kokių stebukbi jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai ji garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
iievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasauli, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie- 
uvių tautą?

Ar žinot ką 
lievai Pikuolis, 
r Pizius, arba ___ _
Gabija, .Jura, Laumė, Milda ir 
eitos?

Jei to neži.iot, o norėtumėt 
žinoti, tai issirašykit knygą 
•ardu ”Kokius Dievus žmonės 
kirbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne- 
:iktai visi šen- vės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų. pradedant nuo saulės gar
bintųjų ik: krikšč'inių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
-tpie 400 Įvairių dievų. Podraug 
'Usipažinsit ir su tomis tauto
mis. kuri - tu s i evus garbino, 
kur jos gyvom, i .ip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikyh'nio pobūdžio, 
bet grynas n s. Ją perskai
tęs galėsi st •. diskusijas ir 
sukarsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia ka i, ant dailios 
popieros. turi ar ie 300 pusla
pių skaitymo ir ‘ 
ai S 1.00. Tas 

rytas, ?1.25,
"KELEIVIS”,TT 1 gciiauoiaoZo.o Broadway, So. Boston. Mass pasaulyje.

Ant JO
f.ictą "vai antuotos. Musu kainos 
mesnės nejru kitu išdirbėjų. Dykai 
teikiam pamokinimus; Reikalaukit 
talogo, kurį pasiunčiam DYKAI, f-)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė.. Dept. 30. .. 

CHICAGO. ILL.

veikdavo vyrų
K >vas, Ragutis 
r ’.oieru deives

K \M ĮDOMU ŽINOTI. KAS DAR\R DEDASI LIETUVOJE. 
TAM GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžia Lietuvos 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 ra. ugdė ir gynė
SOCIALDEMOKRATAS yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik

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

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, palaikykite Lietuvos da,bininkų laik
raštį. užsisakydami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti “Socialdemokratu," tegul surenka 5 skaity
tojus. atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vieną laikraštį per tiek laiko 
dovanai. Amerikoje metams $2.40, pusei metu $1.20.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60c.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS. KĘSTUČIO GATVĖ 10. 
KAUNAS. I.ithuania.

______________________________________________________________

i

Suv. Valstijų Įstatymai 
(liečianti nejudinamąją nuo
savybę yra labai komplikuo- 

Kiekviena valstija turi sa- 
;vo reikalavimus, kurie turi
būti pildomi perkant ar par-j 
duodant žemę ar namą.

Perkant nuosavybę pir
miausia susitinkame su pasi
rašymu raštų. Raštu reikia 
.padan'ti kontraktą dėl že
mės ir namo pirkimo. Prieš' 

Įteki kontraktą pasirašant, j 
‘viskas turi būti aišku, smulk-l 
‘meniškai sužymėta visi da-j 
ivkai kas liečia perkamą) 
nuosavybę.

Parduodantysis ir perkan- i 
•tysis bile nuosavybę pir
miausia sutaria, kad vienas 
[parka, o kitas parduoda tam
{tikrą nuosavybę paskirtu lai-i 
J<u, už tam tikrą kainą ir tam f 
tikromis sąlygomis. Turi bu- 

įti aiškiai nurodyta kokia že
mės nuosavybė perkama.! 
kokie rabežiai. Reikia ir tą 

įturėti galvoje, ar pirkėjas 
paskirtuoju laiku baigti raš-Į 
rus turės užtektinai pinigų.

Pirkimo kaina taipgi yra 
svarbi. Turi būti imama do- 

' mėn a?' kaina nustatyta ak
li nalė. Paskui bus pervėlu. 
Reikale mokėjimo už nuosa
vybę daugelis neturi visų pi- 

.. .................  inigų užmokėti. Tokiam atsi- 
kciegiias jau-tikime susitinkama su mor- 

arbu bus sužino- sičiais. Morgičius tai yra

Kaip Neturtingi Moksleiviai 
Gali Lankyti Kolegijas.
Daugelis žmonių mano, 

kad kolegijos yra tik turim-j 
'iriems žmonėms, ir tukstan-j 
ciai jaunų vaikinų ir mergai-j 

baigę vidurines mo- 
nei nemąsto apie 

i, nes jų tė
vai negali mokslo metu juos 
užlaikyti. Tėvams ir norin
tiems lankyti 1 
HUollHlTlS k \ 
ti. kad biie studentas baigęs'dokumentas už paskolintus 
• higli school” gali įstoti ko- pinigus nuosavybei pirkti, 
iegij'in su mažai arba be pa- už kuri užstatoma pati nuo-

ŽIEŽIRBA
LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimą^ąjunga "žiežirba."
KAINA METAMS: Amerikoje $1.06; luctdvąje 30c,

ADRESAS ŽIEŽIRBA. Kęstučio gt. 10. Kaunas. Lit

ainuoja tik- 
dailiai apda-

Babies i o ve it
Nuo visų pi]vO ;r ^arn» nM. 
m o cv»» .. t - .- arini nuo 

o geresnio 
amu nėra.

ma?ump, kurie 
dantų audimo n 
Kūdikiams ir va 
kaip

Mrs. Winslow*s

JUOBA KjiYGi
pųn.okininiai 

į»u 2**' ir Pa' 
su prisiuntj- 

> D." pastaro 
.'įkėji $2.00. 1 
mokėti iškal- 

Knv-.-ą kaip<> 
;nk milžiniška 

<3 pažįstamus 
pinigus s-nsk 

GD
i X AS 

f?hicaK<’. UI-

"(
1

Armonikai. į

ne
su
ka

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikrašti 

“KELEIVĮ.”

EILIŲ KNYGA

>

Geras abeir.an raudojimui 
lininseata;, 

Pain-Expel’eris
Kuomet reumatizmai ar neuralgija 
vargina ju3. ištrinkite ska^darr-as 
•rietas kiuo atsakančiu šeimyniniu 
bnimentu ir tucja pajausiu paleng* 
vinima.
3$c ir 70c bonka vaistinėse Tėm”- 
lute, kad butų Ir.kara vaizbažeskl r

F AD. RTCHTER CO.
Ecrrv Sout’.i Sth St?.

Brc. k!yr. R. Y.

Mes i-dir- 
bnm ir im 
portuoja- 
nie viso
kiu rūšių 
rankomis 
įdirbtas 

Itališkas
I Akordinas 
geriausias

ymiiem

^.vnoioK.'M 9<o»ooor»*>

Papuosta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eiiių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekviena* turėtų papuošti *avo knygynų minėta knyga.
KAINA TTK $1.00.
Audinio apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JLSŲ UMSVAS^lJO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienu* nusipirkę* t* knygą f«/.idži*ug«. Pinigu* geriau

sia siųst “Money Orderiu.” Popi- ;.nius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverlc. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamiršt priiipint uz 2c. markę.

“KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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i mas toks pats nuošimtis ir 
darbdaviams.

Taigi darbininkų, tarnau- 
itojų ir i

1 . >
-dr Bit. Į metus.

« v i *
I Kuraėnų stoti ir čia porą die
nų stebėjo važiuojančius ke
leivius. Reikia pastebėti, kad 
šie plėšikai yra labai drąsus, 
nes užpuolė apie 20 žmonių, 
tik vieną šaunamąjį ginklą 
turėdami.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių. 1

LINKUVOJ ŽYDAS PA- kalėjimo jiedu atvažiavo Į 
PIOVĖ KRIKŠČIONĘ

MERGAITĘ.
*' - ~ 1 “T“*------

Taip tvirtina žydo duktė.
Sujudo, sukruto 20 d.-lap

kričio visa Linkuva, o vėliau 
ir visa apylinkė. Atsitiko 
štai kas: minėtą dieną iš ry
to pradžios mokyklos I-jo 
skyriaus mokine žydaitė 
Liuba Kanaitė (f) metų mer
gaitė) papasakojo vaikams, 
kad jos tėvas, Leiba Kanas, 
paplovė krikščionę — mer
gaitę

Ir mokytojams ji papasa
kojo tą pat: kad mačiusi,

LIETUVOS DURPYNU 
EKSPLOATACIJA.

Iki šio laiko Lietuvoje 
durpių vartojimas kurui ir 
žemės ūkyje labai mažas. 
Kiek daugiau durpes ūkinin
kai vartoja mažai miškingo
se vietose Suvalkijoje ir vi
sai nevartoja arba atsisako 

kaip tėvaUš kižin kur p’arsK vartoti miškingesniuose ra- 
vežes mergaitę, uždaręs ją i i ..................
tamsų kambarį, kitą dieną x aidžios žinioje dabar 
vakare prisirinkę daug žydu! >’ra 60,000 ha eksplio-
(senu, su barzdomis) ir jos stacijai tinkančių durpynu 
tėvas britva po kaklu, ant ki
biro, paplovęs tą mergaitę; 
paskui nuvežęs lavoną ant 
zvdkapių ir užkasęs; ji va
žiavusi kartu.

Žodžiu visai taip, kaip ir 
kiekvienoj vaikų plovimo 
istorijoj.

Pasirodo, mokytojų pati
kėta tai istorijai ir pranešta 
ne tik vietine: policijai, bet 
net teismo tardytojui i Joniš
kėlį. (Savo policijai, mato
mai, nepasitikėjo). Tą pat 
dieną atbildėjo teismo tar-! 
dvtojas, buvo suimtas stoty-1 
je, parvažiuojąs iš Šiaulių I 
Kanas ir prasidėjo tardy
mas. Žinoma, visos pastan
gos iškelti Beilio bylą nuėjo 
niekais. Railaitė per tardy
mą pripasakojo visokių ne
sąmonių, žadėjo nurodyti 
vietą, kur užkasta “paplau
toji mergaitė,” bet nwody.ti| 
negalėjo. .

Matomai, visas tas krimi
nalas jai arba prisisapnavo, 
arba ji buvo kažkieno pamo
kinta taip pasakoti, arba jai 
galvutėj kokia netvarka pa
sidarė — ekspertizos nepa
daryta. Prisiėjo tyrinėjimus 
baigti.

Pažymėtina, kad ši istoį- 
ja žaibo greitumu. išsiplati
no po visus užkampius ir bai
siai suerzino Linkuvos ir 
apylinkės visuomenę. Jauni
mo tarpe jau buvo kalbama 
apie pogromą. \ ietinė inte
ligentija vietoj to, kad aiš
kinti panašių paskalų tuštu
mą kartu su minia tvirtino, 
kad “reikia žydus pamokin
ti,” arba laikėsi neutraliai, 
manydami “lai žydelius pa
šokina.”

Nors byla jau archyve, 
bet kaimo žmonės dar tvirtai 
tikėdami paskalams kalba 
apie “mergaitės papiovimą 
ir dar ilgai tur būt kalbės.

KUNIGAI JEDŽIOJA, 
GERIA IR MUŠASI.

......—----- Svėdasai. : kiškio apskr.
•darbdavių įnešimuigpayy m 

suma sieks apie 10,000,000'meflžfotojai
. Ju ta}.pe buvo

Medžioję 19 J
Į21 d. susirink 

Kaune vėl i rininką. žiu
Jau da- kiai, kaipo g; ųs valstybi- 

i, Į kaušo. Į- 
____ _ ____________  ., .___ • kunk s X. skėlė Į 

dyboj vėl iškeltąsias klausi- antausį pil. S., o tam pa
ntas ir manoma padalyti žy-i klausus užką. migeli, muši, 
gių viešiesiems darbams or- gavo dar k s antausius, 
ganizuoti ar kitais budais | kad apsikru\\ >. Toki atsiti- 
aprupihti bedarbius._______ ikimai švediš. ams ne nau-

-------------- -įjiena.
PER NEATSARGUMĄ 

PRIGĖRĖ.
Lapkričio men. 23 d. Šim-

i

VĖL BEDARBIAI.
Atėjus žiemai, 

atsirado bedarbių, 
bar jų priskaitoma virš 1,000 nes garbinti i* 
žmonių. Kauno miesto vai- kaušęs 1

doti, tečiau jų pasielgimu 
užsigavo to paties kaimo vy
rai ir su.-itaį-č jiem už tai ai* 
keršyti. Kad i\ykdytų savo 
sumanymą, keletas vvru išė- 

ę, o vie- 
_ stipresniųjų pasilikęs 

j j viduje pradėję neva juokais (

. i ieną vietos
ėjo medžioti. . . - . - • .
ir kunigas X. J° > tapis^ priemenę 
20 d. spalių. ls stipresniųjų į 
>as vietos gi-
ia,
ųs

švedasiš- aprašytus svečius po vieną
iš eilės stumdyti i priemenę; 
patekęs i tamsią priemenę 
svečias pajusdavo iš visų pu
sių nepaprastą “karšti,’’ nes 
laukiantieji priemenėje vy
ra: pradėdavo jam duoti 
“garų.” Vienas svečias pa
puolęs i tą pilti neturėjo ki
tos išeities, kaip išsinerti ič 
'kailiniu

f

su 2,000,000,000 kl. šla
pios durpių masės ištekliu
mi.

Durpynų eksploatacija 
nedideliu mastu vykdoma 
miškų departamento, kaipc 
pavyzdys tose vietose, kui 
piliečiai durpes gaminti neį
pratę, o kiti durpynai nuo
mojami valdžios Įstaigoms, 
bendrovėms bei atskiriems 
piliečiams. Vietos gyvento
jų reikalams durpynai išnuo
mojami vieniems metams ii 
nedideliais sklypais. Tuo bu- 
du praėjusiais metais buvo 
aprūpinta 8231 kaimo ubis 
iš durpynų bendru 1438 ha 
plotu.

Stambesnio masto durpy
nų eksploatacija vykdoma 
išnuomojant iš varžytinių di
delius plotus ir ilgesniam— 
net iki 24 metų — terminui. 
Iki šiol tam reikalui priva
čioms firmoms bei Įstaigoms 
pavesta 14 durpyno sklypų 
bendru plotu 889 ha.

Kreditų, praeitų ir šių me
tų durpių gaminimui nepato
gios vasaros sutrukdė dur
pynų eksploataciją. Dur
pėms kasti Įrengtos mašinos 
visos dirbti negalėjo.

Bendrai, reikia pastebėti, 
kad durpių gamyba musų 
krašto sąlygomis galima, 
bet reikalinga paramos.

NAUJOSJ TONINĖS. 
Plaučių tigrinė. Lapki i-

kaičių vaisė, policijai buvo čio 20 dieną . barke atida- 
nranešta, kad Mituvos upėje ryta plaučių pą 
atrastas prigėrusio žmogaus Ligoninės 
lavonas. I' 
atsitikimo

ligoninė, 
ru ui specialiai 

•-ta' ii prieš karą 
ieisti, bet da- 

’.tremontuoti

-

1SI ir vienmąr.škiniuii € 
sprukti laukan: ant rytojaus* 
nuėjęs atsiimti kailinių, radol 
juos supjaustytus i šmote-; 
liūs.

mėnesiams 
President,

kiems 
Schlick,

Kad prašalinus blogą šalti g:? tr.i ir 
apsisaugojus plaučių uždegs:....

Bulgcriškų žolių Arbata
yra vertu dešimts kart; jos k. Lios. 
Taip, kiekviena, šeimyna 1.ii-.a!o tu t 
šią tyrą gyduole pašilių;..- i.erai .. >
vidurių užkietėjimo. reurru;ti<iOO, ;.k- 
vo, kepenų ir inkstų ligų ir sustip. .- 
mmui kraujo.

Reikalaukite pas savo aptiekorių 
pakelio šiandien — 35c.. 75c., 81.2;;.

Pastaba:—Daug žmonių gyvena ariu 
farmų, kur nėra aptickų. Jiems reika
linga šita gyduolė užvi> kibiausia, to
dėl aš pasiųsiu jiems per paštą p;

;ž S1.25. Adresuokite man, H. H. \ .mdidelį pakelį
45 Marvel Buildin". Pittsburįfh, Fa.
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SUDEGĖ KLUONAS.
Lapkričio 25 dieną Radvi

liškio vienkiemy (Biržų ap.) 
ištiko gaisras. Sudegė p. K. 
Samulionienės kluonas, linų 
piinamo.fi mašina, savi ir at
vežti minti linai ir esą prie 
kluono darbo Įrankiai. Nuo
stolių padaryta per 7,000 li
tų.

Šiame gaisro atsitikime 
nuostabu tai. kad iš N. Rad
viliškio miestelioUcuris via 1 
pusė klm. nuo gaisro vietos, 
atvyko vos du ugniagesiai su 
visai netinkama mašina.

Geras paprotys
Naučokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos cd; sveiku ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

scntuk.ns pleiskanas, tų svarLtaus; 
pnešą granų plaukų

K u: •oi’-’-.itc bonką už 65c šiandien 
pas avo \cist:n:nka. 75c kreme: 
s;umč ama tiesiog iš labo: a to r i jos.

AD. RICIiTER & CO.
e. y & South 5

M

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidinys. 

Metams $2.00.
Už tą pačių kainą siunčiam i 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS 
121 East Sixtli Street, 

SOUTII BOSTON, MASS.

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS |
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
Ant musą tri-šriubinių lr.ivų 

Rcsolute, Rcliancc 
Albcrt BalUii 
Deut.s< hlcnd

ir ant populiarišką vienodais 
! ambaria; laivų Clevctand. 
'•Vestphaiia. .Mount Clay, ir 

Thuringia.

iš New Yorko 
į Kauną ir atgal 

UVU (l'ridėjus S. V.
iei;;ą 'laksi!-.)

PAŠOVĖ KALINĮ.
Kuri laiką Kauno sunkių

jų darbų kalėjime sėdėjo už
darytas Pranas Kudirka, ki
lęs iš Šakių apskr. Jis buvo 
kaltinamas nužudęs tame 
krašte penkių žmenių šeimy- 

į ufy1’ beeidama! voj. Jurbark* apylinkė šiai *-?• Gruodžio mėn. 4 <1. Ma- 
undinu lieptu. Ji bu\ o ne- i ligoninei labai rinka: netol* riarnPo1^ Apygardos Teis- 

1 mas turėjo nagrinėti jo bylą.
Nesenai jis etapo keliu buvo 
atvežtas i Mariampolės ap
skrities kalėjimą. Lapkričio 
mėn. 29 d. vakarą, kai ėjo 
kaliniai Į virtuvę pasiimti 
vakarienės, jis, išnėręs vieną 
koją iš pančių, užšoko ant 
kalėjimo stogo ir skubo nusi
leisti žemyn i kitą pusę ir 
pabėgti. Ten stovis sargas 
liepė jam sustoti. Jis neklau
sė. Sargas kartą iššovė ir 

_ _ sunkiai sužeidė: šovinys pa- 
remontui -aikė i kairi ji šoną. Tuojau 

reikalinga tik apie 40,000 Ii- »uvo nuvežtas Į apskrities li- 
~ ■ - Jgoninę. Rytojaus dieną joje

mirė.

Nuvykusi policija ligoninei
ieton patyrė, i iki šiol buvo <

kad prigėrusioji yra Petronė bar naujai ___________
Mmalgytė, 50 metųamžiaus. Juose yra tie. s apie 50 lo

p
šius rūšies ligoninė yra 

tuo tarpu vi e utelė Lietu-

kilusi iš Gudžiūnų kaimo.
Pravedus kvotą, nusikalti

mo žymių nerasta. Minalgy- 
;ė Įkrito i upę, beeidama Voj

iurtinga ir eidavo po kaimu: 
elgetaudama.

PAGIMDĖ KŪDIKI 
GATVĖJ.

Šiomis dienomis 
kiauruoju gelžkeliu 
jant i Šančius, viena 
įasiiuto blogai ir 
nešta i gelžkelio 
kur ji tuoj pagimdė 
Motina su vaiku tapo nuga 
ienta i savo butą Šančiuose.

i

:

I

“GARSIUOSIUS” 
SUĖMĖ.

Trakų apskr. Semeliškių 
apylinkės miškuose apie 4 
metus slapstėsi du Lietuvo; i 
kariumenės dezertyrai: vie
nas kilęs iš Budzilių kaimo, 
pavardė Nesutavičius, o pra
mintas “Bondariu”; antrai 
iš svetimos apskrities Bikau- 
skas, pramintas “Šiaudiniu.' 
1924 metais net visos apskri
ties policija juos gaudė. Bu
vo ir centro kriminalės polic. 
valdininkai. Niekas negalė
jo juos paimti. Bet visi apie 
juodu šnekėjo. Už “Banda- 
rio” suėmimą buvo paskelb
ta 1,000 litų dovanų. Bet atė
jo galas. Lapkričio mėn. 23 
d. vakare Semeliškių nuova
dos policijos viršininkas p. 
Jurukonis su savo padėjėju 
p. Gervickiu ir policininku 
p. Keršiu netikėtai užklupo 
minimus draugus Budzilių 
kaimo kluone. Banditai kelis 
sykius iššovė, bet paskui pa- 

, sidavė, neturėdami šovinių, 
i Po trumpo tardymo juos iš

vežė i Kaišedorius. Dabar 
visa apylinkė rami.

netoli 
miškas, pati igoninė stovi 
gražioj ir sau.- j vietoj. Ve
dėju paskirtas dr. Petrikas, 
buvęs vyresny.'is asistentas 
prie medicino? fakulteto \i- 
daus ligų katei’ros.

____ Džiovininkų sanatorija, 
moteris Varėnoj*, buvusiuose kari 
ji buvo ninku kliubo i .muose, ma- 
budelę, noma įkurti sanatoriją. Prieš 
kūdikį, karą čia buvo .; tilerijos va 

sarinė stovykla Kliubo rū
mai yra dviejų aukštų ir juo- : 
se galima ims sudėti apie ; 
100 lovų. Rūmų i

Kaune, 
važ iuo-

SUŠAUDĖ ŽMOG
ŽUDŽIUS.

Ukmergė. Karo teismo 
arimu lapkričio 19 d.

nu-
už

mieste tapo vėl sušaudyta 3 n 
□lėšikai — žmogžudžiai, ne- f 
;enai Gelvonyse žiauriai nu
budę apiplėšimo tikslu du! 
;enu žydeliu. Kiti 2 plėšikai į 
'buvo 5) pasmerkti vienas* Musų 
nepilnametis) kalėjiman paproty 
irie sunkiųjų darbų iki gy-1 
;os gaivos, o antrasis 20 me- 
ų. Įdomu, kad pasmerktieji

tų. Tad yra labai daug vil
ties, kad ši suma bus asig
nuota. Toki nauji rūmai at
sieitų apie 400,(uTO litų. FARMOS.

VESTUVIŲ ‘ VAIŠĖS.”
Zapyškis. Kauno apskr. 
sų apylinkėse yra toks 

ys. kad ^vestuvininkai 
dalyviai i pabroliai i būtinai 
privalo važiuodami iš šliube 

. . . . _ parvežti vestuvių svečiams
mirti parodę daug dievotu- lauktuvių nors po 1 buteliu- 
mo iki pat sušaudymui, prie- ką degtinės. Dėl šių lauktu- 
Įę ir išpažinties, teisinosi esą vių svečiai varžosHr kartais 
nekalti. Vienas iš jų paliko 
hnoną su 3 vaikais.

NORĖJO PABĖGTI SU 
PINIGAIS.

Nesenai Joniškio polici- 
; jos nuovados viršininko pa
dėjėjas Žukauskas, surinkęs 

; miestelyje valstybinius mo
kesnius. pakėlė triukšmą. 
<ad tos pat nuovados polici
ninkas tuos pinigus pavo
gęs. Nuovados viršininkui 
asai jo padėjėjo pareiški
mas pasirodė Įtartinas ir jis

net susivai ima. Taigi lauk
tuvės visuomet tenka stip
resniems ir gudresniems.

Nesenai Mitkunų kaime 
į buvo ves’uvės. Į kurias atėjo 
■ 5 neprašyti, iau išsigėrę Pyp
lių kaimo vyrukai. Jiems pa
sisekė iš vestuvininkų pa
veržti lauktuves ir jas sunau-

PARSIDUODA 15RMA
100 akrų geros žemės, 20 karvių, 

arkliai. 150 vištų, 50 tonų šieno, vi 
farmos įrankiai, ratai, mašinos, tro
ba . 100 obelių, 1090 kitokių medžių, 
pu- e maiiės iki mokyklos i;- bažnyčios, 
2 maiiės iki steišiąo. Geras pelnas 
gaunamas už pieną. Stuba 13 kamba
rių, barnč 36x40, garadžius 15xls. ge
ri vištininkai dėl 500 vištų ir kitokie 
budinkai. Tas viskas turi būt parduo
ta greitai iš priežasties savininko ne
sveikatos. Kaina 7,000 dolerių, pusę 
ios sumos reikia Įnešti Kas norėtų 
pirkti, lai kreipiasi per laišką šiuo ad
resu: Wm. MARCINKUS (2)

Box 83. Lake Como, Pa.

i

l

Foi* Gsrip, Infiuenza

(HirrimsE Line) Joint SerVice ’.Tith

Hambnrg American Line
131 Statė St., Boston. Mass.

Išplaukimai kas savaitę
De] sugrįžimo leidimų ir ki
tu informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American LinesDft.MUMPHREYS*M

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77”. Išvarys šaltį. Pasek
mingas prieš Gripą. Patar
tina turėt “77” jus namuose. 
Prieš šalti ir Gripą “77” pa
gelbsti per 30 metą.

At all Druggjls 30 eents. 
EUMPHEETS’ ROMEO. MEDIdNECO.

15*5 VViliiarn Street. New York
■■■ 1 ——

Ant

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio

Vokiečiu laivo 
COLI MBl S 

ant kitu šios linijos laivu 
M DIEN. PER OKEANĄ

IR TAIP VISADOS 
ATSITINKA.

Malonėkit perskaityt 
laišką: "Brooklyn, N.

SI 
v ‘

iicAO V'.v iniac n jie • . /? i -y*" C. Oareštavo savo padėjėja, kai (Gruodžio 6, 13/5., r orą me- 
mėgino išvykti |newų ?tSai as >----------

NORIU PIRKT KARMĄ.
Kas žinr.t arba turit gerą farmą 

apie 100 akru, netoli nuo miesto, kur 
butą gera žemė, užtektinai gyvuliams 
našaro, malonėkite man pranešti 
m<riu pirkti.

LUKAUSKAS
Šou; h v. ėst. Pa.

a ■:•

< Tel. So. Boston 566-W J
> DAKTARAS !

I ? v
»' Telefonas 6112-W.' S
$ Or. A. Sorman-Giimaiiskas | 

!$ LIETUVIS DENTISTAS < 
i$ VALANDOS: $

Nuo 19—12 dieną £
IX Nuo 2—5 po pietų ''

Nuo f—8 vakare' v
C Nedaliomis Nuo 10—12 diena
'' 705 N. Main St. kamp. Broad St. V1 
$ MONTELLO. MASS «

arba
TIK
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKI ETAI I TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

N ORTU GERMAN

LLOYD
192 tVashinffton St.. Boston. 

arba pas vietos agentus.

SUGAVO PLĖŠIKĄ.
Lapkričio 24 d. Šiaulių 

stoties I ir II kl. bufete su
gautas plėšikas Strazdas, 
kuris spalių 28 d. su savo ______
draugu apiplėšė iš Kuršėnų įstatymo projekto centrali- 
miestelio Į stotį važiuojam nis statistikos biuras surinko 
čius žmones. Tardomas kal
tu prisipažino esąs (jisai nu
šovė ir šaulį Matusevičių). 
Pasirodo, kad jisai už pana
šius darbelius jau buvo sėdė
jęs kalėjime irsi plėšimą dar 
kalėjime sėdėdamas sugal
vojo: tam reikalui kvietęs 
kitą drauge su juo sėdėjusį 
kalini. Tas sutikęs. Paleisti iš

DARBININKŲ DRAUDI
MAS LIGOJE.

Dėl svarstomojo Seime 
priverstino draudimo ligoje

^u.i laLi f A. L KAPOČIUS 
blogai. Negaiejau valgyt, 
nes pavalgęs apsirgdavau ir 
negalėdavau miegot, tcdel ir 
maniau, kad reikės mirti. 
Niekas negelbėjo, nors pra
leidau 6 dolerius aptiekose. 
Vėliau pasipirkaiu Karčiojo 
Vyno, padirbto Brooklyne ir 
pasijaučiau b'cgiau. Mano 
giminė oaklausė kas mąri 
yra. Kuomet išaiškinau kas 
yra. ji patarė pasipirkt Tri- 
nerio Karčiojo Vyno, nes tas 
jos vyrui pagelbėjo. Nors to
kiuose vaistuose pasitikėji
mo neturėjau, bet vistiek ji 
pasiuntė savo dukterį i ąp- 
tieka ir taip pradėjau vartot 
Trir.erio Kartųjį Vyną. Iš- 
vartojęs pusę bontos pasiju-

. j tau geriau, viduriai pradėjo
Moteriške tuojau; apetitas pagerėjo ir

šiandien jauė.uoti geriausioj

pastarasis
Latv ijon. Darant kratą pas 
ji buvo rasti pinigai ir kalti
ninkas buvo patrauktas teis
man.’ Šiomis dienomis Žu
kausko byla buvo nagrinė
jama Šiaulių Apygardos 
Teisme, kuris pasmerkė ji 2 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

LITUV1S DENTISTAS <
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną < 

beūo 2 iki 9 vak J
NEDALIOMIS: J

Tj. iki 1 v. po pietį; . 
Seredomis iki 12 di°n».

; Ofisas "Keleivio” name. *
■ 25i Broadnav, tarne C ir D St. <
I SO. BOSTON. MASS. J

Telefonas So. TŠosfotr 2300. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. L 6ALVARISKI

žinias, kad šis Įstatymas ap
ims pramonėj apie 40,000 
žmonių, prekyboje — 7,000 
žmonių, transporte— 11,000 
žmonių, išviso apie 62.000 
žmonių.

Numatoma, kad kiekvie
nas darbininkas bei tarnau
tojas mokės i ligonių kasas 
5 nuoš. nuo algos. Numato

NUŠOVĖ MOTERIŠKĄ.
Griškabūdis. Pentiškių 

kairhe vienas ūkininkas nu
šovė moteriškę. Tas ūkinin
kas pasiėmęs šautuvą, apsu
ko aplink kluoną, Įėjo per 
užpakalines duris, iškišęs 
šautuvą plyšin ir šovė buk Į 
žvirblius, o tuo tarpu ėjo per 
kiemą moteriškė, kuriai te
ko šūvi 
mirė.

_____ ~ sveikatoj. Kiekvienam mo- KNYGNEŠIO NEPRIĖMĖ L! “ ’:i„ liudvt. kad či.-

P Y
^KELLAGGS

TASTELf SS CASTOR OIL

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvine knygų '.eidimo, 
be; laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVE! 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskglbsin. vėliau

Už' įsakykit iliustruotą, mė
nesini pirpnicraus mokslo žur
nalą "KULTI. K L”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1 50 
Lietuvoje metams 20 litą, pu
sei metu 12 litfl.

Adresas:
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO GATV. 24.
ŠIAULIAI. LITHUAMA.

Tyrai išvalytas Castor Oi) 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skšnio ir neatsi
duoda. Imkit Keilopct’s. Su
piltas Laboratorijose.

Ofiso valandos: „
Nuo S iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 diena. Nuo 7—9 vakare.
Nedėliomis pasai sutarties.

520 E. RROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

su Pu
veikslais

i
. -------------- ---

Kartu
lietinių

mente gabu liudyt, kad čir 
teisybe pasakyta,. Jf M. Che- . 
livsky, 21 Nassatf -Avė.” Tre
nerio Kartusis Vynas, Trine- 
rio Linimenta», Trinario Sc 
dativas nuo salčio, Trincad° 
Tabietai nuo Šalčio yra par
davinėjami visose aptiekosc 
ir per vaistu uardavinėtojus. 

nes jo nepriėmė, jis palaido- Išbandykite' Jei jūsų kaimy- 
” Dabar nystėj negalit gaut, rašykit 

jį daug kartų iš sa- pas Joseph • ‘inėr Company, į
y

S
I KAPINES.

Girdžiai, Jurbarko v., Ra
seinių apskr. Balandžio m. 
mirė V. Pace vi čius, 59 m. 
amžiaus, kuris buvo tikras 
natri jotas ir senovės laikų 
knygnešių centras. Jam mi
rus, Girdžių klebonas Į kapi- 
r ’ ” ‘ '
tas “siratkapinėse”. 

^kunigas j’ _ ‘
kyklos vadino arkliu ir tt. Chicago. UI.

/orBILIOUSNESS
/i VARTOKTT

REEC1I \M S FILI.? 
paliuosavimui vidurių, su
stabdymui kvaitulio ir gal

vos skaudėjimo.
Nėra Kolomelio 

25c. ir 50c. bak iuka' a

▲

L>

te
v

NAVJAS
Aušros Knygyno Katalogas

Sykiu ir Kalendorius 
1936 ir 1’27 Metu.
ki:r:e nririu:’ 15 centų 

pomi ■ padengimu' per
ia lėšų,—a|>l;.ikys Au- 

Knygyno Katalogą. Ka
ti mnda.'i vi: <>. periau- 
knyt kurioft buvo iš- 
's Lietuvoje ir Ameriko- 
\ ■ ; .-Aus t 1 dienai, 

• 925 m. Taipgi Kalendorius 
1926 1937 metų ameri-
kt.niil i ir bažnytinė ir..- 
: ven’i mis. 5'ionas is tnrtin- 
giausin katalogu lietuviuose, 
gausiai iliu: trunka..

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Ktisled St. 

CHICAGO. ILL.

Visi

Dabar k* tik i Sėjo i* po spaudos

Nauja Lietuviška
•IBLIJA 
SATYROJE 

miera Rihiijos colius, turi SS2
paMapivs ir 379 Labai
idonit ir n audiny a kie*4\«cnai v patai. 
Zmc<us b.nitydainn m* Biblija ii U- 
mydaman j paveiks lėlius, (karte per
statų kai buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir Hci užgimimai Kristaus^, užmirš vi
sut savo vargui ir d/iaugvis ja risi to- 
kia knita igijo. 
moa vakarai

KAINA
Norinti raut 

•h:ekit Bxpre»o ar Pačio M«*ney O 
Riba reflatrantcmc laiške m!-*

“KELEIVIS” 
255 Broacfrriy. 
So. Boston. Mass

•;

TIK SJ.OO
>»• pirugv*

-ti..

i*nt >ra Iniir.pt

r‘w.

<9 i •

piinamo.fi
Iniir.pt


8 KELEIVIS
v

Vietines Žinios
Visi j gražu Teatrą ir Šokius ją.

* I V -
Subatoje, 9 sausio bus 

gražus teatras, 
įėję, So. Bostone, 
statomas naujas 
“Doros Brigada.”

Pertraukose A. 
kauskas 
dainų, 
mui bus šokiai. Grajins Žvin- 
gilų orchestra. Visi malonė
kit atsilankyti i ši pirmą pa
silinksminimų vakarą.

sausio
Lietuvių Sa- 

Bus per-i 
veikalas

j,, sumušė ranką ir apsidras- 
!kė vieną pusę veido. Daba • 
iis vaikščioja lazda pasi
remdamas.

Jan- 
keletą

V.
sudainuos 

Pasibaigus uerstaty-

Nusišovė anglių kompanijom 
galva.

Xewtone nusišovė Harr\ 
H. Keith. anglių kompanijos 
galva. Savžudystės moti va: 
nežinomas.

Vaizbos Buto vakarienė.
Pereitą savaitę Bostono 

City Club rūmuose Lietuvių 
Vaizbos Butas iškėlė garbės 
vakarienę lietuviams atle
tams, pasižymėjusiems Įvai
riuose sportuose prie Ameri
kos universitetų bei kolegijų.

Tokiais garbės svečiais 
buvo: (1) Antanas Plansky. 
Georgeto\vn Universiteto 
studentas, bėgimo, šokimo, 
svaidymo ir kitų panašių 
sportų čampijonas, kurio da 
niekas nėra Suvienytose 
Valstijose pralenkęs.

(2) Stasys Kabalinsky. 
Bostono Kolegijos studen
tas, pripažintas kaipo ge- 
riausis foolballininkas.

(3) Joe Koslov.sky. Bos
tono Kolegijos footballinin- 
kų komandos kapitonas.

(4) Leitenantas Monsevi- 
čius, buvusis Annapolio Uni
versiteto sportininkų vadas, 
o dabar Providence'o foot- 
ballininkų komandos kapi
tonas.

Vakarienėn buvo pakvies
ti beveik visi Bostono ir 
apielinkės lietuvių profesio
nalai ir biznieriai. Po vaka
rienės buvo prakalbos. Ūpas 
visų buvo smagus ir svečiai 
skirstėsi linkėdami Vaizbos 
Butui augti ir tankiau tokias 
vakarienes rengti.

Paderevvskis padarė Bos
tone $6,000.

Lenkų pianistas Paderetv 
skis turėjo pereitą nedėldie- 
ni koncertą Symphony salėj 

j Žmonių prisirinko tiek daug 
i kad gryno pelno liko Jau 
giau kaip $6,000.

Brunvaldas yra puikus 
dainininkas.

Pereitą nedėldier.i Jordan 
Hallėj buvo jauno latvių 
dainininko Brunvaldo kon
certas. Reikia pasakyti, kad 
Brunvaldas yra puikus dai
nininkas. -Jo pasiklausyti bu
vo ir keliūtas lietuvių nuėję. 
Ir beveik visi jie pripažįsta, 
kad su juo negali susilyginti 
nei vienas lietuvių daininin
kas. Brunvaldas yra da jau
nas vyras, vos 20 metų am
žiaus. bet yra dainavęs jau 
švedų, vokiečių ir italų ope
rose. Laikraščiai ji lygina su 

. Šaliapinu. kuris dabar yri 
skaitomas geriausiu daini- 

. ninku visam pasauly.

ŽIEMOS BARBENAI.
, Tik-ką gavau ant pardavini 
keletą bargenu. Pirmutinis gau 
pirma progą.

1) Roxburv. 6 šeimynų namas 
labai didelis kiemas. Randu neš. 
S1632 i metus. Kaina tik $115t>e. 
Įnešimo reikia $2500.

2) Roxbury. kampinis namas 
2 šterai ir 2 gyvenimai po 6 kam 
narius. Randos ne<a Si 15 i mėi 
Kaina tik $9500. Įnešimo reiki; 
$2500.

3) Maidene. Mass. (vienas t\‘ 
ras nuo Bost mo) 2 šeimynų stv. 
ba. visi Įtaisymai. Abeji pijaza 
Naujai statyta. Vieta dėl gar:. 
džiaus. Kaina itk $S30J. Įr.ešim 
užteks $1500.

4) So. Bostone, naujas kamp.
nis muro budinkas. pačiame City 
Pointe. prie byėių. Labai tinka
mas dėl žmogaus norinčio uždėt 
vasarinė krautuvę prie byėių. 
Kaina prieinama. Dėl platesniu 
informacijų rašyk arba matyk 
VLNCENT B. AMBROSE (Am- 
brozaiti). 125 Broadway. Su. 
Boston. Tel.: S. B. 1607. <2>

!

MAUJU METU BARGENAI
!'<>R< ĮIESTER'Y 2 >< . 

su visais naujos mados įtaisymais, !_' 
kambarių, vieta dėl 3 karų gara 
džiaus, labai gražioj vietoj. Ka::’; 
$9,500. Platesnių žinių klauskit pa 
D J. OLSEIKĄ.

Kitas gera- pirkiny- Som. rv:'.'\., 
netoli nuo Henry pord Naujo Fabriko, 
3 šeimynų namas, visi naujos mado- 
įtaisymai. Priešakio ir užpakalio pia 
•ai. Parduosiu labai pigiai su mažu 
įnešimu. Norintieji daugiau inforn 
cijų kreipkitės pas tikra savinink:

!>. J. ULSE1K V 
Iteal Estate and Insurance

!09 l!road»ay. Roorn 3. So. Boston.

Dideles
I < u* U čampijonas 
FRANAS JUŠKA 

ftisis su
' armijos cunipijonu

JOE ViALCEVVICZ
' r į čampijonas
NED McGUIRE 

Risi- su 
alų milžinu

LEONE LABRIOLA

Ristynes

li'-rps g rų rist’kų.
’5

CK:

F. Juška

jvyks
šiame ketvergi

7 d. Sausio
Grand Opera 

House
\\ ashington ■ t 

BOSTON
Prad ia S 

vakare

REIKMENIS
VISOKIAS PLUMBERIŲ

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERI! S. RADIATORIUS 
PA1PAS ir PRITAIKINTOJI S

-------------

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Haymarkei 4199 ir 4191 
Boston Plumbing & Lightlng 

Supply C o.
117 Portland St, Netoli No. Station.

LOSTON >
I

Įsitaist k Modernišką

TEATRAS IR ŠOKIAI!
Rengia Cambridge'aus ir So. Bostono L. S. S. Kuopos

SU BATO J E,

9 d. Sausio January, 1926
Pradžia 7:30 vai. vakare.

PLUMBINGĄ 
IR ŠILUMĄ

Savo namuose, o turėsi vi
sai kitokius parankurnus. 
Užmokėk mui.is 20% kai 
darbas bus pabaigtas ir 
imk metus laiko užmokėt 
likusius pinigus.

JAMES P. TANUKE1)
272 Broadway. 

SOUTII BOSTON, MASS.

M r. Joscph 1*. sarkiunas.
pas

Vcse & Sons Piano 
C m w n y

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-l’ianą, 

Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais ser.ą pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvus. 
Parašykit, o nusiųstai gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

169 Bovlston St.. Boston.
{kurtas 1851 m.

“Darbininko” paipa 
prakiuro.

“Darbininkas” praneša 
svietui, kad kūčių dienoje ji 
ištiko nelaimė: prakiuro ;•> 
paipa. Prakiuro, girdi, ir 
varva, ir jokiu budu negali
ma rodos gauti. Kad tai butų 
atsitikę jau bent kitokiu lai
ku. o dabar — kūčių dieno
je! Čia reikia valgyt kučias. 
o čia iš paipos bėga! Tai iš
tikrujų nelaimė!

Bet iš tos nelaimės paskui 
išėjusi laimė, nes atėjęs pai- 
pų meistras. prakiurusią 
“Darbininko” paipa užtaisęs 
ir “Darbininką” da užsira
šęs. Ar “Darbininkas" laime 
skaito gautą prenumeratą, 
ar sulopytą savo paipą. tai 
jis aiškiai nepasako.

Naujas majoras žada 
pakelti taksas.

Malcolm Edvvin Nichols 
naujas Bostono miesto ma
joras, jau užėmė ofisą ir pir
mutinėj savo prakalboj pa
sakė. kad miesto išlaidos at
einantiems metams numato
mos daug didesnės, negu bu
vo pereitais metais, ir todėl 
reikėsią kelti mokesčius ant 
namų.

Pigiai Parsiduoda
Puikus 14 kambarių na

mas, visi improvementai ii 
su puikiais rakandais, gra
žiausioj vietoj. Kaina tiktai 
S 10.000 už viską. A. IV AS 
361 Broadway, So. Boston.

NEPAPRASTA PROGA.
Iš priežasties savininko ligos, mi- 

parduosime už pusę kainos geriausi;, 
čeverykų dirbtuvę Roxbury; geri 
apielinkė, ruiminga diibtuvė su dviem 
kambariais, stiteher masina ir kitos 
moderniškos čeverykų dirbtuvės maši
nos. daug naujų čeverykų, geri ra 
kandai. Verta $2.00". o mes parduosi 
me už pusę kainos tam. kas pirma- 
atsišauks. Kreipkitės pas J()HX 
KORZENiO ASKI. 615 Dorchester 
Avė, So. Bo-ton. Tei. S. B 0591.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silvtr Sts., So. Boston
Bus perstatyta scenoj labai juokinga komedija iš Lietu
vos dorininkų gyvenimo, po vardu

DOROS BRIGADA”

Cambridge aus Lietuviu 
Kooperat. Bendrovės meti
nis susirinkimas įvyks sausio 
13 d-. 1926 m., seredoje 7:3< 
vakare, po num. 170 Wash- 
ington st.. Cambridge. Visi 
Bendrovės šėrininkai malo
nėkit atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Bendrovės Komitetas

Si,

SPORTAS

Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname.
SIMOKAITIS 
344 Broad«ay, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

F tAl A1

į

įI

i

Cr. J. S. BALABAN

Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J.

S. M. Puisiute-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
36* Broadway, So. Boatoa. M

Roorn 2.

Iš RUSIJOS
Gydytojas. Chirurgas ir 

Akušeris.
377 Dorchesier St.. So. Boston. 

Te!. So. Boston 4768.
191 Chestnut St. Chelsea, Mass. 

Tel. Chelsea 1839.

Pavogė policijos fordą.
Pereitoj subatoj policijos 

agentai nuvažiavo ant Back 
Bay ištirti tenai vieną skun
dą. Kada užbaigę tyrinėji
mą jie išėjo ant gatvės, jų 
automobiliaus jau nebuvo. 
Automobilius buvo nebran
gus. Fordo išdirbystės, todėl i 
nuostoliai nedideli, bet dide
lė sarmata policijai, kad iš 
po nosies jai vagis nuvažia
vo. Iš abiejų galų ant fordo 
buvo uždėtos didelės Mėtos 
su raidėmis “B. P. D..” kas 
reiškia, jog vežimas priklau
so Bostono Policijos Depar
tamentui, ir vistiek ji pavo
gė.

Kas laimės — Juška ar 
Maicewicz?

Šiame ketverge susikibs 
du čampijonai. kuriuos ris- 
tynių mėgėjai geriausia my
li — lietuvių čampijonas 
Kranas Juška su Amerikos 
armijos čampijonu -Joe Mal- 
cevricz. Katras laimės, sun-cevvicz. Katras laimės, 
ku Įspėti.

Beto. tą pati vakarą risis 
airių čampijonas Ned 
Guire su italų milžinu Leone 
Labrioia, taipgi švedų čam
pijonas Alex Lunden su 
“Nežinomu.”

AIc-

ŽINOMIEMS IR 
NEŽINOMIEMS.

Ar jus žinote, kad aš esu vi-ok:o- 
apdraudos < insurance l agentas, turi 
ryšius -u didžiausia šioj šaly apdrau 
dos kompanija AETNA. Jos kapitala 
siekia milionus dolerių. Nelaimei at-. 
tikus ji didelių tirinėjimų nedaro, be’, 
kas priklaų.-o. su patenkinimu atlygi
na

Taigi, gerbiamieji, ar ju.-ų namai ir 
rakandai yra apdrausti nuo ugnies, a 
turite apdraudą nuo nelaimių? Da 
bar žiemos sezonas ir atsitinka daut 
nelaimių. Tankiai atsitinka, kad mo 
teris eidama paslysta, susižeidžia i 
skundžia namų savininką ant kelit 
šimtų dolerių. Taigi, aš norėčiau jum 
patarnauti ir apdrausti jumis nuo ne 
laimių, kad butumete ramus ir ne 
reiktų su baime bėgiot pas advoka 
tus. Apdraudos kompanija tuomet 
jumis aprūpins.

Ka- norite pirkt: namą, užeikite pa; 
mane pasitart, gal aš suras:u jum 
tinkama. Kurie turite namu- ant par 
davimo, užei it? pas mane, aš miela 
jums patarnausiu Turiu šiitą uždari 
automobili, pavėžinsiu jumis kai| 
vasarą. Neužmirškite mano vardo i 
adreso: JI l.ll S MIK ALONIS

125 Bro;tjway. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston )f>07 arba 2310-J

šita edija aiškiai atv; izduoja tą juokingą nuotiki, 
kuri' tais metais Įvyko viename Lietuvos miestelyj.

Te igai su kitais dor ninkais užsimanė ištirti to
miestui: merginų dorą, na, ir sulošė komediją. Šita ko- 
medi.b; i' i akartota So. Bostone 9 d. sausio. Pamatysite 
tokiu ; u, kokių ligšiol dar nematėt.

PO TEATRUI BUS SMAGUS ŠOKIAI.
Ti?:i tai po 50c. Tikietus išanksto galima gaut “Kelei

vio" :i'e ir pas L. S. S. narius.
Visus širdingai kviečia

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

13 Parmenter St.. Boston, Mass. 
(Prie Ilanover St.j

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

t

Tel. South Boston 4000

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broaduay. So. B<M«ton, Mają. 
Ant antrų lubų

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

i

'v\\x\xxx\xxxy\vw.

REIK \l.INGOS MOTERYS
Dirbt ant siuvamų masinu ir s 

rankomis prie drabužių. Darbas nuo
latinis. gera alga. Ateikit ypatiškai.

I6f> Harrison avė.. Boston. Mass.

RENGĖJAI. „asasasasaszsz^saszsasEScjasasas?;33

II

STEBUKLŲ VAKARAS!
Rengia Ukesų Dr-ja, 

Utarninke
12 SAUSIO-JAN, 1926 M. 

Lietuvių Salėje
E ir Silver sts.. So. Boston. 
Pradžia nuo 7:30 vakare.

išir

Gerbiamieji Lietuviai:
Atsilankykit visi į 

nes pamat;
lykų. Magika
dys naujausias 
šiol
SUS

minėtų vakarą

3E

V

♦

*

BI Ti? ■ ■ ■
s:t t.krai stebuklingų da 

s Jonas 
stebuklus.

<ia nem
Po šio va

va!

čekanavičiu ro- 
kurrų iki 

niekas da nematė ir stengsis vi- 
užžavėti. Po šio vakaro magikas 

išvažiuoja į vakarines valstijas 
ten keliaus atgal į Lietuvą.

Taipgi Lūs ir gera orkestrą.
l -ar.ga 5'‘c.

Visus kviečia RENGĖJAI.

Yra reikalin , s pasirenkant •?.įsakančius vaistus Jūsų 
ligoms. Tūkstančiai patenkin ų šeimynų rekomenduo- 
a
Severas Šeimyniškas Gyduoles.
I<» yra ;(D; i_ sutaisytos ir j. s rekomenduoja visi, kurie 
jas yra virto už gerą ju vcil rr.ą ir teisingą kokybę. Var
tojant laiku, d; gelis sulaikė pa .ojingas ligas prašalindami 
bereikalingas aidas ir kentėjimus.

NAUJA PROGA!
Pasistatyti namą pigiai.

South Bostone orvaniz.uojasi gru(>
žmonių, kurie patys būdavus nauja- 
-tubas sau gyventi. Vieta jau aprinku; 
labai graži ir patogi, pačiame City 
Pointe. Dudavojant keletą stubų an.

■ syk bus galima daug pigiau ir geriau 
I pabudavoti. Stub >s bus p<> dvi šeimy- 
. nas. su visais naujausios mados įtai - 
. symais, ir labai gražios architektūros. 
Jeigu kas nori prie šitos grupės prisi
dėti ir pigiai pasistatyti sau namą,

I

Trokas suvažinėjo Dzimdzi- 
Drimdzi artistą Dineiką.
Pereitą savaitę ant kampo 

Tremont ir Bovlston gatvių• , T ~ • T 1 v utfll ir pigiai r-cibibuvo skaudžiai troko uzgau- Jai kreipiasi <ie] platesnių informaci- 
tas V. Dineika, vienas Dzim- jų p«- 
dzi-Drimdzi kompanijos ar
tistų. Jisai bėgo greitai sker
sai gatvės, kaip staiga prieš 
ji pasitaikė trokas. 
męs rankomis i radiatorių 
Dineika norėjo atšokti atgal, 
bet trokas parmušė ji ant 
žemės. Nors po ratais jis ne
pateko. teėiaus krisdamas 
ant žemės labai užsigavo ko-

I 
i 
j

Atsirė-

jų pas—
VIN( ENT B. AMBROSE 

125 Broadway.
Tel. So. Boston 1607.

PARDAVIMAI

SAVININK AS lš\ AŽII OJA | 
EUROPĄ

Todėl parduos 6 šeimynų namą uz 
pusdykį: namas turi geras įeigas, 
įnešt mažai -vikia Kreipkitės: (2)

1 oo C st.. «u»te 1, So. Boston, Mass.

*
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SEVERUS ANIISEITOL

Antiscptiška sudėtinė vietiniam 
vartojimui. Plovimui burnos, gu:- 
guliavimui nuo dvokiančio kva] 
skaudamos gerklės, užkimimo 
dantų smegenų skaudėjimo.

Kaina 35 ir 50 centų.
SEVERUS REGELI A IORIL5.

Skystis (Tonikas) gydymui abel ų 
funkcionalinių ligų, ypatingai ir 
terims. Kaina $1.25.

S Et ERUS ĖSK O.
Antiseptiška mostis. Sutaisyta 
prašalinimui niežėjimo ir kitų odos 
suerzinimų (iritacijų).

Kaina 50 centų

• J, 
ir

SE\ EIU» BALSAM AS.
J Suvyra* C<ii Balsam). Priim-
nys ir j^eriis _ viriui kosulio, pa-
einančio nuo 'degimų koserės,
užkimimo ir : šlunginio kosubo.

Kaina 2.5 ir centų.
SE\ EROS H HARDOL

Lii.imcnta- lt laukiniam naudo-
jimui. Rėkom- jojamas gydymui
romatiznio ir iralg'škų skaude-
j’.nvj, išsuk in sumušimo, sutini-
mo, sopančių □ menų, traukimo
muskulų, ir udančių arba su-
stingusių nar: Kaina 30 ir 60 c.

SH\ ER< ' PILĖS
Nuo prietvar galvos skaudėj i-
mo, svaigulio. uo tulžies nesvei-
kūmų, paeiną nuo užkietėjimo
vidurių. Ka 25 centai.

SEVEROS ESORKA
Brangintinas vidur,:; stimuliato
rius ir paliuosuojantis to-ikas. ku- 

. ris sustiprina ir atgaivina vidurių 
i veikmę. Rekomenduojamas se- 
' niems. jautriems ir pradedantiems 

pasveikti žmonėms. Sis vaistas 
ypatingai gerai pritaikytas nuo 
blogo skilvio virškinimo, tulžies 
nesveikumų ir nesveikų virškini
mo organų. Kama 75c. ir $1 50

S EI EROS NERVOTON
Ir Ncrvoton Tablets. Tat sky-eio ir 
Tabletų sudėtinė, rekomenduoja
ma palengvinimui dirksnių mivar- 

1 girnų ir nemiegu. paeinančio nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25.

<

Bandykit gaut Aptiekojc.
8 = -■B-

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iciv/a.
E i

Lietuvis Optometristas

5

d

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose* aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PAAAKARNIS O. !>.
447 Broad*sy. So. Boston. M»»»

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROVV. 
SCOLI.AY SUVARĖ 

Skersai Ilanover Street 
BOSTON, M ASS.

Olympia Theatre Building 
ftoom 22

Patarima.s dykai tik per pa-kirtą 
laiką.

j
i
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i

• į!=!i

I

Dr. G. Georgiade M. D. 
Is Medicinos Fakulteto Pary
žiuje. sugrįžo iš Vokietijos ir 
pradėjo gydyti. Ofiso valandos:

Kiekvieną dieną nuo 11 iki 12 
ryte ir nuo 1 iki I po pietų ir 
sered .mis ir subatomis nuo 7 iki 
8 vakare. Nedeldieniais tik nuo 
11 iki 1 vidudieny. (3)

ISO BOYLSTON ST, 
BOSTON. M ASS.

%

v' c c

Tei. Richmond 141* $

Dr. David W. Rosen | 
V Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYIM) CHRONIŠKAS IR 
ŠLAITAS LIGAS J

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas y

VALANDOS: 3
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare į
Tai-pat ir šventadieniais 3
321 Hanover Street ?

BOSTON, MASS. d

Pl.l NKSNAS. Pukus. I’aduškav. 
Patalu-;. Kaldras ir visokiai lovų 
įrėdmc'. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

/
Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
„ , užsigančdinimą.

v®5 Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European FcatherCo.
25 I/>«ell Street., Boston, Mm

Dr. Med. LEO J, PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., (. or. Chambers St.. BOSTON, MASS.

DR. H. M. LANDAU
Specialistas broniškų ir Sekretnų Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų.
32 CHAMBERS ST.. Tel. Ilaymarket 1436 BOSTON. MASS.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St.. kur rasite vi-okių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo ga!v>>. skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausiu“ patarimus 'įteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
m»t»rų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime knogerlausiai, pasaukiame geriausius daktarus 
m-į- telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKI po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.




