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Metai XXI

Balkanuose vėl Užvirė 
“Pragaro Katilas,5

niauja dėl valdžios žiauraus 
apsiėjimo su politiniais opo
nentais. Kaip kitose Balka
nų valstybėse, taip ir Rumu
nijoj visi valdžios oponentai 
yra krikštijami “komunis
tais" ir persekiojami žiau- 

i riausiu budu.
Bulgarijoj, socialistams 

vadovaujant, pradėjo mobi
lizuotis visos opozicijos par
tijos tikslu nuversti dabarti
nę “baltąją valdžią.” Su ši
tuo judėjimu eina ir Bulgari
jos ūkininkai.

Jugoslavijoj, kur kroatai 
su serbais ligi šiol plovėsi 
tarp savęs už valdžią, dabar 
susivienijo visos kariaujan
čios frakcijos, kad atsilai
kius prieš Italijos Mussolini, 
nes suprato, kad jisai dau
giausia jos ir kurstė vieną 
prieš kitą, idant jam leng
viau butų įsteigus naują 
“Romos Imperiją."

Čia jau kryžiayojasi visi 
keliai. Svajodamas apie fa
šistinę Romos Imperiją, 
Mussolini turi akį ir ant Tur
kijos. Jisai stiprina Italijos 
’-ytus ir Mažosios Azijos pa
kraštį. siųsdamas tenai tūks
tančius emigrantų.

Tuo pačiu laiku Turkija 
riejasi su Anglija dėl Mozu- 
lo. Taigi tarp Italijos ir Ang
lijos čia jau susidaro reika
las eiti iš vieno, ir Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
Chamberlain lankėsi šiomis | 
dienomis Italijoj, kur jis tu
rėjo keliatą slaptų konfe
rencijų su Mussoliniu.

Nenorėdama apsileisti, 
sutartį su

VISOSE VALSTYBĖSE
PASIDARĖ NERAMU.

Graikija rengiasi Į karą su 
Turkija, o turkai galanda 

ginklus prieš anglus.
Balkanų valstybės senai 

jau yra vadinamos “amžinai 
verdančiu katilu." Daugybė 
mažų tautelių tenai riejasi 
amžinai, kaip katės vienam 
maiše. Iš Balkanų kilo ir di
dis pasaulio karas, kuris ne
senai da pasibaigė.

Rodosi, po to karo smū
gių visi turėtų vengti naujų 
kivirčų. O betgi šiomis die
nomis Balkanų katilas ir vėl 
užkunkuliavo. Išrodo, kad 
velnias pradėjo tenai virti 
naują košę. Ugnį po tuo ka
tilu kursto Rusija, Turkija, 
Anglija, Graikija. Rumuni
ja, Italija ir kitos.

Vengrija, kuri sėdi arčiau
sia prie ugnies, išrodo dau
giausia susinėdavus. Prieš 
jos diktatorių Horthy pradė
jo kilti jo paties sėbrai na
mie, norėdami atsteigti mo
narchiją. Tuo tikslu jie at
spausdino ir pardavė 30,- 
000,000,000 falšyvų frankų, 
kad pripildžius tuščią savo 
kasą pinigais. Sakoma, kad 
iš tos priežasties ir F raneuzi- 
jos finansai suiro. Skandalas 
pasidarė tarptautinis ir Fran 
euzijos valdžia pareikalavo, 
kad Vengrija sugaudytų pik
tadarius ir nubaustų. Po visą 
Vengriją prasidėjo areštai. 
Tarp suimtųjų yra ir gen. 
Jose Hajts, buvusis valdžios 
mapų spaustuvių galva. Ven
grijos sostinė Budapeštas Turkija padarė 
dabar pilna kareivių ir nuo Rusija ir nusiuntė vieną ga- 
durtuvų gatvės išrodo kaip biausių savo diplomatų į 
geležiniai šepečiai pasišiau- Balkanus.
šę. ■ Taigi durnai Balkanuose

VELNIO APSĖSTAS 
KUNIGAS.

Dievobaimingi katalikai no
rėjo pagaliais išmušti is jo 

“piktąją dvasią.”
Laikraščiai praneša iš 

Francuzijos šitokį atsitiki
mą. Miestely Bomben tamsus 
katalikai nusprendė, kad 
velnias yra apsėdęs jų klebo
ną. Taigi vieną dieną jie ap
stojo savo dvasišką tėvelį 
bažnyčioje, sviedė jam sau
ją trintų pipii-ų į akis, kad jis 
nieko nematytų, paskui nu
plėšė nuo jo drapanas, suri
šo jį, ir pradėjo skaityt jam 

į“ekzortą,” norėdami išvaryt 
iš jo velnią. Tik skaitė ne žo
džiais, bet pagaliais, sušla
pintomis virvėmis ir bizu- 

į nais.
Kada po miestelį pasklido 

apie šitą “ekzortą” žinios, 
pribuvo prie bažnyčios poli
cija ir pusgyvi kunigą išgel
bėjo, o fanatikus visus areš
tavo.’"Tarp jų yra 10 moterų, 
prigulinčių prie turtingų šei
mynų. Visi suimtieji pareiš
kė. kad jie nėra jokie bažny
čios priešai, bet labai dievo
baimingi katalikai ir visi pri- 

i klauso prie Panelės Šven
čiausios Ašarų D-jos. Dabar 
kunigas guli pusgyvis ligon- 
butyje, o “ekzortininkai” už
daryti belangėn.

Ištikrujų gi tuos tamsunus 
reikėtų ne kalėjimai, sodinti, 
bet atiduoti mokyklon ir iš
aiškinti jiems, kad tokio su
tvėrimo. kaip velnias, visai 
nėra. Kunigams gi. kurie 
mulkina žmones velniais, vi
siems reikėtų tokią pirtį už
kurti.

i

šę. 1
Kiekvienos valstybės pat- jau rūksta ir greitu laiku ga

li kilti naujas gaisras.riotai nerimauja, bijoda
miesi užpuolimo iš kaimynų 
pusės, ir visi susirūpinę savo 
šalies apsauga netik iš lauko, 
bet ir iš vidaus. Graikijoj 
gen. Pangalos šiomis dieno
mis apsiskelbė diktatorium, 
panaikino parlamentą ir at
šaukė naujus rinkimus, ku
rie turėjo neužilgo įvykti. Jis 
sako, kad Graikijoj priviso 
perdaug partijų, kurios besi- 
pešdamos tarp savęs naikina 
sali. I 8 metus Graikija turė
jo 3 karalius, 1 prezidentą ir 
6 revoliucijas. Nusilpninta 
šitais perversmais Graikija 
buvo skaudžiai sumušta tur
kų, kas baisiai pažemino jos 
vardą. Todėl partijas reikia 
išnaikinti, šalį sustiprinti ir 
jos vardą pakelti iš naujo. 
Reikia atsiimti iš turkų tas 
žemes, kurios buvo anuomet 
pralaimėtos. Tas, žinoma, 
reiškia naują karą, ir dikta
torius Pangalos prie to karo 
jau rengiasi. Šitam tikslui jis 
jau užsakė Franci joj artile
rijos už $12,000.000.

Rumunijoj taip pat nera
mu. Šiomis dienomis kara
liaus Įpėdinis dėl moteriš
kės išsižadėjo sosto ir, panie
kindamas “karališką stoną," 
pareiškė, kad karalių gyve
nimas šiandien nėra užtik
rintas ir pilnas visokių pavo
jų, todėl neužsimoka ant so
sto sėsti. Ir tas pareiškimas 
nėra tuščias, nes Rumunijos 
gilumoje žmonės labai neri

VEZUVIJAUS VULKA
NAS IŠSIVERŽĖ.

Pe/eitą savaitę Italijoj iš
siveržė pagarsėjęs Vezuvi
jaus vulkanas netoli Neapo
lio miesto, keliose jo vietose 
atsivėrė naujos ugnaduobės, 
iš kurių su didžiausiomis 
ekspliozijomis šaudo stulpai 
durnų ir pelenų su liepsno
mis. Kalno viršūnė, kuri pas
taruoju laiku buvo jau apsi
dengus sniegu, dabar nakti
mis išrodo rausva nuo šau
dančių liepsnų. Dangus taip
gi būna paraudęs nuo lieps
nų.

I

MUSSOLINI PRAŠALINA 
IŠ TARNYBOS VISUS 

MASONUS.
žmogžudžių valdžios gal

va Italijoj. Bar.ito Mussolini, 
išleido Įsakymą, kad visi ma
sonai, kurie tarnauja val
džios Įstaigose, nuo 10 vasa
rio turi būt prašalinti iš tar
nybos. Prieš šitą despotiz
mą užprotestavo Amerikos 
ir kitų šalių masonų organi
zacijos.

Maineriai Atmetė 

Kompanijų 

Pasiūlymą.

STREIKO PABAIGOS 
NESIMATO.

Angliakasiu prezidentas Le- nagrobiai 
wis sake, kad kompanijos 
nori nuiraukti derybas.
Derybos -p streikuojan

čių angliakasių ir kasyklų 
baronų ėjo New Yorke išti
są pereitą sa vaitę, bet neda
vė jokių rezultatų. Šį pane-

NUŽUDĖ 20 TURTINGU 
INDIJONŲ.

• _ Valdžios agentai susekė 
šaiką p’ktadarių, kurių tiks
las buvo žudyti turtingus in- 
dijonus ir savintis.jų turtus. 
Pereitais metais daug Osage

DA giminės indijonų pralobo iš 
aliejaus, kuris buvo atrastas 
jų žemėse. Krikščioniški pel- 

i mano, kad tik 
jiems pinigai reikalingi, o 
indi jonams turtų nereikia. 
Todėl kaip senovės laikais, 
taip ir dabar baltveidžiai 
pradėjo galabinti raudon
veidžius, kad pasiglemžus 
jų savastį. Sakoma, kad ke
turi tokie piktadariai nužu-

Baisus Razbaininkų 
Darbas Meksikoje.

UŽPUOLĖ TRAUKINĮ, IŠ
SKERDĖ 50 PASAŽIERIU 

IR UŽDEGĖ VAGONUS.

“Mes r.e razbaininkai, bet 
revoliucionieriai’”

Aš paklausiau vieno jų, 
prieš ką jus keliat revoliuci
ją. Jis atsakė: “Prieš prezi
dentą Callesą. Jis yra socia
listas, o mes socialistų val
džios nenorim. Pamatysite, 
kaip mes jį nuversime!”

šitą istoriją panasakojo 
amerikietis G. M. Wvnkoop 
iš Berrvveille, Va.

VYRAS IR PATI SUSI- 
PIAUSTĖ PEILIAIS.

Chicagos Kaufmanų šei
mynoj Įvyko kruvina trage
dija. Vyras pradėjo išmeti
nėti pačiai, kad ji jam neišti
kima ir užsiimanti su kitais 
vyrais. Moteris pradėjo atsi
kirsti, ir prasidėjo muštynės. 
Nusitvėrę abudu po peili 
pradėjo vienas .kitą badyti ir 
pjaustyti. Pagalios moteris 
visa subadyta, pabėgo pas 
kaimynus ir kritus tenai mi
rė. Pats Kaufmanas buvo 
rastas pusiau gyvas nuo 
kraujo nubėgimo.< ___
MOTERIS NUVEŽTA TEI
SMAN SU LOVA IR NU

TEISTA 2 METAMS 
KALĖJIMO.

Cortland, N. Y.— Tūla 
Edith Haske! čia buvo atga
benta teisman su lova ir nu-

Bėgdami sustojo pakelėj ir 
išplėšė miesteli. Kariumenė 

vejasi galvažudžius.
Pereitos subatos naktį 

Meksikoje gauja razbainin
kų užpuolė traukinį, kuris 
ėjo į Meksikos sostinę, iš
mušė sargj’bą, išžudė daug 
pasažierių, paskui apiplėšė 
visus, uždegė vagonus ir pa
bėgo sulipę ant garvežio.

Valdžia išsiuntė 4,000 ka
reivių, kurie dabar vejasi 
galvažudžius per kalnus.

Vienas amerikietis, kuris 
važiavo tuo traukiniu ir išli
ko gyvas, papasakojo apie 
tai šitokią istoriją:

Buvo pradėję jau temti 
subatos vakare, kaip aš pa
stebėjau . ant nedidelės sto
ties netoli Guadalajaros apie 
20 vyiii. Jie išrodė labai ne
ištikimi ir turėjo po savo 
drapanom pasislėpę karabi
nus. Jie sulipo į traukinį kai
po pasažieriai ir pasiskirstę 
po vagonus sustojo prie du- 

stiliaus miestelį. Degant traukiniui iš Qba- 
_________ lą statomi iš ap- dalajaros į Meksikos Miestą, 
valių rąstų, rankomis tašytų, p'e žmonės staiga pradėjo 
ir tie rąstai busią jaučiais su
vežti. Rakandai bus suran
kioti visi senoviški, ir net se
noviškos girnos grūdams 
malt bus įtaisytos.

Bet jei Fordo nuomone, 
senovė yra geresnis daiktas 
negu dabartis, tai kokiems 
galams jis daro automobi
lius? Jis turėtų daryti jau
čių traukiamus ratus.

.1-1* ) • • . . tUll LUA1V UlALCtklCtl Idl IlUzSU“
d? ..Pug- :Jų a?,e,ntai. pa- išviso 20 indijonų pasta- 

■ r. i'.. ,ana; bet ang- ruoju Įaiku. Bet šiandien jau
įa tai-iU uni/ - atstovai jį at- neĮ)e tje laikai, kuomet krik- 

I mete ir Komereneija uzsida- baltveidis galėjo už-
:re iki sekančios dienos. __ J.. •

hapitalist spauda tuo- turtą. Šiandien įstatymai ir 
jaus susuko. Kad streikieriai ‘ 
nenori taikytis. Bet anglia
kasių uni /rezidentas Le- 
wis išleido paaiškinimą, kad

.

mušti indijoną ir pavogti joj

indi jonus gina. Todėl pikta
dariai tapo areštuoti ir ati
duoti teismui.

\vis išleido paaiškinimą, kad 
j kompanijos nori derybas nu
traukti. užtai ir daro tokius 
pasiūlymus, kad maineriai 
negalėtų jų > riimti.

Šitas neva “naujas,” o iš- 
: tikrųjų labai senas planas, 
|kiffį kon : į agentai bu
vo šį pant dėli pasiūlę, reika
lauja penkių metų kontrak
to, su teise kiekvienai pusei 
reikalauti syi į ant metų per
žiūrėt: aJausimą. Jeigu 

i unija negalėtų su kompani
jomis ši. ■ klausimo išrišti, 
tai tuomet buvusis valstybės 

į sekretorius Hughes ar kas 
nors kitas jam panašus pa
skirs ai iii racijos komisiją iš 

.trijų žmonių. ii- kaip šita ko
misija nutars, taip turės būti.

Šitokio plano maineriai 
negali • 'riimti. sako Lev.is,O A

įneš jis nieko darbininkams 
i neužtikrina. Gyvenimas gali 
Įateinančiais metais pabrang
ti ir maim riai gali reikalauti 

■didesnių algų, bet jei kom
panijos nenorės, jų niekas 

į neprivers su darbininkais 
tartis, šit-'kį precedentą yra 

: jau įsteigę tokie šimtapro
centiniai patriotai, kaip plie
no trusto galva_Gary ir alie
jaus

' kurie 
i savo

LIETUVOS ATSTOVO BI
ZAUSKO NELAIMĖ.

Jo automobilius susikūlė su 
D-ro Edisono mašina.
Drg. Levinskas prisiuntė 

mums iš “Philadelphia Bui- 
letin” 7 sausio numerio iš
karpą. kurioj yra padėtas 
Lietuvos atstovo p. K. Bi
zausko paveikslas, o apačio
je Šitoks paaiškinimas: “Lie
tuvos pasiuntinys, p. Kazys 
Bizauskas, važiuodamas au- 
tomobiiium, susikūlė su D-ro 
E. M. Edisono automobi- 
lium. Kadangi svetimos vals
tybės diplomato areštuot ne
galima. tai D-ras Ellison ap
skundė Bizauską Į Valstybės 
Departamentą Washingto- 
ne.”

Kur šita nelaimė atsitiko 
—Washingtone ar Philadel- 
phijoj — prisiųstoj mums iš
karpoj nepasakyta.

karalius Rockefelleris, 
jau nesykį atsisakė su 
darbininkais tartis, 

kuomet tas buvo nenaudin- 
!ga jų korp racijoms.

Negana to, kasyklų kom- 
jpanijos n<>ri svarstyt tiktai 
■algų k’; - ną, bet visai ne- 
Įrrori lei>-i svarstyt savo pel
enų nei kainos, už kokią jos 
parduoda anglis visuomenei.

ŽYDAI MOKINSIS KRIS
TAUS MOKSLO.

Phi'.a-iflphijos žydų rabi
nas Fainšraiber praneša, 
kad ji- -avo lzraeliaus para
pijos kykloj aiškinsiąs 
Kristau- mokslą ir Naują 
Te.-tam 'tą. Jis sako, Jėzus 
buvo žydas, kurį garbina vi
si krikščF nįs, tai kodėl jį tu
rėtą i. >ti patįs žydai.

FORDAS STATYS SENO
VIŠKO STILIAUS MIESTĄ

Automobilių fabrikantas 
Fordas labai myli senovę. 
Kaip ir visi seni žmonės, ji-i 
sai nekenčia šių dienų nei i 
muzikos, nei šokių, nei dra-' 
panų, nei namų. Taigi, kad , 
palaikius nors kiek senovę, 
jisai . nutarė pastatyt šįalia 
Sudbm-y. netoli Bostono, se
noviško į
Namai busią statomi iš ap- dalajaros i Meksikos Miestą,

šaudyt, taikydami visų pir
ma j ginkluotus kareivius, 
kurie buvo traukinyje kaipo teista 2 metam kalėjimo už 
sargai. Ir jie šaudė be jokio 
pasigailėjimo, išmušdami vi
sus sargus ir daug pasažie
rių.

Aš mačiau daug negyvų 
meksikiečių moterų, vaikų ir 
vyrų—kiek, aš tikrai neži
nau, bet užmuštų galėjo būt 
į 50. Tai buvo baisi skerdynė 
ir baisus reginys. Net ir da
bar man nesinori tikėti, kad 
toks atsitikimas galėjo tikre
nybėj būti.

Kiek išviso buvo išžudyta, 
turbut niekas niekad neži
nos, nes traukinys paskui 
buvo uždegtas ir daug už
muštų žmonių taip sudegė, 

___ o___ r...... kad tik anglįs teliko ir jų ne
pažįsta esąs butlegeris ir sa- galima atskirti nuo sudegu- 
kesi at ' 
rence’ą alkoholio pirkti. Mi
nėtieji Greenleaf ir Sheehan rio aš negaliu suprasti, buvo 
pardavę jam 100 galioninių daromas svetimšaliams. Nei 
kenų alkoholio už $675, ir vienas svetimšalis nebuvo

* pridėję da užmuštas, nors pinigus ir ki
tas alkoholis tokias brangmenas razbai-

PARDAVĖ VANDENIO 
VIETOJ ALKOHOLIO.
Lawrence, Mass.—Šiomis 

dienomis atvažiavo čionai iš 
Manchesterio, N. H., tūlas 
Levigne ir užvedė bylą prieš 
Greenleafą ir Sheehaną, rei
kalaudamas iš jų $675, ku
riuos jie išgavo iš jo apga
vystės keliu. Levigne prisi- 

a <
važiavęs andai Į Law- vagonų.

“ ' Vienatinis išėmimas, ku-

apgaudinėjimą žmonių. Ji 
buvo areštuota už klastavi- 
rną čekių, bet kada reikėjo 
stoti i teismą, tai apsirgo. 
Valdžios daktaras pripaži
no, kad jos liga yra nuduota, 
todėl policija paėmė ją su 
visais patalais ir nuvežė teis
man.

ITALIJA PRAKIŠO 
$115,422,800.

Nors kapitalistų spauda 
giria fašistų valdžią Italijoj, 
kaipo pavyzdingą biznio rė
mėją, tečiaus skaitlinės pa
rodo, kad iš fašistų labai 
prasti šeimininkai. Paskelb
tos šiomis dienomis oficialės 
skaitlinės parodo, kad per 
1925 metus Italijos importas 
buvo 6.991,500.000 lirų di
desnis už eksportą. Ameri
kos pinigais tas reiškia apie 
$115,422,800. Tai yra gry
nas šalies nuostolis per vie
nus tik prekybos metus.“magaryčiom*" 

fordą, Į kurį 
buvo sudėtas. minkai iš jų taip pat atėmė.

“Aš parvažiavęs namo Tečiaus svetimšalių moterų 
pardaviau šitą alkoholį savo jie visai nejudino, 
kostumeriams,” 
skunde Levigne. 
jie prie manęs 
atidarė, tai pasirodė, kad Į traukinį i savo rankas ir nu- 
juos pripilta i ........... '
bet gryno vandens.” '

Tą fordą iš jo atėmusi plėšė krautuves, 
M anch esterio į 
dabar tyrinėjami, ar jis nėra 
vogtas. —

TEISMAS PASMERKĖ 
ŠUNĮ MIRIOP.

Pikevillės miestely. Ken- 
tucky valstijoj, prisaikintujų 
suolas teisė šunį, kuris už
puolė ir apdraskė merginą. 
Išklausęs liudininkų, teisėjas 
Pruitt patarė šuolininkams 
“teisiamojo” nesigailėti, nes 
jis esąs pavojingas visuome
nei “asmuo.” Ir “džiurė” 
vienbalsiai nutarė, kad “kal- 
tinamasai Bill yra kaltas taip 
kaip valstybė jį kaltina.” 
Teisėjas tuomet paskelbė 
mirties nuosprendi, ir šuo 
“Bill’ buvo nužudytas elekt
ros kėdėj.

PER LAPKRITI ATVA 
. ŽIAVO 26,642 ATEIVIU.

Imigracijos vyriausybės 
j pranešimu, per lapkričio mė- 
,nesį į Suvienytas Valstijas 
i atvažiavo 26.642 ateiviu. Per 
i tą patį laiką 6,555 ateiviai 
j išvažiavo, 855 buvo depor- 
tuoti ir 1951 buvo neįleistas. 
Atvykusieji ateiviai paeina 
daugiausia iš Kanados, Vo
kietijos, Airijos, Meksikos, 

I Švedijos ir Škotijos.

MOTINAI ŽIŪRINT SUDE
GĖ 2 VAIKAI.

Talcville, N. Y. —Moteris 
i vardu Serviss išėjo čia trum
pam laikui iš namų ir paliko .

i vaiku. Kada ji sugrįžo imti visi ka tu, pabrango 8 ir bonkoms . . .. -. 3 j - - -

I

Banditai turėjo su savimsako savo '■
“Bet kada patyrusį mašinistą, kuris po 
tuos kenus skerdynės ir plėšimo paėmė'

ne alkoholio, važiavo į Yurecuaro mieste
li!, kur sustoję banditai iš- 
............ , apiplėšė 

policija, kuri gelžkelio stotį, iššaudė dau
giau meksikiečių, sunaikino 
telefono ir telegrafo susisie
kimą, liepė visiems svetim
šaliams išlipti iš traukinio ir 
paskui išvažiavo už mieste
lio. Tenai jie susikrovė į gar
vežį visą grobį, atkabino va
gonus ir uždegę juos pabėgo 
su gai-vežiu.

’a : ą .jiems niekas 
nesipri: sino, nes sargai f

MAISTAS EINA VIS 
BRANGYN.

Darbo Departamentas 
Washingt' ne išleido oficia
li savo 'rtą apie valgo
mųjų = i a • " U kainas. Pasiro- 
rodo, kad per 1925 metus 
įvairų> r o produktai, pa

REIKALINGA MAŠINA 
DEGTINĖS BONKOMS 

NAIKINTI.
Degtinės dabar tiek kon

fiskuojama, kad prohibici- 
jos agentai New Yorke pa
reikalavo tam tikros mašinos 

; ir keisams t r- 
kinti. Jie prašo, kaJ aidžia 

. B.___ _____ ____ j rudens iki 1925 metų nupirktų rmu* akmeni;
20,000 daugiau negu 1924 stuba ir kartu žuvo du vai- rudens maito kainos pakilo frin t-.ją, kuriuo n.a'aini 
metais. Ikai. 55 nuošimčius. akmenis ant kelių.

FORDAS PADARĖ 2 MI- 
LIONU FORDŲ.

Fordo kompanija prane-
ša, kad pereitais 1925 metais du ’
ji padarė išviso 2,103,588 namo, namai jau liepsnavo. pusę nuo-imčio. Gi nuo 191 
automobilius ir trokus, t. y. Jai bežiūrint supleškėjo visa metu ................ ..
OA niili .. . 1 1._____i - . -

5 ŽMONĖS ŽU VO ANT
Ji rtlŲ.

v - New Jz sey pakrašty pe-
ja h buvo išmušti, n ■ vgink- reitą -ubatą audra sudaužė 
liai žmonės biim priešintis, ant jūrių baržą, su kuria žu- 

Plėšdan n žudydau ivo 3 vyrai, 1 moteris ir vai- 
žmn» banditai šaune: kas.
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KUN. J. ŽILIUS
APSIVEDĖ

"Naujienos” 4 sa 
merv rašo:* >

“Musų koresporden:; 
neša, kad naujasis K 
krašto gubernato: ius. 
žilius, jau apsivedė.

“Tuo budu p. žilius zz 
nutraukė ryšius .. a:; 
‘stonu.’ Taip pat. kaip isa 
padarę Lietuvoje ir kele i 
tų buvusiųjų kunigų.

"Nuostabu. :ad Lietuvos 
žmonės į tai žiuri gana šaltai. 
Beniaus, jeigu kunigą.- butų 
metęs ilgus pasamonus ir paė
męs šliubą su motere, tai ‘to
kiam išgamai’ Lietuvoje butu 
buvęs negyvenimas. O šiandien 
buvusieji kunigai gali tenai ne 
tiktai gyventi, bet ir užimti 
aukštas valdiškas vietas.

“Iš to aišku, kad Lietuvoje 
šiandien vra daug mažiaus re
liginio fanatizmo. negu buvo 
Kitąsyk.

“Kunigiško ‘stono’ panieki
nimą žmonės šiandien jau ne
belaiko nusidėjimu, ir tai dėl to, 
kad jie tą ‘.stoną’ nebelaiko 
šventu.

“Lietuvos kunigai, uoliai už
siimdami per paskutinius kele-! 
tą metų politika (dažniausia, 
labai nešvaria!) ir visokiais 
bizniais (kartais ir visai nepa
doriais!). taip nupuldė savo 
vardą žmonių akyse, kad šie da
bar žiuri i kunigystę jau ne ’ 
kaipo i koki ten ‘sakramentą.’o 
tiktai kaipo i tam tikrą duonos. 
pelnymo būda, profesiją.

“Kunigus dar tebegarbina 
Lietuvoje seni žmonės (dau
giausia. senos bobelės) ir pro-j i 
tiniai užuitosios davatkos.

“Jaunuomenė kunigams ne- ria: 
betiki. Kai senoji karta Lietu-, 
voje išmirs, o jos vietą užims į 
tie žmonės, kuriu sąmoningas) 
gyvenimas prasidėjo jau ne-j 
priklausomybę iškovojusioje Į 
respublikoje, tai dauguma ‘dva
siškų tėvelių’ galės savo kro-1 
mą uždaryti.’’

Kunigai, matoma, gerai. 
šitą supranta, todėl jie ir ap-i 
leidžia “dvasišką stoną.”

• *

• nra-. ; I r klos
jonas’

šutinai ’
g.Škll .

Būrys visur areštavo nau
jai išrinktus viršaičius, atsta
tė vieton senuosius ir vėl ap-- 
gyvendino senose guštose 
uriad įlinkus.

Barono Osten Sakeno bū
rys perėjo Kelmę. Šiaulius, 
Žagarę. Kruopius, Papilę. 
Akmenę, f ’ 
dalis dienos i 
Šiaulius, vesdamas su savim 
didoką areštuotų būrį. Osten 
Bakenas L 1_ L__________
šaudė Akmenėje namus, ku
riuose gvveno savo revoliu- 
cir.iu \ eiKiumu pasiz> meję^ Laikraščiai'praneša, kad 
žmogui. koi ta\o \ į^ą iiaktĮ: §ion,įs dienomis pabėgęs į 
klebonijoj n rytą >Ucme kun. U2SjenĮ klerikalų Seimo pir- 
Snapsti. kuii is Kuršėnų Pa_ jmininkas Petrulis. Su tuo 
leK‘o- i pabėgimu rišamos skanda-

Sedoje pradžioje buvo tik nškos isterijos. Sakoma, kad 
pėstininkai. Gruodžio 13' 
dieną šaudyta į minią ir 4 su
žeista. Po to iš Telšių atsiun-

' tė dar dragūnus.
Jau 1906 metais caro žan

darai. ištardę suimtuosius, 
sudarė didelę bylą — "dielo 
o litovskoj respublikie" — 
kuri dalimis buvo nagrinėta 

į Vilniaus Teismo palatoj, j 
•Tardymo medžiaga, šnipų' 
parodymai ir prijungta prie 
jos revoliucijos metų litera
tūra sudarė kelių pūdų sva- 

1 rūmo krūvą. Revoliucinio ju
dėjimo istorijai Lietuvoje 
tos bylos dokumentai turėtų 

' dabar nemažos reikšmės.
(“Soc-tas”) K.

jie ir dabar da vadins komi
sarus “darbininkų drau
gais.” kuomet tie komisarai 
nusimetė raudonas rubaš- 
kas, o apsivilko juodais fra
kais ir užsidėjo žvilgančius 
cilinderius?

stumdė.- minią, atstatęs “tei
sėtą valdžią, išėjo Abe- 
liuosna. Aplankė ir nubaudė

Į

'dr. Zakarevičiaus tėviške, o 
I.. • _ _ - •

NAUJA PURICKIJADA 
LIETUVOJ., jį pati su■ mė ir išsivarė Kau

no kalėj iinan, iš kurio jis jau 
neišėjo. Tuo. metu suėmė 
•Justą \'k nožinskį ir Liudą 
Vienužiu.skaitę (Purenienę). 
Iš ten ai.- dūrė Kamajuose ir 
iš k;'nu lės sušaudė drg. 

'Sme’skii tėvų grįeią. Iš Ka
majų perėjo Šimonis, And
rioniškį ir atėjo j Troškūnus. 
Almenu kaime sušaudė iš 
kanu.'ir- Savickio kalvę: su
ėmė di c. Mažylį, išsivarė jį, 
dviem kanuolėm apstatytą, 
Ukniergėn. Atėjo į Anykš
čius ir > rinkos sušaudė An- 
drikor.ies namus, kur vykda
vo musų draugų susirinki
mai. Anykščiuose būrys sto
vėjo 9 dienas ir siautė apy
linkėje: jo dalis aplankė ir 
jSemeniškių kaimą, musų 
(vietinės organizacijos cent
rą. garsaus tuomet Baltuš

kos tėviškę. Anykščiuose bū
rio vadas susirinkusiems 
žmonėms pažadėjo: jei jie 
dar kartą kilsią, valdžia pa- 
statysianti artileriją ant 
Anykščių kalnų ir miestelis 
busią- i»a\erstas į pelenus.

Iš Anykščių buiys išėjo 
per K< varską Ukmergen. 
Vis.;:-. Xur tik buvo suorgani
zuoti liauji valsčiai, jie buvo 
panaikinti ir atstatyti senie
ji. grąžinta sustiprinta poli
cija. padmyta eilė areštų ir 
žiaurių egzekucijų.

Kiek iaudyje buvo įnirti
mo ir pasi 
baudžiami 
doje. r;»d( 
tų. Dar ;i 
maža.- 
nu btmy.- 
kaimą. 
aovlinkė k v 
upu ir 
gunai

: muosc
■ bą. I m Ir.-
klojimų 
gunais. 
ugnis nega: 

■ų trobės _ 
^Jeut - pačių ūkininkų ir! 
visas -upleškėjo su arkliais, i 
patronais ir bene dviem ka
reiviam. Išsigandęs btnys 

■juii pasitraukė už kaimo 
ant r “a - aus, nieko nebe- 

--I .. . - . . ’ ia ’nukentėjo 1905 metų kovoj džiamuių burių gadynė. Ma- degusiam 
už Lietuvos laisvę! Nerasit;žutė Suvalkija, ir šiaip pri- ’....
tarp jų nei vieno tokio. O: kimšta kariuomenės, papil- 
betgi revoliucijos laimėji- ’domai gavo kazokų ir dra- 
mais jie šiandien nesigėdi 
naudotis.

I

paskyrėm $14.000,000 valstijos 
universitetui, ir musų valstija 
šiandien neturi nei vieno dole
rio skolos. Negana to. jos ižde 
yra tiek pinigų, kad šiais me
tais ji galės aprūpinti visus 
savo reikalus nereikalaudama
iš savo piliečių nei vieno dole- ’ daugybę žmonių, padavė re 
rio mokesčių.“ j zignaciją, nes negalėjo susi

Tai yra i” 
valstija visoj Amerikoj. Tai. . ~- - . .ve 1 
džia.

BULGARIJOS DIKTATO
RIUS REZIGNAVO.

Bulgarijos ministerių pir
mininkas Cankovas, išžudęs

. taikyt su kitais ministeriais
• % užims Andrėj Liap

ką reiškia teisinga vai-. ministeriT * '

Šitas būrys ar jo KLERIKALŲ MINISTERIS a.......
—' .metu !trauk? 1 ŠMUGELIUOJA SIDABRĄ krovė. 
--------- I UŽSIENI.
S kulkosvaidžių su- Seimo pirmininkas Petrulis ,

* pabėgo i užsieni.
Lietuvoje naujas skanda-

čev, buvusis kitą syk finansų

ŽUVĘ UŽ LIETUVOS LAI-Į j JLfTVFTT
SVĘ 1905 METU KOVOSE 1HŲį Htl Ų

MUSU DRAUGAI.
"Socialdemokratas” pa

duoda keliūtą vardų tų So
cialdemokratų 
rių, kurie žuvo 1905 m. ko-' 
vose už Lietuvos laisvę.

Štai tie karžygiai:
"Jonas Zacharevičius. 

mercijos mokyklos mokinys, 
mirė nuo džiovos Kauno kalėji
me, kur bu\o pasodintas už re
voliucini darbą Rokiškio apskri
ty 1905 metais. Palaidotas 
Kauno kapuose.

‘ Andrius Baltrušaitis, Buk- 
tiškiu Kaimo. Griškabūdžio val
sčiaus gyventojas, sušaudytas 
kazoku gimtuose namuose, i 
kuriuos besislapstęs grižo. Pa
laidotas Barzdų kapuose. Drau
gą Andriu lydėjo i kapus 5-6.- 
OVO žmonių.

“Simanas šalna, nužudytas 
Prienuose, palaidotas ten pat.

“Jonas Buržinskis. pasmerk
tas miriop Vilniuje ir nužudy
tas Vilniaus kalėjimo

Paminėjęs šiuos 
"Socialdemokratas"

SOCIALISTU VALSTIJOJ 
NEBUS MOKESČIU.
Gelžkeliečių organas. “La-i 

bor” išspausdino \Viscoasi- 
no valstijos gubernatoriaus 
Blaine’o pranešimą, kad 
šiais metais šita valstija ne
prašys iš savo gyventojų nei 
vieno cento taksų savo rei
kalams.

Wisconsino valstija yra 
pagarsėjusi kaipo socialistų 
valstija. nes tenai labai stip
ri socialistų partija. Svarbes
ni tos valstijos miestai, kaip 
antai Mihvaukee. senai jau 
yra socialistų rankose, ir jau 
kelinti metai kaip šita valsti
ja turi Kongrese socialistą 
Bergeii savo atstovu.

Ir štai šita valstija, kur 
socialistai lošia tokią žymią 
rolę, sutvarkė savo reikalus 
taip, kad jos gyventojams 
nereikės mokėti nei vieno 
cento mokesčių'.

Gubernatorius Blaine ra
šo:

“M isconsino gyventojams 
1926 metais nereikės mokėti 
nei vieno dolerio mokesčių vals
tijai, nes 1925 metais tapo p: 
liuosuota nuo valstijos 
’ isa nuosavybė.

"Kuomet \Visconsino 
ią valdė atžagarei viski

s-
ia- 

taksu

ATSIMINIMAI

ą Partijos na- Reakcija ir baudžiamieji 
būriai Lietuvoje.

Lietuvoje liaudies revoliu
cinis ūpas, sužadintas So
cialdemokratų Partijos pla
čia ir drąsia agitacija, su
stiprintas Rusijoj pakilusia 
revoliucijos banga, 1905 me
tų radeni išsiliejo į masinį 
judėjimą visu Lietuvos plo- 

įtu.
Liaudis pasiryžo išgriauti 

senąją tvarką ir susikurti 
naują. Ka> reikėjo griauti 
ir kas ir kaip kurti, apie tai 
iškarto paaiškino jai revoliu
cinė L. S. D. Partijos litera
tūra. paaiškino Vilniaus Sei- 

ime socialdemokratų kalbos.
Po Seimo skubiai turėjo 

bėgti iš savo gūžtų į dides
nius centrus policija, zems- 

1 kiai. mokyto jai-rusintojai.
išnyko .-enieji valsčiai ir atsi

buvo uždaryti 
žodžiu, kaip 
caro teismai. 
Lietuvos res-

ko-

i

kieme.”

vardus, 
pridu-

asmeniškai miiionus prisi-
Čia tik pažymėsiu 

vieną išėjusį į aikštę faktą, 
dėl kurio Petrulis pasiskubi
no ‘incognito’ išdumti:

"Kaip žinoma, jis būda
mas premjeru ir finansų mi- 
nisteriu davė du milionu litų 
valstybinių pinkų gelbėji
mui prasispekui.’av tįsio Pre
kybos ir Pramones Lanko. 
Už tai Petrulis yra gavęs ‘ho
noraro’ šimtą tūkstančių litų 
(100,000.00). išlindus ylai 
iš maišo, bankas e-ą rengiasi 
savo knygose išskusti tą ne
atsargų užrašą apie išmokė
jimą ‘komisijos’ lOouou li
tų-’’

nujausdami savo viešpatavi
mui galą, klerikalų šulai 
.danginusi į užsienį ir kont 
rabandos keliais gabena iš 
Lietuvos sidarbą ir auksą.
Suimta kelios dėžės sidab

rinių pinigų.
Tuojaus po to, kaip dievo-1 

baimingas Petrulis išsmuko 
užsienin, tapo suimta šmuge
lio keliu gabenant keletą 
skrynių sidabro paskui jį. 
Skrynios buvo paslėptos 
greitojo traukinio vagone,ir 
gabenamos Vokietijon. Ant 
jų nebuvo jokio adreso nei 
užrašo. Apie jas nežinojo 
nei konduktoriai. Tas skry- 
nias atplėšus, pasirodė prieš
kariniai vokiečių ir rusų si
dabriniai pinigai. Jų buvo iš
viso 15 pūdų. Vėliaus pasiro
dė, kad tas sidabras buvo 
gabenamas su finansų mi- 
nisterio žinia. Socialdemo
kratai Seime tuojaus parei
kalavo, kad klerikalų minis- 
teris pasiaiškintų.

Kodėl sidabras buvo 
paslėptas?

“Naujienos” rašo:
“Dėžės su minėtais sidab

riniais pinigais buvo paslėp
tos vagone, ir konduktoriai 
užtiko jas netyčia. Jeigu to 
sidabro išgabenimas buvo 
teisėtas, tai kam reikėjo jį 
slėpti, — ypatingai dar, tu
rint ministeno raštą, lei
džiantį jį išgabenti?

“Išrodo, kad čia daryta 
toks pat šmugelis, kaip su 
tais garsiaisiais kokaino ir 
sacharino vagonais, kurie 
anąmet buvo sulaikyti Joniš
kyje, beministeriaujant Pu- 
rickiui.

“Nejaugi Lietuva, dar ne
suspėjusi kaip reikiant už
miršti purickijadą, turės 
naują panašią istoriją?”

Kc pabėgo Petrulis?
Petrulis yra labai didelė 

klerikalų žuvis. Nesenai da greitu laiku 
jis buvo kabineto premjeras vyksią Smetona su Valde- 
ir finansų ministeris. Tuo-; maru.?. paskaitų skaityt,
met slapta davė klerikalini Apie ką Valdemaras skpit^s, 
kam Pramonės ir Prekybos i aš nežinau, bet Smetona gali 
Bankui 2,000,000 litų be jo-į papasakot mums labai įdo- 
kio procento, už ką jis gavęsjmių dalykų apie tai. kaip jis

Nusipirko d vara už 
180,000 litų.’

Prie Petrulio pabėgimo 
"Naujienos” pastebi da šito
kį dalyką

’ “Į ’ viešus paklausimus 
spaudoje dėl tokio staigaus 
Seimo pirmininko išnykimo, 
valdiškoji telegramų agen
tūra gruodžio 17 d. paaiški
no, kad p. Petrulis išlydėjęs 
savo sergančią žmoną į Švei
carijos kurortus. Pats gi Sei
mo pirmininkas jokios žinios 
apie save Seimui neduoda. 
Išrodo, kad jisai slapstosi.

“Tuo tarpu, kai ‘Elta’ skel
bia, kad p. Petrulis apleidęs 
Lietuvą dėl savo žmonos li
gos, tai Klaipėdos vokiečių 
laikraštis. ‘Volkstimme’ pra
neša. kad Petruli.-, nesenai 
pirkęs Uljanovo dvarą už 
180.000 litų.

“Iš kur pas tą poną galėjo 
atsirasti tokie dideli pini- 
gai?I

ĮVAIRIOS ŽINIOSaudyje buvo inirti- 
i-yžimo kovoti net 
uju burių akyvaiz- 

pora įdomių fak- 
mksčiau Kupiškio 
ūžiamasis clragu- 
aplankė Jodkonių; 
pagarsėjusį visoj' 
savo revoliuciniu 

zj. _iais. Nakčiai dra- 
: ’.atė arklius kloji- 

>tatę prie jų sargy- 
/ vidurnakty vėl vis 
r io, — degė viena.- 
■u 12 arklių ir 2 dra-į 
atstu padėtas, kad 

lėtų persinešti ant 
ių. Klojimas buvo 
pačių ūkininkų ir 

> r ieskėjo su arkliais.

rado nauji, 
monopoliai, 
kaltino vėliau 
pradėjo kurtis 
publika.

Bet revoliucinis judėji
mas laimėjo neilgam. Antras 
visuotinas streikas Rusijoj 
pasirodė daug silpnesnis, i 
kaip pirmasai ir buvo pralai- 
mėtas. Caro valdžia atsiga- oa(j 
vo Rusijos centre ir ėmė pul
ti. Puolė vienas pirmutinių 
“okrainas” ir tas pirmučiau
sia. kur revoliucinis ju<lėji-jtuo.au 
mas silpnai pasireiškė. _ i ir ant rytoją®, nieko nebe-1 

. Prasidėjo ir Lietuvoj bau- darydamas išėjo. Ginklai su-! 
k,,..;,, , Klojime dingo neJ

j žutė Suvalkija, ir šiaip pri- žinia kur.
Kai atėjo būrys į Troškū

nus ir "načalstva” susimetė 
vienoj gl ičioj, staiga jos tar
pe pakilo neramus triukš
mas. pasin dė, kad to kiemo 
šulinys .ik užnuodytas. Mu
su žiniomis šulinys tikrai 
bahdvta užnuodyti, kad ir 

. . . . nevykusiai. Načalstva sku-
kiekvieną buvo paskiria at- L>iai išsikraustė kiton vieton, 
skiras baudžiamasis būrys. Antras būrys siautė Pa- 
Smarkiausia buvo pultos tos nevėžio ra >ne. Išėjęs iš Pa- 
apylinkės, kur veikė musų nevėžio 1906 metų ’ 
Partijos stipriausios organi
zacijos. Raiti dragūnai, su
stiprinti pėstininkų burių, su 

į viena ar dviem kanuolėm, 
į užpakaly lydimi vėl grįžu- 
į sios policijos pasileido mal
dinti sukilusią Lietuves liau- 
Įdį, stengdamies įvaryti jai 
i kuo didžiausios baimės.
i Va tų baudžiamųjų burių 
'kelias ir jų žymesni žygiai.

1905 metų gruodžio pra
džioje pasirodė baudžiama
sis būrys Kupišky, guberna
toriaus atsiųstas iš Kauno. 
Vieną kitą suareštavęs, ap-

i

"Be šių draugų, kurių vardai j 
užsiliko musų atminty ir pa
skelbti musų Partijos raštuose. 
1905—06 metais mirė kalėji
muose Lietuvoj ir Sibire, žuvo 
kovose, dingo nesusekti dar 
daugelis kitų musų Partijos i 
narių. .Jų šviesią atminti, jų ! 
kilnų pasiryžimą pagerbkime, 
minėdami 1903 metų revoliuci
jos sukaktuves."

0 parodykit, kiek kunigų1
lojime dingo ne-

l
•

KAIP ŽMOGUS GALI SA
VO AMŽIŲ PRAILGINTI.

-Anglų daktaras Lawrence 
išspausdintoje knygoje na
grinėja žmonių senėjimo 
priežastis ir jieško būdų, su- 
lyg kurių galima butų amžių 
pailginti natūraliu keliu, ne-

Isinaudojant jokiomis “pa- 
: jauninimo operacijomis. ’ Jo 
nuomone amžių pailgina šie 
paprasti gyveninio dalykai:

Apsivedimas —10:= metų. 
Nerukymas — 12 metų. 
Susilaikymas — 9 metus.
Anksti gulimas — 13 met. 
Sveiki valgiai — 12 metų. 
Valgiai be mėsos apie 15 

metų.
Prisilaikant išvardytų tai

syklių. galima esą amžių 
pratęsti ligi 85 metų ir dau-

, giau. > »

I PASTABOS.

MASKVOS ĮSAKYMAI 
SOVIETU DIPLOMA

TAMS.
I

Associated Press žinių a- 
gentura praneša iš Berlino, 
kad Rusijos ambasada tenai 
gavusi iš Maskvos cirkulia
rą. kuris yra siuntinėjamas 
visiems Sovietų diploma
tams užsieniuose, kad jie 
kreiptų daugiau domės Į sa
vo asmens išvaizdą ir dailiau 
rėdytųsi.

Visiems Rusijos atstovams 
cirkuliaras Įsako taikytis 
prie tos šalies madų, kur jie 
gyvena, ir sako, kad vaka
rais jie privalo dėvėti šilki
nes skrybėlės (cilinderius) v 

ir frakus.
Bet ar yra kur nors pasau

ly tokia šalis, kur proletarai 
dėvėtų šilkines skrybėlės ir 
frakus? Ne, darbininkai to
kių dalykų nežino net Ame
rikoj, o ką jau kalbėti apie 
kitas šalis. Šilkines skrybėlės 
ir frakus vakarais dėvi tiktai 
buržujai.

Taigi aišku, kad Maskva 
liepia savo atstovams taiky
tis prie buržuazijos madų.

O jeigu Maskvos galvos 
nori būt lygus su buržuazija 
drapanomis, tai savaimi su
prantama. kad jie taip pat 
turi taikyt ir savo pažiūras 
prie buržuazijos pažiūrų.

Ar musų komunistai iš 
“Laisvės” abazo ir dabar da 
nesupras, kad Maskva jau

i girnų bulius, kurie uoliai 
i pradėjo siausti po kaimus. 
, gaudydami veiklesniuosius 
kovotojus, darydami egze- 

i kucijas.
Visa Kauno gubernija li

ko padalinta į 5 rajonus ir iĮ

vasario 
pradžioje vedamas barono 
Kaizerlingo. jis aplankė pir- ;
mutinį Naujamiesti i ų atšla

itė ten seną tvarką valsčiuje: 
naujai išrinkta valčiauš val
dyba buvo areštuota. Iš Nau
jamiesčio nusigrudo Pušalo- - -• -
šaltį.

Po to būrys 
gius. Rozaliną, 
grįžo Panevėžin. 
Linkuvoj, būrio dalis atėjo 
į Steigvilių kaimą areštuoti 
drg. Požėlos, bet jo ten nera
do.

NORI SUGAUTI DAR NE
ŽINOMĄ BEŽDŽIONĘ.
Kapitonas Boras, daryda

mas ekspediciją i Sumatrą, 
nori sugauti gyvą, dar iki 
šiolei nežinomą gyvuli. Vie
tinių gyventojų pasakojimu, 
tie gyvuliai labai esą pana
šus i dideles beždžiones. -Jie 
vaikščioja stati dviem kojom 
ir nuo jų galvos kabą ant pe
čių ilgi plaukai. Vieną kartą 
vietiniams žmonėms pavyko 
vieną tokią beždžionę pa
šauti ; ji buvo sekta kraujo 
pėdsakais, bet ženklams pa-

Brostvininkas Daužvardis, 
'padirbęs kiek laiko prie 
į South Bostono škaplerninkų 
j gazietos “Darbininko,” par
važiavo Lietuvon, ir jau su
grįžo su vice-kcnsulio “ci
nu.” Laikraščių pranešimu, 
jis esąs paskirtas vice-konsu- 
liu Ne\v Yorke

Tai turbūt atlyginimas 
jam užtai, kad kun. Gar
maus byloj su “Sandara" ji
sai buvo kun. Garmui liudi- 

jninkas.

Laikraščiai praneša. kart
i Amerikon at-

tan ir areštavo naująjį vii- ąj^ajpus ji nebuvo susekta, 
perėjo Smil- Šalis, kur ya tų bezrtzionių,
* — . « • I   1 — L. ■> iv nnltioil

100,000 litų “komišino.”
Dabar Petrulis buvo jau 

Seimo pirmininkas, ir kaip 
tik išėjo aikštėn skandalas 
apie tuos 2,000,000 litų, jis 
tuojaus išdūmė į užsienį, nei 
Seimui apie tai nepranešda- 
mas. Kogi jis bėgo?

Šitą misteriją nušviečia
Linkuva iri yra labai klampi, ir baltieji Chicagos “Naujienų” kores- 

Bunant dar niekad ten nebuvo ižen- pondentas, kuris lašo iš 
dalis atėjo gę. Kad atsiginti nY° ta?i ‘Tu^ckiiada vra tik šešė- 
o iaen nėra- likr?_ ■!'!Iis ,PrieS Petrulijadj. Lietu-

valsti- 
repub- 

iikonai, tai per šešis metus gy
ventojai turėjo mokėti nuo sa
vo turtų septynerius visokius 
mokesčius, iš viso $7.700.000 i 
metus.

“Ir kuomet po jų viešpatavi
mo 1921 metais aš užėmiau 
gubernatoriaus vietą, tai vals
tijos iždas buvo taip ištuštin
tas, kad nebuvo iš ko apmokėti 
einamųjų reikalų.

“Nuo to laiko mes finansus 
taip sutvarkėm, kad išleidom 
§23,000,000 naujiems keliams, išsižadėjo revoliucijos? Ar

1

l

laiouraine
Daugiausia parduodama k su a 

Naujojo; Anglijoj

............. . .lis prieš petrulijadą. Lietu- 
na su degančiais žibintuvais. Į voje spauda apie Petrulio ir 
Rasti pelkėse pėdsakai rodo, I jo sėbi-ų machinacijas negali 

”• prasitarti, nes sektų ne vien 
pabaudos ir redaktorių kali
nimas, bet ir visiškas laikraš
čio uždarymas.

“Purickis buvo išdūmęs 
užsienin, kol jo sėbrai čia 

,s viską užglostė. Dabar ir Pet- 
’ rulis su visa savo šeimyna 
' užsienin, rodos. Vokietijon 

>, ir 
“doros šalininkai,” 

kaip musų klerikalai, nega
lės lengvai viską užglostyti.

“Čia neliesiu koncesijų, 
valdiškų užpirkimų, varžy
tinių, ir valdžiai namų staty
bos, kurių pagelba klerikali
nė valdžia, t. y. atskiri jos 
nariai, ‘legaliu budu’ sau

kad ši gyvulių rūšis dar neiš
tirta.

su kitais atžagareiviais statė 
ir nepastatė princui Urachui 
sostą Lietuvoj, kaip jis pas
kui norėjo pakaiti Gabrį, ir 
kaip ant galo Gabrys numu
šė jo biustui nosį dailės pa
rodoj.

Įdomu butų žinoti, kodėl 
Lietuvos valstybinėj operoj 
nuolatos yra statomos sve
timtaučių operos, o lietuviš
kos ignoruojamos? Nejaugi 
Miko Petrausko kuriniams 
taip jau ir bus lemta dulkėse 
kur nors sunykti?

Laidokas.

JURIU DUGNE RADO 
AUKSO.

Pranešama iš Maskvos 
kad SSSR narai surado Juo-i 
dujų jūrių dugne nuskendusį n^i7mė?Tik7^’čia,'rodos, 
dar prieš 59 metus per Kri-| tokie '" ............

I’mo karą laivą, “Black Prin
ce.” Di augę su tuo laivu nu
skendo keturios dėžės aukso 
8,000,000 dol. sumai.Turima 
vilties, kad narams pavyk
sią tas auksas iš jūrių dugnoI 
iškelti.

i

SAPNAI.
Pažvelgsi mėlynėn— 
Vos užmatai:
Mėlynos padangės, 
Saulėti sapnai...
Pažvelgsi po kojų—
Gėlėti takai...
Ir sielą bučiuoja
Sapnai, vien sapnai... 
pažvelgsi į veidą— 
Ir tu man sakai: 
Širdžių neapleido 
Saulėti sannai...

L. Sk.

J < ?
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

I prasti ir iš šių faktų: kadaI 
1 A. Bubnis buvo ofise, ne de-{ 
legalu, o tik sekretorium, tai 
jis gana daug lietuvių darbi
ninkų išsiuntė i svetimtau
čių dirbtuves ir jo parašytų 
“pasų” niekur neboikotavo. 
Tą pripažino ir patįs komu
nistai. Komunistai, supras
dami, kad Černausko politi
ka atnešė žmonėms daug 
nuostolių ir kad žmonės visa 
tai gerai pamena, ir dėl to jie 
nestatė jo nei i kandidatus. 
Bet jie sako, kad ant kito 
meto jie bandys ji statyti, 
nes, girdi, žmonės gal visa 
tai užmirš.

Pruseikos Studentas.

BROOKLYN, N. Y.
Apie kriaučius ir komunistus

Daugelis kriaučių klausia 
vienas pas kitą, kodėl komu
nistai nestatė kandidatu ant 
kriaučių delegato jau pir
miau buvusį delegatu V. 
Černauską. Kiek teko patirti 
iš pačių komunistų, tai čio
nai noriu apie tai paaiškinti 
ir kitiems. 1924 m. Černaus- 
kas, būdamas delegatu, per 
savo kvailą politiką jis su
bankrutavo apie 20* kriau
čių dirbtuvių. Daugelis tų 
dirbtuvių buvo gana didelės. 
Subankrutavus daugeliui 
dirbtuvių apie 500 darbinin
kų negalėjo gauti niekur 
darbo, nes nebuvo dirbtu
vių. šie žmones, negalėdami 
niekur gauti darbo, pradėjo 
reikalauti, kad unijos sky
rius pavelytų t\erti kompa
nijas bei korporacijas. Uni
ja neturėdama kur padėti tų 
500 darbininkų ir nematy
dama kitokios išeities, pave
lijo tverti kompanijas ir ati-i 
daryti dirbtuves, kad tik ga- ninkas sukomandavojo vai- 
lėjus sutalpinti į jas nedir-.kučius giedoti Kalėdų gies- 
bančius žmones. |melę, o pats atsisėdo prie

Naujosios dirbtuvės, pasi-ĮP^ano akompanuoti. Netoli 
naudodamos ta proga, kad nuo vargonininko sėdėjo Ju- 
daugelis kriaučių jau labai ha Tyma, kun įssitraukus re- 
privargę, pradėjo mokėti yolverĮ šovė į \argoninką 
jiems labai mažas algas. Se- Leopoldu Sentrakoįvskį. 
nieji kontraktoriai, matyda-'}argoninmkas nuvirto nuo 
mi, kad naujos šapos moka kfėslo, 0 kunigas Przemie- 
darbininkams daug pigiau, ~
irgi ėmė reikalauti, kad jų 
darbininkai nusimuštų al
gas. Ir to nebuvo galima iš
vengti. žmonės labai gerai 
tai suprato, kad atsiradimas 
kompanijų ir korporacijų 
dirbtuvių ir paskui numuši- 
nėjimas darbininkams algų 
tai buvo tiesioginė pasekmė 
bankrutavimo daugelio senų 
dirbtuvių. O bankrutavimas 
paėjo iš priežasties netiku
sios delegato politikos. į-

Visa tai gerai suprato ir ! 
komunistai. Ir jie žinojo, 
kad jeigu jie pastatys kandi- • 
datų į delegatus vėl tą patį ’ 
Cernauską, tai visi šitie pipi
rai bus suberta jiems i akis. ■ 
Pagalios ir patįs komunistai 
pripažįsta, kad už visa tai : 
yra kaltas tuo laiku buvęs ; 
kriaučių delegatas komunis
tas V. Čemauskas. Komunis- ' 
tai patįs sako, kad jeigu 
Čemauskas nebūtų tiek 
daug dirbtuvių subankruta
vęs, tai butų išvengta tų 
naujų korporac-ijinių dirbtu
vių. Paskui butų išvengta di
delio algų numušinėjimo. 
Dėl šitų ve priežasčių komu
nistai Černausko nestatė, nes 
ir netikėjo laimėti.

Dar daugiau. Kaip Čer- 
nauskas buvo unijos delega
tu, tai jis labai buvo įsipy
kęs su visais kitais delega
tais, pav. italu ir žvdu. Ir 
dėlto nei žvdu, nei italu dar- 
bininkai neįsileisdavo lietu
vio į. savo dirbtuves, jeigu at
siveždavo černausko para
šytą “pasą.” Jeigu nueidavo 
su sekretoriaus parašytu 
"pasu.” tai būdavo viskas 
gerai. Ir Čemauskas, būda
mas unijos ofise metus laiko, 
nepasiuntė nei vieno lietuvio 
darbininko į svetimtaučių 
dirbtuves, nes jo “pasus” vi
sur boikotavo. Kriaučiai 
naudos iš to neturėjo. Prie- 
šingai. lietuvių dirbtuvės nu- 
bankrutavo, o į svetimtaučių 
negalėdavo pasiųsti ir todėl 
darbininkams prisiėjo daug 
nukentėti.

Kokia darbininkams nau
da, jeigu mus delegatas ėda
si su žydų bei italų delega
tais? Delegatai plaunasi dė
lei politikos, o niekuo nekal
ti darbininkai negali gauti 
darbo niekur kitur, kaip tik 
lietuviškose dirbtuvėse.

Jeigu musų delegatas su
gebėtų sudaryti tokią politi
ką, kad musų žmonių niekur 
neboikotuotų, tuomet darbi
ninkams bus naudos. O kad 
tokia politika darbininkams 
yra naudinga, tai galime su-

PHILADELPHIA, PA.
7j Trumpa 1925 metų vietos

BALTIMORE, MD.
Naujienos iš Baltimorės 

padangės.
Gruodžio 28 d. lenkų šv. 

Stanislovo svetainėje Įvyko 
tragedija. Lenkų bažnytinių 
mokyklų vaikams buvo pa
rengtas vakaras, švento Ka
zimiero bažnyčios vargoni-

levvski nučiupo moteriškę su 
revolveriu. Vargonininkas 
nuvežtas Į John Hopkins li
goninę po kelių valandų mi
rė. Klausinėjant Julią Ty
mą, už ką ji nušovė vargoni
ninką, ji atsakė: “Vargoni
ninkas žino apie tai. Tegul 
jis kalba.” Toliau ji atsisakė 
kalbėti.

margumynų peržvalga.
Praėjusiais metais šioj 

kolonijoj’ “Keleivis” turėjo 
didžiausi pasisekimą. Gautų; 
nrenumeratu skaičium “Ke- l • • I

jos lietuviai apie “Keleivį” Kriaučių darbai prie bran- 
atsiliepia gerai ir visi myli jį gesnių drabužių sumažėjo, 

bet prie pigių drabužių dar
bas eina normališkai. Pa- 

I prastą, pigų darbą krauna į 
vėrauzes dėl stako. Rasi, ką 
tokio numato. Darbininkai 
neorganizuoti, algos mažos, 
o valandos darbo be saiko. 
Kitos dirbtuvės dirba gerai, 
tik visa bėda tame, kad al
gos mažo>.

įskaityti. Xet ir patįs republi- 
konų bolševikai “Keleivį” 
pamylėjo ir sakosi, jog “Ke
leivis” dabar jiems patinkąs. 
Pasirodo, kad ir bolševizmo 

i influenza nėra “smertelna 
liga,” ir iš jos daugelis pa
sveiksta. O geriausias vais
tas nuo tos ligos yra “Ke- 

lleivis.”
Republikonų Klinbas, ku-į Phiiadelphijon yra priva- 

• i nelaisvę komu- žiavę daug mainerių. Jie čia

leivis” viršija visus lietuvių 
iaikraščius sudėjus daiktan. 
Tik vienas drg. M. A. Igno
tas užrašė “Keleiviui' arti 
šimto metinių skaitytojų.. d 
Drg. Ignotas yra didelis!^ paėrrie 
sporto mėgėjas. Jis čia skai-. njsttLS buvo" žadėjęs sukelti turi darbus, tik su pasilinks- 
tomas “grybų campijonu. '.“revoliuciją” prieš naujus minimais perdaug užimti.

. i . jAnt >.blaivybė< jie bytina

i visus. Bet jie čia nežada ap- 
sigyvent.

Čia privažiavo vėl naujų 
neprigulmingų kunigų. Išvi
so jau yra tris. Dabar eina 
ginčas, katrų ragaišis geres- 

i nis: vieni giria savo, o kiti 
į savo. Apie geiumą ar blogu
mą galėtų pasakyt kurie 

i valgo. Kiti sako/ kad prieš 
; valgį reikia išmest gerą bur- 
Į na naminės, tada geriau pa
žinsi ragaišio skonį. Bet tarp 
kunigų nėra ginčo dėl blogu- 

■ mo darbininkų pinigų. Pini- 
, gai visų geri — ir kunigai 
' pilasi juos į maišus ir juo
kias iš tamsių žmonelių ne
susipratimo.

Biznieriai rengiasi prie 
liepos 4 dienos pasaulinės 
parodos. Jiems pati paroda 
neapeina, tik rupi kiek biz- 

. nio jie padarys laike paro
dos. Žada būt vienas milijo
nas svečių, iš kurių bus gera 
proga padalyt gražaus pel
no. Bet kokį biznį galės iš to 
padaryt darbininkai?

K. J. Geležėlė.

sporto mėgėjas. Jis čia skai-i 
tomas “grybų čampijonu.”|«revoliucija, _ ___ __
Šilta ar salta, o Ignotas visjmetus tjksiuį jau buvo j 
grybų randa. Drg. Ignotą.- į parkviestas ir generolas be 
užlaiko didžiausią lietuviškų;armjj05 u£ėjus šalčiams 
knygų krautuvę musų mies-.^^^ jrmusu “revoliucio- 
te. Pas jį galima , gauti ir |nieriai?-
“Keleivį. Jo antrašas: 1028 j Prieš naujus metus tą va- 
So. _-nd st. Beto, jis turi di-.kara atsibuvo bankietas pa
dėly spaustuvę, kurioj atlie-jmįnėjimuj nietų sukaktu- 
ka visokius spaudos darbus. :vjų nuo Įkūrimo lietuviško 
Ignotas yra senas kavalie-; tautj^0 neprigulmingo na
rius ir^ateinantį pavasari za-mo Ta bankietą surengė 
da važiuoti į Lietuvą ap>i- i Lietuvių Tautiškas Nepri-

# # ♦

1920 metais Malinauskas, 
“pagimdęs” Draiginą ir pa
sikvietęs T. Vaškevičių, su
organizavo kooperaciją rū
bams siūti. .Greefa, turtin
gas rūbų pramonininkas, 
davė jiems darbo, o tie trįs 
“apaštalai,” prisisamdę ver
gų, gerai pasipinigavo. Per 
penkis metus Draiginas užsi
augino tokius didelius ragus, 
kad išbadė poną Malinauską 
iš dirbtuvės. Dabar minėto j 
dirbtuvėj pasiliko bosu pate 
vienas Draiginas. Tiesa, prie 
tos dirbtuvės dar priklauso 
keli smulkus šėrininkai, bet 
du stambiausieji šėrininkai, 
Malinauskas su Vaškevi
čium jau išsikraustė.

i s e ♦

Nors lietuvių moteris A- 
merikoj mažai kuomi pasi
žymi, bet musų miesto lietu
vė moteris Ona Bložienė su
mušė rekordą visų Amerikos 
moterų. Ji buvo areštuota 
už girtuoklystę net 156 sy
kius. Tokio rekordo neturi 
nei viena Amerikos moteris. 
Bložiai Baltimorės iietu- 
viajjns yra žinomi nuo senai. 
Žmonės čia juos paprastai 
vadina “katalikų-katalikie- 
nė.” Bložis kada-tai buvo 
biznierius, bet dabar abudu 
su pačia vaikščioja nuskurę 
ir girtuokliauja.

Baltimorietis.

vesti. Apie draugą Ignotą 
reikia pasakyti dar ir tas, 
kad jis yra geras psicholo
gas. Jeigu kaltais Į jo krau 
tuvę ateina koks-nors komu
nistas, tai Ignotas tuojaus 
siūlo jam sapnininką, nes jis 
gerai žino, kad komunistai 
pagal sapnininką sprendžia, 
kada revoliucija Įvyks. Iš- 
tikro, kada čia siautė bolše
vizmo influenza, tai visi tos 
partijos nariai pasipirko po 
sapnininką ir iš jo studijavo 
apie revoliuciją. Katras Į 
sapnininką netikėjo, tas bu
vo apšauktas menševiku.

Teko nugirst, 1
Garliauskas, kuris užlaiko 
saldumynų ir cigarų krautu
vę ant Richmond, Allegheny 
avė., taip-pat gerokai užra
šęs “Keleivio” ir pavieniais 
numeriais parduodąs nema
žai. O kur dar kitos “Kelei
vio” stotys! Abelnai paė- 
mus, beveik visi Philadelphi- kenčia

gulmingas Kliubas. Tikietai 
buvo po 1 dol. 50c. ypatai. 
Bankietan susirinko arti 
dviejų šimtų svečių. Buvo 
keli svečiai net iš Baltimo
rės. Apart valgių ir gėrimų 
buvo margas pasilinksmini
mo programėlis. Buvo su
riesta nemažai visokių “spy- 

Į čių.”
į M e.- čia turim amžiną ko- 
mitetą, susidedanti iš kuni- 

igų, jų klapčiukų, vienos gas- 
■padinės ir vieno nevierno 
Tamošiau' — viso 11 asabų. 
Tame komitete vra ir grabo- 
rius, kuris bile kada sutiktų 

kad ir pil. komitetą palaidoti, bet ka- 
ktmiteto memberiai 

nepriklauso prie S. L. A., tai 
graboriui nėra išrokavimo 
uždyką “badėriuotis.” Jeigu 
kam reiktų tokio komiteto, 
mes išnuomuosime ji be jo
kio atlyginimo, nes Phila- 
delphijos žmonės jo neap-

i

LAWRENCE, MASS. 
Vardan teisybės.

Sandariečiai ir socialistai 
praeitą vasarą buvo sudarę 
“bendrą frontą,” kad pagel
bėjus Lietuvos žmonėms.

►
- A. . *

Tam tikslui jie rinko čia au
kas ir siuntinėjo laiškus vi- i 
soms vietos draugijoms, pra
šydami aukų. Man irgi vie
nas toks laiškas teko skaity- : 
ti. Kiek atsimenu, tenai buvo 
parašyta taip: “Draugijų au
kos bus skelbiamos laikraš
čiuose ir bus tuoj pasiųstos į 
Lietuvą.”

Kaip teko skaityti laikraš
čiuose, socialistai ir sanda
riečiai pasidalino aukomis 
pusiau ir abiems pusėms, ro
dos, išpuolė po $80,00 ar 
daugiau. Socialistai išpildė 
savo prižadą ir tuoj pasiun
tė savo dalį (apie $80.00) 
Lietuvon socialdemokra
tams, ir jų pakvitavimas til
po net du sykiu “Keleivyje,” 
kur K. Bielinis ir Paplauskas 
paliudija, kad Lavvrence’o 
lietuvių aukas gavo ir taria 
širdingą ačiū.

Bet apie sandariečių dalį 
aukų nieko negirdėt. Rodos, 
buvo skelbta, kad jie pasiun
tė Į Bostoną kokiam ten “po
litiniam fondui,” iš kurio žy- 
vinasi ir Bostono “Sandara.” 
Taigi gal ir Laurence’o au
kos, vietoj sušelpti Lietuvoje 
tuos žmones, kurie kovoja su 
klerikalizmu, pateko “San
daros” išlaikymo fondan, il
gai tie $80.00* buvo sunaudo
ti “Sandaros” “džiabitorių” 

, algoms, nes iš Lietuvos jokių 
pakvitavimų Lavvrence’o au
kautojai da nematė. Taigi 
išrędo, kad sandariečiai 
Laivrence’o lietuvius apga
vo, nes sakė, kad “aukos bus 
tuoj pasiųstos Lietuvon,” o 
jos atsidūrė Bostono “San
daroje.” Taip negražu elgtis. 
Imkite pavyzdį nuo socialis
tų ir parodykite pakvitavimą 
iš Lietuvos, — parodykit, 
kad aukautojų norai buvo iš
pildyti. Nes Lavvrence’o au
kautojai aukavo ne “politi
niam iždui,” ne “Sandarai,” 
ii- ne jos redaktorių algoms, 
bet Lietuvos kovotojams 
laisvę. Nepartinis.

NORWOOD, MASS. 
Nodwoodo naujienos.

šiuo tarpu šiame miestely 
je darbai visai sumažėjo 
Patartina iš kitų miestų dar
bininkams nevažiuoti i čia 
darbo jieškoti, nes ir čia di
delis skaičius darbininkų 
vaikščioja be darbo. Tiesa, 
tūlas laikas atgal darbai čia 
ėjo gerai ir iš kitur atvažia
vusiems nesunku buvo dar
bas gauti ir daugelis iš kitur 
atvykusių svečių čia gavo 
darbus. Kai-kurie tų svečių, 
gavę darbus pas žydus rek- 
sinese, net ir “inžinieriais” 
pasivadino. Bet dabar, kai 
nėra darbo prastiems darbi
ninkams, tai nedirba ir “in
žinieriai.”

:•
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“KELEIVIO’-

KALENDORIUS
1926 METAMS ►

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

ir

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis, po trum
pos ligos, mirė Kazimieras 
Keturakis, 66 metų amžiaus. 
Amerikoj jis išgyveno apie 
30 metų, buvo našlys. Paėjo 
iš Suvalkų rėdybos, Garlia
vos parapijos, Grabav^s 
kaimo. Sakoma, velionis tu
rėjęs turto apie 900 dol. pi
nigais ir savo stuba, beto, 
buvo dar apsidraudęs. Visą 
turtą palikęs savo pačios 
jauniausiai seseriai, o bro
liui ir sesers sunui nepaliko 
nieko.

Velionis Keturakis buvo 
doras ir teisingas žmogus. 
Likosi palaidotas ant lietu
vių tautinių kapinių be baž
nytinių apeigų.

Bačių Juozas.

4
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fKarikatūra iš ‘‘KHcivio" Kalendoriaus 192* m.

Kalendoriaus kaina 50 centu, bet "Keleivio“ skaitytojams tik 25c. Išsirašyk vieną 
sau ir vieną savo namiškiams Į Lietuvą.
Lžmokestį galima siusti stampomis po 2 ir po lc., ai ha tiesiog Įdėti Į laišką sidab
rini kvoteri, suvyniojus ji i popierėlę, kad koncerto nepramuštų. Užsakymus adre
suoki taip: “KEF EmS,” 255 Rmadwav. South Boston. Mass.
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Seiliaus Nonvoodas buvo 
ramus miestukas. Bet dabar 
jau pradeda atsirasti visokių 
valkatų ir plėšikų. Nesenai 
tapo apiplėštas V iktoras 
Pratašius, auksoriškų daiktų 
krautuvės savininkas. Jis už
rakinęs krautuvę ėjo namo 
ir ant kelio tapo užpultas 
plėšikų, kurie grasindami 
revolveriais atėmė iš Prata
šiau.* apie šimtą dolerių. Tie 
plėšikai veikiausia buvo pa
čių lietuvių arba gudų paau
gę vaikėzai. Tėvai turėtų į 
savo vaikus atkreipti dau
giau atvdos, nes pripratę 
prie mažų plėšimų jie eis ir 
prie didelių, o kada nors pa
kliuvę į policijos rankas at
sidurs kalėjime.

Noruoodo priemiesty, va
dinamam East Walpole, gy
vena daug lietuvių, kurie sa
ve vadina ne lietuviais, o 

Į gudais. Bet visi jie eina lie
tuvių bažnyčion ir yra geri 
katalikai ir geri munšaino 
mėgėjai. Jie patįs dirba mun 
šainą ir patįs geria. Prieš 
Kalėdas du munšaino biz
nieriai tapo suareštuoti ir 
teisme užsimokėjo po šimtą 
dolerių bausmės. Apart to, 
čia tapo suimta viename 

; skiepe didelė kazirninkų 
Įgengė. Visi dalyviai užsimo
kėjo gerą bausmę. Teko su
žinot, kad East Walpoly at
sirado iri vištų specialistų, 
kuriem nelabai sekasi. Vie
nas vištvagis nakčia nuėjo 
į svetimą vištininką pasižiū
rėt vištų, bet čia jį pastebėjo 
vištų savininkas ir paleido į 
vištvagį ašuvį iš šautuvo, 
šruotai vnstvagiui visą užpa
kalį sukapojo. Tas atsitiko 
tarpe lietuvių, gorų katalikų. 

Dar vieną dalyką turiu pa
sakai apie East Walpolį. 
Nesenai, prieš Naujus Me
tus, vienas bučeris parsivežė 
iš Bostono troką mėsos ir 
sustojęs ties viena krautuvė
le užėjo ųiteipirkt cigaretų 
ar ko kito. Kada išėjo, jau 
nerado nei troko, nei mėsos.

.o ir kreipėsi į Mil- Dave po icijai kun po 
\vaukee prie vyskupo, kad tu^° _ ^al^° rado troką ant 
v«s uždraustų “bedievio” r”’"'"y*“ 
laidotuves ant “šventų kapi- Jame ^ehuvo. buce-

už

KENOSHA, WIS.
Katalikų subruzdimas.
Sausio 2 d. čia tapo palai

dotas S. Lukmonas. Jo lai
dotuvės sukėlė tarp katalikų 
didelį subruzdimą. Mat, ve
lionis seniau prigulėjo prie 
šv. Petro parapijos. Vienok 
1920 metais, kuomet kun. 
Balinskas užsiuto ant para
pi jonų ir su policijos pagel- 
ba neleido parapijonams 
bažnytinėj svetainėj laikyt 
susirinkimų, velionis Luk- 
manas atsimetė nuo bažny
čios. Bet būdamas parapijo
nu jis turėjo nusipirkęs ant 
šv. Jurgio kapinių lotą. Da
bar, jam mirus, jo giminės 

! užsimanė jį ant to loto pa
laidot be bažnytinių ceremo-, 
nijų. Parapijonai tam pasi
priešino i

i

tas uždraustu “bedievio” gatvės pastatytą, bet mėsos

inių.” Bet vyskupas jiems at
sakė, kad taip lygiai, kaip 
parapijonai negali atimti 
bažnyčios nuo vyskupd, nes 
ji yra jam užrašyta, taip nie
kas negali atimti nuo velio
nio loto, kuri jis nusipirko. 
Lotas yra jo savastis ir nie
kas negali uždrausti jį ten 
laidoti. Gavę šitokį atsaky
mą nuo vyskupo buriutės nu
siramino.

Velionis Lukmonas tapo 
iškilmingai palaidotas šv. 
.Jurgio kapinėse.

Velionis buvo 
žmogus, su visais sutiko, už 
tai žmonės ji gerbė. Jis pri
klausė prie keturių draugi
jų: Amerikos Lietuvių Poli
tikos Kliubo, Lietuvos Balso 
Draugijos ir prie ameriko
niškų Eagles ir Rhodes. Pali- 

!ko dideliame nubudime jau
ną moterį ir dvi mažas duk
reles.
' Lai būna jam lengva ilsė

tis šaltoj Amerikos žemelėj.
Kliubietic.

(

laisvas

ris persitikrino, kad Nor- 
woode yra labai neteisingų 
bomų. Kai-kurie žmonės at
jaučia bučerio nelaimei ir 
gailisi jo, bet pasigailėjimas 
čia nieko negelbsti.

Norwoode yra ir rusų, ku
rie geria munšainą smarkiau 
už lietuvius. Begerdami jie 
tankiai ir susipeša. Nesenai 
pas vieną rusą stuboj kilo to
kios peštynės, kad gaspado- 
rius po tų peštynių per dvi 
savaites iš lovos neatsikėlė.

Vienas rusas buvo ženo- 
tas su lietuve ir labai vakta- 
vo savo pačią nuo kitų vyrų, 
ypač nuo burdingieriaus. 
Tas pačiai nepatiko ir ji nuo 
ruso atsiskyrė.

Nonvoodo lietuviai jau 
pasiilgo vieno senbernio, ku
ris buvo senbernių karalium. 
Bet dabar jį nei su šunimis į 
Nonvoodą neatvarytum. Ar 
žinot kodėl ? T ame yra sek
retas. Pipiras.

(Koreipor. icrcijų tąsa ant į pusi 1

*
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I M Gerbanovskis.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I

NES MOKSLAS JIEMS 
PERDAUG SUNKUS.

Visam Sviete Nėr Tokio Kampelio

Visam sviete, visam sviete nėr toku kampelio, 
Kur skaisti saulutė šviestų languos vargdienėlio. 
Kur pečių sunkusai kryžius vargdiemui nespaustų. 
Kur kentėt jiegų netruktų, priespai; s nejaustų.

Visam sviete, visam sviete nėr tok: Kampelio, 
Kur širdis neplyšt iš skausmo vaig nio žmogelio, 
Kur tamsa akių negraužtų, šviesa viešpatautų, 
Ašaros neplautų veidus, laiminga.- kur jaustus.

Visam sviete, visam sviete nėr kampelio, 
Kur turtuolis spaustų ranką vare .ienio žmogelio. 
Kur širdis neviltų kerštu nuo skriau ų daugy bės. 
Kur nežūtų nuo skurdo ir jungo sunkybės....

\ ei te Ant. Sk—is.

Kodėl Teologai Laikosi 
Biblijos?

muši moterį, tai kas tada bus 
kaltininkas?

—Jeigu aš.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Labarvt. tėve! Kas gir
dėt?

—Bom biznis. Maike.
—Kodėl?
—Aš vėl i trobeli papuo

liau.
—O kas atsitiko?
—Su boba susifaitavau ir 

turėsiu stot ant sūdo.
—Su kokia boba?
—Ugi su gaspadine. pas 

kurią ant burdo bunu. Sei. . .. . . _ .
Maike. kaip tu toks moky-.mane supykino, tai kas tada 
tas ir žinai visokius zak’onus. kaitas? 
tai ar negalėtum tu man duo
ti rodos, kaip man geriau da
bar butų padaryti: ar stoti i 1 
sūdą, ar pabėgti? <

—Bėgti aš nepatariu, nes 
tuomet busi papildęs du pra- > 
sižengimu: ir moterį sumu
šęs, ir nuo teismo pabėgęs.

—Tai tu sakai, geriau stot ' 
ant sūdo?

—Taip. tėve..
—Bet kad aš, vaike, džė- 

los bijausi...
—Reikėjo apie tai pirma 

pagalvoti, tėve. Dabar jau 
nieko nepadarysi.

—O kaip aš Birma galė
jau apie tai žinoti? Juk aš ne 
burtininkas.

—Tu. tėve, jau gana ilgai 
ant svieto gyveni, gali žinoti, 
jog muštis Įstatymai drau
džia.

—Vaike, jeigu žmonės tu
rėtų Įstatymų klausyti, tai jie 
ir gyvent negalėtų. Vieni Įs
tatymai draudžia muštis, ki
ti draudžia mylėtis. Ir žinok 
dabar žmogus, kas tau nėra 
uždrausta. Aš tau pasakysiu. 
Maike. kad Amerika dabar 
pasidarė bom kontras. Se
ninus, pakol buvo saliunai. 
tai žmogus galėjai nors išsi
gert žmoniškai. Jei dešimtu
ką, būdavo, praspendini, tai 
gauni du dideliu skuneriu 
alaus, o trečią da saliunčikas 
užfundina. Ant baro visada 
stovėdavo pilnas bliudas sil
kių. ir už 10 centų žmogus 
galėdavai turėti regli gud 
taim. Dabai gi jei nori pasi
linksmint. tai turi pats pasi
daryt. Bet ir daryt baisu, ba 
gali’ visai nekaitai į belangę 
papulti.

—Taip. tėve, saliunų pat
riotams Amerikoj šiandien 
ne kokie laikai.

—Žinai ką. Maike? Va
žiuokim Lietuvon. Tenai da 
svietas razumnesnis. Tenai 
ir zakonai teisingesni. Jei 
bobai kaili išperši, tai i džė- 
lą tave nesodins, ale bobą 
nubaus.

—Ar tai teisinga?
—Šiur. Maike, kad teisin

ga. Juk visada baudžia kai- už bobas, 
tininką. frentas ir

— Bet jeigu tu,

Darvvino teorijos jie nesu
pranta. o prie Biblijos 
protauti visai nereikia.

I.
Teologai sako, kad jie 

neklysta, nes jų pusėj esąs
vaike, duosiu į Dievas. Tai labai stiprus pas 

bobai į kailį, tai aiškus daly- juos argumentas. Apsigink- 
kas, kad boba kaita.

—Kokiu budu ji gali būt 
kalta?

—Jei tu taip kalbi. Maike, 
tai iš tavęs negali būt lojaris. 
Juk čia ir durnas gali supras
ti. kad aš be reikalo nesimu- 
šiu. Jeigu aš bobai užkuriau 
pirtį, tai reiškia, kad ji turė
jo mane supykinti. O jeigu ji

1905 Metai ir Lietuvos Sočiai 
demokratų Partija.

Dvidešimt metų atgal ra- atsistoti revoliucinių minių 
mi. valdžiai klusni Lietuva priešaky. Musų Partija nuo 
vienu metu virto neregėtų ir pat įsikūrimo dienos, 1896 
netikėtų Įvykių vieta. Visas metais, iš karto pastatė savo 
kraštas urnai pakilo, patvino politinėj pogramoj demo- 
įnirtimu, vietomis nusitvėrė kratinės respublikos reikala- 
ginklo ir šoko griauti senąją vimą Lietuvai ir tą obalsi ne
politinės vergijos tvarką. šė į darbininkų tarpą visą

Kai musų klerikalinė ir sa™ darbavimosi laiką. Mu- 
buržuazinė visuomenė ren- sll Prijos darbas iki 1901 
giasi šiandien savotiškai pa- ni.etL- buvo^ susimetęs dides- 
minėti to didelio įvykio su- muose krašto miestuose. Bet 
kaktuves, jos domė susimetė P1 įdedant 1901 metais, jis 
beveik išimtinai ties vienu tų Primetė į Lietuvos kaimą 
dienų epizodu — ties Vii- 11 siplesdamas apėmė Su- 
niaus Seimu. Vilniaus Sei
mas jai ir tuomet ir dabar at
rodo stebuklas. Kur gi ne 
stebuklas? Suvarginta, dar 
tamsi, dar drąsiai kunigų 
mulkinama 
stupaikų. 
netikėtai

Toj akcijoj dalyvavo išim
tinai organizuoti Partijos 
žmonės. Sunaikinę degtinę, 
suėmę kasos pinigus, jie įra
šydavo i krautuvės knygą 
paimtąją sumą ir ji ėjo toli
mesnei kovai vykdyti.

Artinosi atviro susirėmi
mo diena. Reikėjo apginti 
kalbėtojai mitinguose nuo 
policijos ir žandarų puoli
mo. Reikėjo suvaldyti pik
tesni uosius caro šunelius. Ir 
va Partijos organizacijos 
tarpe pradėjo kurtis kovos 

buldogais, paskui naganais 
ir brauningais, pagalios ber- 
dankomis ir mauzeriais. Ber- 
dankų gaudavome ekspro- 

; priacijos keliu: L kmergės 
. apskrity, sakysim, jau 1905 
'm. vasarą liko nuginkluoti 
beveik visi miškų sargai. 
Ginklai buvo gaudomi kur 
tik pasisekdavo ir jų skai
čius vis daugėjo.

Musų Partija turėjo 1905 
metais apie 60 organizuotų 
centrų visu Lietuvos plotu. 
Musų Vilniaus organizacijoj 
buvo apie 800 narių. Kai ku
rios kaimo kuopos Kauno ir 
Suvalkų gubernijose turėjo 
per šimtą žmonių. Partija 
nuolat sėmė ir didino savo 
jėgas iš neriboto liaudies 
pasitikėjimo. Revoliucijos 
darbe buvome vieninteliai ir 
todėl visi, kas jautė savy gy
vą sielą, buvo pagautas ko
vos ūpo, šliejosi prie social
demokratų ir aklai klausė jų 
direktyvų. Tik todėl musų 
Partija galėjo sunkiausiose 
sąlygose vesti vis platesnę 
agitaciją, vis smarkiau vys- 
tvt pačią kovą.

Ūpas miniose sparčiai au
go. Jos buvo pačios pasiry- 
žusios ir pilnos lūkesčio. — 
turėjo įvykti didelis susirė
mimas ir didelės permainos. 
Ir kai 14 spalių sustojo gelž- 
keliai visoj Rusijoj, minios 
instinktu pajuto. -— atėjo 
persilaužimo valanda.

Musų kunigėliai ir net in- 
teligentai-patriotai, patekę 
Vilniaus Seiman, iš karto be 
galo nustebo, paskui nutir
po, patyrę iš visur sugriuvu
sių liaudies atstovų ūpą. Jis 

' jiems buvo ir netikėtas ir ne
suprantamas. Bet musų Par
tijos žmonės iš karto ir leng
vai paėmė Vilniaus Seimo 
vadovavimą, nes musų kal
bos, musų reikalavimai, mu
sų nurodyti kovos budai bu
vo susirinkusiems jau žino
mi iš musų lapelių, knygu
čių. mitingų, iš gyvo žodžio 
musų draugų vietose.

Vilniaus Seimo nutarimų 
turini padiktavo L. 
Partija. Toliau ėjo 
vendinimas vietose, 
kovos periode musų 
buvo beveik vienintelė, kuri 
vadovavo pradėjusios veikti 
liaudies žingsniams.

L. S. D. Partija ėjo revo
liucinės kovos priešaky iki 
galui. Jai teko pakelti ir sun
kiausi prasidėjusios reakci
jos smūgiai. Ji mokėjo juos 
pakelti, kaip mokėjo išvysty
ti pačią kovą ir Įdiegė pla
čiųjų minių sieloj gilią sim
patiją socialistams. Vėliau, 
kai praėjo rinkimai i antrąją 
Durną — pirmuosius mes 

, boikotavome — Kauno gu- 
: beini ja, ūkininkų šalis, pa
rsiuntė į Durną savo atstovais 

vilnim per-, dienus socialistus. Tai buvo 
> i musų 

krankimą prieš 
buvo kartu gi-

valkų ir Kauno gubernijas, j kuopos. Iš karto ginkluotos 
Pradėdami 1905 metus, mes I ‘ ‘
jau turėjome dideli partinių j 
organizacijų tinklą, kuris ( 
siekė net Žemaitijos gilumą. (

Musų Partijos Centras, iš ’ 
vienos pusės atydžiai sekda- ■ 

! mas Rusijos įvykius, iš kitos 
turėdamas nuolatinio gyvo 
ryšio su miniomis Lietuvoje, 
gerai suprato padėtį ir iš 
anksto pradėjo ruoštis ko
vai. Pirmoj eilėj politinei 
kovai — sugriauti caro val
džią, sušaukti Steigiamąjį 
Seimą Vilniuje ir sukurti 
Lietuvoje demokratinę tvar
ka. Numatydamas ivvkius, 
kad gal bus reikalinga imtis 
kuriamojo darbo. Partijos C. 
K-tas jau 1905 metų pra

džioje išvystė Partijos politi- 
’nę programą Į atskirą Parti
jos manifestą ir vasarą pa
leido jį į minias. Partijos 
manifeste smulkiai išdėstė, 
ką reikia pašalinti, kas rei- 

ikia sukurti ir kas reikia da
lyti savo tikslui pasiekti. 
Svarbieji manifesto klausi
mai buvo pakartoti atskirais 
atsišaukimais ("Ko nori lie- 

įtuviai socialdemokratai,” “Į 
kovą už Vilniaus Seimą” ir 
tt. i. Partija, versdamasi var
go skatikais. Amerikos drau
gų padedama, sugebėjo per 
1905 metus išspausdinti arti 

; pusės milijono lapelių ir bro
šiūrų. atgabenti juos iš už- 

; sienio ir paleisti į minias. Ta 
. revoliucinė literatūra buvo 

besočiai gaudoma išalkusių 
minių, kurios vis daugiau 
reikalavo, nes ryte rijo skel
biamas mintis ir pačios au
go

Greitai spausdinto žodžio 
jau nebeužteko. Socialisto 
vardas pasklydo po Lietuvos 
kaimus, bet gyvų socialistų 
minia dar nebuvo mačiusi ir 
dėstė apie juos savo vaiz
duotėj pasakingus daiktus. 
Ruošiantis i atvirą kovą mi
nioms. reikėjo jiems paga
lios pasirodyti. Ir va nuo 
1905 metų pavasario prasi
dėjo vieši pamokslai-mitin- 

, tuo jų buvo 
daugiau: ir juo daugiau mi
nia klausėsi, tuo vėl ir vėl 

nvti ntvuvv MvmiiHU patu’ -i i i i i
jų. Anais laikais veiklus kle- 1 u,s Pa^aU

. Jtotn Pamokslai vyko*o mi
niose brendo pasiryžimas ei
ti tuo keliu, kinį rodė socia
listai. drįso daiyti mitingus

ii- jodoma caro 
Lietuvos liaudis 
išėjo viešumon ir 

prašneko tokiais žodžiais, 
kokių iš jos niekas nesitikė
jo. Ne tik prašneko, ne tik 
priėmė Seime rezoliucijas, 
žodžius sekė darbai, sekė 
drąsi, pasišventimo pilna 
kova, kuri baimės Įvarė ne 
vienam net gerų Lietuvos 
patriotų.

Iš kur tas viskas atsirado?' 
Kas paruošė kovotojus? Kas 
išaiškino jiems kovos tikslą 

Kiek- nurodė kovos kelią?
; klausimus buržua-

liai yra atmetama. Be to da 
aš perskaičiau daugybę kny
gų ir knygučių, žymiausių 
dvasininkų parašytų, ir vis 
taikomų p’ūeš evoliucijos 
mokslą. Ii' iš visos šitos jų li
teratūros aš galiu padaryti 
tiktai vieną išvadą, būtent 
tą. kad visose Jungtinėse 
Valstijose nėra nei vieno 

■' fundamentalisto, kuris turė
tų nors mažiausi supratimą 
kas yra darvinizmas. J” 
vieno; išspausdintoj eilutėj Į tuos 
kiekvienas ų parodo, kad jis zinė musų visuomenė ar ne 
nieko nežino apie biologi
jos dėsnius. Ir kiekvienas 
jų parodo karštais savo žo
džiai.'. ka i jis negali nieko 
išmokti.

Ištiesų. šitų šventų Žmoni i 
galvose matyt ypatinga pro
to rūšis, kuri griežtai ir, 
man rod neišgydomai ski
riasi nuo rūšies, kokia 
reikalinga mol^glo. tiesai pa
žinti. Ji niekuomet negali 
šaltai sekti eilę faktų: ji vi
suomet nukrypsta nuo daly
ko ir pereina į nepritinkamą 

! sujudimą.
| III. -

Skaityt šitų fanatikų raš
tus apie mokslą, tai vistiek venimas. 
kaip skaityt atžagareiviškų ūkininkai Lietuvoje turėjo 

afronto republikonų literatūrą apie perdaug priežasčių nerimti, 
siekti žmoniškesnės gyveni
mo tvarkos. Dėlto ;jie go
džiai gaudė žinias, kas dėjo
si pačioj Rusijoj, bet ir pa
tys jieškojo kovos, ypač 
jaunimas, ir laukė atmainų.

Dirva buvo paruošta, bet 
reikėjo ji užsėti ir išauginti. 
Reikėjo Įnešti i masių paki
lusį ūpą minti, padėties su
pratimą. nurodyti jai ko ir 
kaip siekti: reikėjo vesti pa
či on kovon.

Prieinant 1905 metus.

lavus šitokiu argumentu ga
lima laimėli dideli muši ir 
i prirodyti, kad Jonan prarijo 
' bangžuvę.

Bet kodėl iie taip karšiai 
• šoka prieš hipotezį apie or
ganinę evoliuciją? Ar dėlto, 
kad šitas mokslas nesutinka 

Isu šventraščiu? Jei taip, tai 
kodėl jie ne puola ant astro
nomijos. kuri aiškina, kad 
žemė yra apskrita? Juk šita 
doktrina taip pat nesutinka 

įsu šventraščiu. Ir ji daugiau 
bedieviška." negu hipolezis

I

1 
apie organinę evoliuciją, nes' 

•tvirčiau pastatyta ir nesi
duoda ginčyt. O vis dėlto te- 

;ologai visui’, išskyrus gal tik 
Daytoną. Tenn.. pripažįsta, 
kad žemė sukaki aplink sau- 
tę. Aoael.

Lengviausis atsakymas 
į yra toks, kad kopernikinė! 
astronomija nedaro a* 
žmogui - - tai yra. ji neuž
gauna tiek žmogaus garbę, 
kiek ją užgauna darvininė 
zoologija. Bet man rodos.; 
kad šitas atsakymas klausi- i 
mo vistiek neišriša, nes kuni
gai čia gina ne žmogaus gar
bę. o Biblijos garbę. Tiesą ' 
pasakius, tai žmogaus garbė 
jiems nei kiek nerupi. Kalbė- 

į darni apie savo oponentus, Į 
jie ją visiška' atmeta. Didis 

j advokatas Darrovv jiems yra 
netik beždžionė, bet kiaulė, 

i šakalas (canis aureus) ir 
net žiurkė. Aš pats girdėjau, 
kaip kunigai jį šitais vardais 

I vadina. Ir aš esu girdėjęs, 
kaip jie nabašninką Darvi
ną vadina nuodinga gyvate 

i (vipera bėrus).
II.

I Ne. ne žmogaus 
gindami iie šmeižia taip va
dinamąjį darvinizmą. Jie 
šmeižia jį dėlto, kad jis stovi 
augščiau jų proto. Darviniz
mas remia si visa eile tyrinė- 

Įjimų. kurie visai nemeina jų 
žinojimo sritin. Jis reikalau
ja išvadų, prie kurių teologų 
Į protas nėra pripratę-;. No- 
Irint gerai suprasti Dar vino 
teoriją, tai reikia turėti ne 
tik daugiau apšvietos už teo
logus. bet reikia jau iš pat 
prigimties turėti visai kito
kias sn ■ .yni;. r e,t”: jų. Ne- 
paji^'Iami suvokti Įvairiau-, . 

’iuciios hipotėzio ele-r . •
,, 1 • • i • i i mi. jie atmeta jį kaipo 

ti. kaip i ją žiurėjo Maižius. Trl' smgą Dievui mokslą. 
Moteris yra silpnesnė už vy- Am čia nespekuliuoju tus
ią, todėl Įstatymai turi ją čiais žodžiais. Per kelis mė
ginti. o ne niekinti. nesiūs aš sekiau taip vadina-

Gana. Maike. Jei tu eini mu fundamentalistu sektos«- «■

—Tai klausimas.
—Čia, Maike. nėra jokio. 

klausime. Čia aišku kaip ant 
delno, kad ji kaita.

—Ji kalta, kad tu ją pri
mušei?

—Jes, vaike, ji kalia, kam 
mane supykino. Ir todėl ne 
aš turiu eit Į džėlą. bet ji.

—Bet jeigu tu. tėve, supy
kinsi moterį, ir ji voš tau 
puodu per labonę. kas tada 
bus kaltas?

—Ji bus kalta, kad pakėlė 
ranką prieš vyrą.

—Artai Lietuvoje šitaip 
teisybė suprantama?

—Jes, vaike. Lietuvoj bo-į 
ba negali vyro .Į džėlą paso-! 
dint. Ji turi klausyt jo, taip' 
kaip Dievas prisakė.

—Bot Dievas nėra prisa-| 
kęs. kad vyras ją muštų.

—Maike. tu bažnyčion ne-; 
vaikščioji, tai ir Dievo prisa-Į 
kymų nežinai. Visų pirma, 
vaike, šventas raštas parodoj 
kad Jieva buvo sutverta iš j 
Adomo šonkaulio. Tasreiš-i 
kia, kad boba negali ant vy-j 
ro bosauti, taip kaip šon
kaulis negali būt bosas ant! 
viso žmogaus. Toliaus. 10 
Dievo prisakymuose yra pa
sakyta : "Negeisk savo arti
mo nei ožkos, nei asilo, nei 
jaučio, nei pačios, nei kito
kių daiktų, kurie yra jo.” Ką 
tas reiškia? Tai reiškia, vai
ke. kad Dievas pastatė mote
rį Į vieną eilę su ožka, asilu 
ir kitais vyro tulšiais. Vadi
nasi. vyras gali daryt su ja. 
ką nori.

—Tai ne Dievas taip pa
rašė, tėve, bet patįs vyrai. 
Žydų vadas Maižius parašė 
žydams 10 Įstatymų ir pava-, 
dino juos Dievo prisaky
mais, kad jie geriau juos pil
dytų. Kaip vyras, jis pastatė

■ moterį vienoj eilėj su galvi-j 
! jais ir kitais vyro daiktais. .. 
‘ Bet tai nereiškia, kad mes ir- šių evoli 
1 gi turime tai]) i moterį žiūrė- mentų.
■ *' ’i ją žiurėjo Maižius. 'prics-r^

moka, ar nenori atsakyti.1 
Nenori, nes negi jos plauko’ 
buvo tie žmonės, kurie atsi
stojo kovos priešaky ir davė 
jai turinį. Nemoka, nes ir 
tuomet vieni jų sėbravosi ar 
bent pataikavo caro ber
nams. kiti politiniai vis dar 
spaigliavosi. Ir vieni ir kiti 
negyveno sujudusios liau
dies rūpesčiais ir buvo tik iš 
šalies sustojusiais liudinin
kais. Dėlto nežinojo ir neat
jautė įvykių sielos.

Kas gi paruošė 1905 metų 
revoliuciją Lietuvoje?

Pats svarbiausias liaudies 
agitatorius buvo žiaurus gv- o o*

Ir darbininkai ir

socializmą.
Repubiiki aas tečiaus žino 

ką jis kalba. Koks jis reakci
ninkas nebūtų, puldamas sa
vo priešą ;:s tečiaus neišeina 
iš savo žinojimo ribų. Bet re
liginis reakcininkas, puolęs 
garnio.-- muksią, tuojaus pa
klysta.netenka galvos ir pra
deda blaš ytis, kaip žuvis , 
ant ledo. Visa, ką tik mato, 
jam išrodo svetima ir nesu
prantama. I>- bėgdamas at
gal jis rėkia, kad tai velnio 
išradimas.

Paimkim, pavyzdžiui, lai
ką geologiniu žvilgsniu — 
tuksiančiu.', šimtus tūkstan
čių ir milionus mėtų. Dayto- 

ino tamsuoliai laike evoliuci- 
i, 

i ir viešai prisi pažino, kad ne
pajėgia. Jie galėjo sugrįžti 
atgal i praeiti vos tik už kė

pių gentkarčių. Toliaus nuei- 
jti jie negalėjo'. Taigi jie pasi-

I

I.
įjos bylos bandė ji suprasti

Lietuvoje be L. S. D. Parti- 
jos. lietuvių tarpe galima sa
kyti nebuvo politinių parti-

garbę

liko prie tos nuomonės, jog 
evoliucijos mokslas mokina, 
kad jų bobutės buvo bež
džionės ir sekinėjo tuose 
medžiuose, ka dabar auga 
jų ganyklose. šitaip evoliu
cijos mokslą s- prasdami jie. 
žinoma, atmetė ji kaipo di
džiausią nesąr onę. Biblija 
pasiliko jiems geriausis 
"mokslas." ne pasako, kad 
jų tėvą Adomą Dievas nu
krėtė iš molio pasižiūrėjęs 

į save. Protauti čia vi- 
■sai nereikia. H. C. M.

(Iš "Bos ton H erai d.”)
’S,

KAL1NYS PASIKORĖ
Brocktono policijos nuo

vadoj šio panedėlio naktį 
tai tu ne mano spaudą ir perskaičiau mažių pasikorė tūla.' Dominic Ca- 

aš nenoriu su ta- mažiausia šimtą straipsnių, labrese, kuris buvo areštuo- 
tėve. pri- vim daugiau kalbėti. kur Darvvino teorija forma- tas už muštynes.

rikalai buvo retenybė. Bet ir 
jie "Tėvynės Sargo” skiltyse 
dar 1903 metais viešai pasi
sakė, kad iie nesiekia vpa- . 
tingų politinių tikslų Lietu- panosėj,
vai ir jaučiasi patenkinti ca
ro valdžios kilpoj. Gi Lietu
vos kunigijos dauguma, — 
soti ir aprūpinta, — buvo 
esamos tvarkos užtarėja, ca
ro bašibuzukų pataikūnė, 
piktai žiūrėjusi į liaudies są
monėjimą.

Anų laikų demokratai bu
vo pabiręs pavienių asmenų 
būrelis be jokio organizaci
nio ryšio su liaudim. ,~ 
tinė programa Lietuvai vos' 
dar dėjosi ir tik 1902 metais 
buvo paskelbta kaipo pro
jektas.

Valstiečių Sąjunga, ban
džiusi kai kur dalyvaut 1905 
m. revoliuciniam judėjime, 
pirmą kartą užsimezgė tik 
Vilniaus Seimo dienomis ir 
nespėjo bent kuo pasirodyti. 
Kitokių organizuotų grupių 
nebuvo nei iš vardo. Viena 
L. S. D. Partija jau tuomet 
buvo gana stipri, kad galėtų monopolius dešimty vietų.

1905 metų vasarą kovos 
ūpas tiek jau pritvinko, kad 
atėjo laikas pradėti aktingą 
karą. Caro valdžia, — mirti
nas liaudies priešas, — sėmė 
pinigus piktiems savo dar
bams iš degtinės,' iš žmonių 
tvirkinimo. Musų Partija 
motė Į minias obalsį: naikin
kime valdžios monopolius! 
Ir va Andrionišky (Utenos

S. D. 
jų įgy

li- tame 
Partija

ju poli- apskrity) I90o metų vasarą! 
Miko sutratinta pirmoji degti- į 

nės krautuvė. Po to monopo-- 
lių naikinimas vilnim per-'v,enus s<xnanstus. 
bėga visą Lietuvą ir nesilio-'liaudies atsakymas 
vė lig pačiam rudeniui. Kiek kunigėlių 
energingai buvo jis veda- socialistus, 
mas, priminsiu vieną faktą, lauš pasitikėjimo ir pagar- 
Vasarą, vieną sekmadienį bos ženklas musų Partijai už 
nuo Anykščių išėjo i visą tą drąsią, pasišventimo pilną 
apylinkę apie 50 ginkluotų kovą liaudies naudai, kurią 
vyrų, pasiskirstė kuopelė- I‘artija išvystė lig šiol nema
nus ir viena diena išdaužė lytu platumu 1905 metais.

(“S-tas”) Viktoras.
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Korespondencijos
BROOKLYN, N. Y. 

Nauji “kovos” budai.
Mums yra žinoma, kokius 

kovos budus žmonės varto
davo senovėje. Sakoma, kad 
“kitą-syk” susivaidiję du 
priešai užsidegdavo po sau
ją šiaudų ir vienas antram 
stengdavosi i 
Bet žmonijai progresuojant 
tobulinosi ir kovos įrankiai,' . - . . . , . .
o sykiu keitėsi ir kovos bu- ^a ir triukšmadariai, susirin- 
dai. Nuo šiaudais deginimosi ik*mų aidytojai ir ’- 
akiu atėjo iki kulkosvaidžiu, į l^auk? frakcijonieriai, jei 
orlaivių ir gazinių bombų. |

Bet dabar, atsiradus nau-' 
jai "veislei” žmonių, atsira-| 
do ir vėl naujas kovos būdas! 
su priešais. Tai yra sėdėji
mo būdas, kurį išrado nauja- 
veisliai komunistai. Jeigu 
nori priešą nugalėti ar bent 
nugązdinti. tai sėdėk ir ne- 
sikrutyk. o pamatysi, kaip 
priešas tuojaus padarys “gi- 
ve up.”

Gruodžio 29 d., 1925 m. 
A. C. W. of A. svetainėje 
įvyko didelis susirinkimas, 
kurį buvo sušaukus unijos 
generalė Piki. Taryba. Susi
rinkimas buve vi<ų drabu
žių siuvėjų “brenčių” Pildo
mųjų Tarybų, New Yorko 
Bendrosios Tarybos ir Di
rektorių Tarybos nariu. Su- 
sirinkime buvo apie 600 na
rių, kame Generalė Pildo
moji Taryba patiekė savo 
išdirbtą programą dėl su
tvarkymo Xexv Yorko orga
nizacijos.

Programe minima sujun
gimas dviejų Joint Boardų 
į vieną N. Y. Joint Boardą. 
Kirpėjai, ligi šiol veikusieji 
savais pasitvarkymais, turi 
pasiduoti pilnai kontrolei 
N. Y. Joint Boardo. Jeigu 
butų reikalas skelbti streiką, 
tai kad streiko niekas nega
lėtų paskelbti be užgyrimo 
Joint Boardo manadžmento. 
Kilus streikui stabdoma sy
kiu visos šakos: kelniniai, 
bruslotiniai, kotiniai ir kir
pėjai.

Kada šį programą reikėjo 
priimti atsistaojimu. tai iš 
visų pasiliko sėdėti tik vieni 
lietuvių delegatai. Pakvie
tus atsistoti “prieš,” jie irgi 
nestojo. Vadinasi, sėdi ir ko
voja "prieš H i Įmano mašine
riją.” Ir ko tie sėdintieji ko
votojai nori — jie nei patįs 
nežino. Kaip už liežuvių pa
karti seniau jie rėkė, kad 
butų vienas Joint Boardas 
visame Nexv Yorke; kad kir
pėjai butų kontroliuojami iš 
Joint Boardo ir tt. Bet kada 
pranešė, kad visa tai bus 
vykdoma, tai jie sėdi ir "ko
voja”! Jiems ir tai jau nege
rai! Bet po balsavimui visas 
susirinkimas suužė ant “sė
dinčių kovotojų” ir siuntė jų 
adresu kas jiems tiko. Paga
lios. kuomet susirinkimas su
kilo 
komunistas K. Jankaitukas, 
eidamas

matėte, kokis K pas, kokis 
entuziazmas buvo susirinki
me ir matėte, kad iš kelių 
šimtų daiyvių vos 4 ar 5 lie
tuviai “sėdėdami kovojo,” o 
visiems kitiems buvo gerai. 
Buvo pristatyta ir naujas 
New Yorko -Joint Boardo ve-

išdeginti akis.!dėjas, Bakermnn, kuris pa
reiškė, kad organizacijos 

i disciplina turės būti išlaiky-

Antra Stamfordo lietuviš
kų bolševikų didelė “apsvil
ta” pasirodė, kada kuopos 
komisarai ir pora eilinių n i- 
rių susitarė pasivažinėt ir 
“gerus čėsus” apturėt. Susė
dę į automobilį nuvažiavo į 
netolimą miestelį, kur žinojo 
esant lietuvių, pas kuriuos 
gali gaut uždyką “samogon- 
ikos” išsitraukt. Žinoma, aro 
i miestelio lietuviai “sve
čiams” nepavydėjo, d a j ė 
gert, kiek tik jie norėjo. Ną, 
o kuomet lietuviški bolševi
kai uždyką geria, tai nieko 

i neatboja. Jie čia gėrė, kol 
i sukvailiojo. Namo važiuo-

kimų ardytojai ir visokio

nenorės pasiduoti organiza
cijos disciplinai, galės susi
laukti ir nesmagumų. Hil- 
manas taipgi pareiškė, k id 
jeigu kuris bandys šiam dar
bui kenkti, tai tas galės gauti 
tiesiai per galvą.

Šitame susirinkime italų 
kairiasparnių vadai viešai 
pareiškė, kad jie pilnai su
tinka su patiektu perorgani
zavimo programų ir kairia- 
spamiavimą likviduoja. Pas 

kairiasparnių kaip 
Tik pas lietuvius

BOMBA ARCIVYSKUPO 
PALOC1UJE.

Portugalijos sostinėj Liz- 
bonoj per Naujus Metus ar- 
civvskupo rūmuose sprogo 
bomba, pridarydama labai 
daug blėdies. Bet iš žmonių 
niekas nenukentėjo.

5
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, kad ir su vienu vaiku, tarpe 
28 ir 40 metų amžiaus 
nas, 34 metų amžiaus, 
šaukti tik tas, kurios 
ženvtis. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir savo paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu Platesnių ži
nių apie save suteiksiu per laišką.

JOKE JANKAUSKI
Bux 13, \\ uodstock, 1.1.

Aš esu vaiki- 
Mcldžiu atsi- 
tikrai inis'ina

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarp 20 ir 30 metų amžiaus, 

, kad turėtų nors kirk turto. Aš esu 
vaikinas 30 metų, turiu kapitalo 3mX) 
dol. Katra mergina mane gaus, ta ne- 
apsigaus. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveik -’ą, kuri ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. Daugiau ži
nių apie save suteiksiu per laiškus 

JONAS LIOR AKTAS
1432 So. Halsted st., Chicago. 111.

40 ŽMONIŲ ŽUVO FA- 
JERVERKŲ EKSPLIO- 

Z1JOJ.
Portugalų nepriklausomoj 

kolonijoj Macao (Kynuose). 
fajerverkų dirbtuvėj aną 
savaitę įvyko baisi eksplio- 
zija, kurioj 40 žmonių buvo 
užmušta, 50 sužeista ir 200 
da nesurandama.

16031-F Juozas Šui’.dauskas, B.,:it>na.:
10-coliu (Ž'iioj Lankoj
75c. (Kur Josi?

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės, nesenesnės kaip 40 
metų, turinčios kiek turų,. Aš turiu 
turto vertės $70.000 Daugiau žinių su
teiksiu laišku. Malonės prisiųst savo 
paveikslą. T. T.

49 E. Main st. New Britain, Conn.

jant susivaidyjo. Vienas la
bai užpykęs iš automohiliaus 
išlipo ir pėkščias namo ėjo. 
Vos parėję namo tuoj sukė
lė revoliuciją, išmušė stubos 
duris, ir pagriebęs savo ne
kaltą moterį pradėjo smai g- 
ti, ir kojom spardyti. Mo e- 
riškė matydama, kad jai t.k- 
rai galą gali padaiyt, iš jo! 
šiaip taip išsisuko ir per o u- 
ris išsmukus pas susiedus nu
bėgo. Bet komisaras paskui 
ją nusivijo. Susiedai pama-. 
tę, kad komisaras suvis pa-į 
siuto, tuoj davė žinią čyfui,. 
kuris tuoj prisiuntė porą ge-; 
rų guzikuočių. Dėdės pa
kvaišėlį surakino ir už grotų ■ 
pasodino. Ant rytojaus buvo 
teismas. Butų gavęs šešis 
mėnesius kalėti, bet prieš 
pačią keliais ėjo ir perpraši- 
nėjo. prižadėdamas pasitai-j 

i, pati lengvo bu- 
■do moterėlė, šį kartą jam do- j 
vanojo. Teismas liepė užsi- 
mokėt 15 dolerių ir per tūlą' 
laiką kas vakaras eit Į “ker-1 

;tą.” To nepadaręs turės eit 
j sėdėt. Tai ve jums apšvies- 
! tieji lietuviški bolševikai, 
•dargi kuopos komisarai!

Bolševikų užtarytojas.

I

žydus 
nėra.
Džiumbajonio šaika. suside
danti iš 5 “brolių sėdinčių,” 
nenori pasiduoti. Bet lietu
viai turi apsižiūrėti, kad ne
prisieitų-visiškai užsidaryti 
tik lietuviškose dirbtuvėse. 
Jau dabar nelengva gauti 
darbas*;
vėse, o toliau gali būti blo
giau. Šalę stovėjęs.

i

švėiimauiu ir- 2inT?

STAMFORD, CONN. 
Žinutės iš Stamfordo 

padangės.
Stamfordo miestelis nedi

delis, bet gražus ir linksmas 
gyventi: oras čystas ir svei
kas, dirbtuvių yra visokių, 
kurių skaičius kas kartas 
dauginasi, tokiu bud u ir vi
sas miestelis auga labai 
sparčiai. Galima pranašauti, 
kad su laiku Stamfordas iš
augs Į dideli ir gražų miestą.

Darbai kol-kas eina gerai, 
ir kurie žmonės moka kokius 
nors darbus, uždirba neblo
gai.

Lietuvių skaičius irgi kas 
kartas čia dauginasi. Jau 
apie 30 lietuvių šeimynų turi 
nusipirkę nuosavus namus. 
Tarp lietuvių sutikimas ge
ras, išskyrus kelis lietuviškus 
bolševikėlius, kurie save va
dina labai apšviestais. Mat, 
jų supratimu, kas “Laisvę” 
ima. ir moka šiokią-tokią 
“samogonką” išvirt, tai tas 
jau ir šviesus žmogus. Netoli 
metai laiko atgal kaip čia su
sitvėrė 
kuopa, i kurią buvo prisira
šę apie 12 narių, bet nekurie 
pamatę, kas per nauda yra 
prisirašius prie bolševikų ir 
kokią “apšvietą” jie neša 
žmonėms, tai daugumas ran
kas pakratė, ir nenori dau
giau prie jų prigulėt ir už 
dyką pinigus mokėt. Kaip 

ir ėmė eiti laukan, tai girdėt, tai iš tos 12 narių pa
siliko apie penki, tarp kurių 

pro duris, pradėjo yra viena labai karšta bolše- 
ginčytis ir koliotis. Tada vie- j vikė. 
nas. rodos žydas, prišokęs j 
nuėmė-Jankaitukui akinius 
ir “pridėjo” kumšti prie 
smilkinio... Paskui padavė 
akinius sakydamas: "Užsi
dėk dabar.” Nespėjo akinius 
užsidėti, kaip kitas vyras 
“pridėjo" kitą kumšti prie 
sprando... Tuomet svetainės 
gaspadorius ir žydų delega
tas Įstūmė Jankaituką i kitą 
kambarį, užrakino ir laikė, 
kol visi išsiskirstė. Kitaip gal 
butų gavęs ir gana “šau-

• • 4 4niai.
Man einant pro duris ne

kurie pažįstami svetimtau
čiai perspėjo, kad k1'tą kartą 
panašiame susirinkime ne- 
sėstume su komunistais, nes, 
girdi, "visi gausite.” Taigi, 
kitąsyk atsisėdę su “sėdin
čiais kovotojais” ir nekaltai

i

Kas gali para-yt, dainą "Žalioj Lankoj,” neįdėjęs jon senlimentališku- 
mo? O. tas., saulelės skaistumas, šienelio grėbimas, vandenėlio liū
liavimas ir agalios saulėleidis! Tas viskas ir dar daugiau yra apdai
nuota šioj ė;, j. Tai yra daina, kuri ištikro verta dainavimo.

10—coli ų—75c.

J. s. lauskas, Baritoa 
16929-F ( Atnrša Diedas kukulių 

(viedrą
(Oi. Motule ma!

16007-F ("Tėvynės"’
(Svajonė

16006-F (Gėriau Dieną 
(Esu \nt Šio Svieto
Joną- Butėnas. Barit.

16023-1' (X ai Varge. X’arge 
(Aš Išėjau j Girelę

16016-F (Litai
(l^i-kit į Tėvynę

16012-F (X'ilniaus Kalneliai 
(Kur Bakūžė Samanota
Joną- Butėnis, Rasso

16010-T' (Nesiąraudink.
(Mergužėle
(Aš Mergytė

16009-F (Stasys
(Oi Mergele
K J Kriaučiūnas, Ten.

1600.5-F (Dūdelė
(Godelės

f

•Jonas Ramanauskai
16001-F (švintant Aušrelei 

(Kam šeriai žirgelį
Kostas Sabonis, Barit.

16000-F (| Beržyną Eina Ona 
(Atvažiavo Sveteliai
Jgr. Columbijos Orkest.

16930-F (Polka 
(Polka-Mazurka

16022-F (X ilniaus X'a!cas 
(Rinkinys Rusiškų Mel.

1 6908-F (Suirusio Gyvenimo 
(X alcas
(Tosca. Valcas

Į 
i

”i

PAJIEŠKOJIMAI . bi našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 me-

, . *Pajieškau švogerio Jono Grisma-j 
nauskio. pirmiau gyveno Mineville. 
N. Y , paskiau 1920 m. gyveno Buf- 
falo, N Y. Vėliaus girdėjau, kad iš
važiavo į Pennsylvanijos anglines 
mainas. Jeigu gyvas, malonėkite atsi
šaukti, nes yra svarbus reikalas is , 
Lietuvos.

JUOZAPAS STANCUKAS .
46 Hudson avė., Brooklyn, N. Y

Pajieškau apsivedimui merginos ar

ti. Aš esu vaikinas 32 metų. Norė
čiau susipažinti su dora mergina, ku
ri mylėtu dorą gyvenimą. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti savo paveikslų, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Merginos atsišaukit iš Bridgeport, 
New Britain, New Haven ir Brooklyn, 
N. Y. Mano antrašas: A. B (3)

Box 132, Snelton, Conn.

Pajieškau švogerio St. Gerbutavi 
čiaus. kuris gyvena Worcester, Mass 
bet nežinau jo adreso. Meldžiu atsi- • ____
šaukti arba kurie apie jį žinote, malo
nėkit man pranešti.

FRANK RAKAUSKAS
21 River st., N. XVeymouth, Mass.

Geras vaikinas, vidutinio amžiaus, 
i ūkininkas, pajieško atsakančios gyve- 

-Inimui draugės. Platesnes žinias su- 
. teiksiu per laišką. P J. (3)
J P. O. Box 19-5, Egeland, N. Dak. ’ I_______________________________

GER X PROGA NORINTIEMS AT- 
VAžH OTI Iš LIETUVOS J

’ KANADĄ.
Kas iš Amerikos lietuvių nori pa f. 

traukti savo gimines iš Lietuvos į 
Kanada, dabar yra gera proga, nes 

' >s valdžia įsileidžia imigrantus, 
ypač žemdirbius. Kas nori daugiau in.

SCRANTON, PA. 
Davatkų orgijos.

Čia vienoj stuboj kelia 
baisiausias orgijas tris da
vatkos, tarp kurių yra dvi 
gyvanašlės, o viena tikra 
.našlė. Kadangi jos ten pat 
dirba munšainą, tai jaunikių 
joms nestokuoja. Kaip susi
renka pas jas visokių gyva
našlių ir senbernių, tai būna 
tikros orgijos. Davatkų “mo
tina,” 6 pėdų ligumo. kuri 
save vadina “bosiene," ir ta 
gauna nagaikų nuo bernų. -

R. Nagas.
I

lietuviškų bolševikų Uošvė.”

Ta nelaiminga Jievos duk
tė nepersenai buvo labai : 
karšta katalikė, bet kaip pri- ■ 
sirašė prie bolševikų, tai ; 
stojosi dar karštesnė bolše- : 
vikė. Ji bėgioja po lietuvių ' 
namus ir bolševikišką “Lais
vę” nešioja, Įkalbinėdama 
kitokių laikraščių neskaityt, 
kaip tik “Laisvę,” nes, anot 
jos, tik bolševikų “Laisvę” 
skaitydamas busi šviesus. 
Bet Stamfordo lietuviai, ži
nodami tos moterėlės ap
švietą. pradėjo iš jo juok
tis ir pakvaišėle vadint. Nie
kas nenori jos siūlomos 
“Laisvės” skaityti, nes yra 
geresnių laikraščių, kuriuos 
skaitant iš proto neišves, bet' 
ant gero atves. Visi gana ge-1 
rai žino ir mato, kaip tai Jie-j 
vos dukrelei atsitiko, kad

LAWRENCE, MASS. 
Dzimdzių vakaras.

Sekmadieny, sausio m. 17 
d. Lietuvių Svetainėn atpyš- 
ka su savo fonėmis Dzim- 
dziai. Jie parodys labai juo
kingą komediją “Pasiutusi 

pasakys juokingų 
dialogų ir sudainuos gražių 
dainų.

Iš Dzimdzių dalyvaus J. 
Olšauskas, V. Dineika ir J. 
Dikinis. Dalyvauja ir keletas 
artistų iš Bostono.

Dzimdzius mes jau žino
me iš praeitų metų, tat apie 
juos daug kalbėti neprisiei
na. Visi, kas tik mėgsta pasi
juokti, susirinkit lygiai 8 va
landą Į Lietuvių Svetainę!

Tas pats.

1
i

l
* 
t

gali gauti per kepurę. Todėlibesemdama iš bolševikiškų 
patartina kitą kartą apsivak- laikraščių apšvietą pusprote 
tuoti ir kitiems nesėdėti su paliko, net neturi laiko nei 
komunistais. Jus. kurie bu- savo namelius gražiai apva
lote šį kartą susirinkime, lyt ir save apsišvaryt.

v

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Mic- 
kevičiaus. Panevėžio apskr, Smilgių 
valsčiaus. Naurašlų kaimo. Jis gyveno !T~" -J. .....
Chicagoj. Pereitą žiema buvo sužeis- formacijų, lai kreipiasi pas mane. Aą 
tas automohiliaus ir gulėjo ligonbuty.1VSJ nesenai a.važiavęs iš Lietuvos it 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie jį nurodysiu, kaip gali atvažiuoti jūsų 
žinote, malonėkite pranešti, nes turiu "iminės. J L'RBONAXIČIA 
svarbų reikalą.

Antanina Andreške* ičiutč-Verigo
Scitica, Conn.

nurodysiu, 
{riminės.

549 Aberdeen Avė., 
XVinnipeg, Man., Canada

Instrum. Trijo 
ir Jausmų

Naujas
(Meilės
(“Stasės" Polka
Jgrajino Rusiška Ba
lalaikų Orkestrą 
(Polka. "Oj-Ra. Oj-Ra" 
(Pa D’Espagne

Lietuviška Orkestrą
16020-F (Vestu* ių Gėlių Valcas 

(Mano Slavokiškas 
(Valcas

16027-1

16021-F

Columbia
PHONOGRAPHS

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS<<<LUMBIA RšDIRinSTĖS 

GRA.MAFONLS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistu dainininkų, 

muziku ir monologistu.
Musu Krautuvėje galite g .ui netik tuos Rekordus, kūne yra 

garsinami, bet visus kokie lik lietuvių kalboje yra išdirbti, ’š 
visos apklinkes ir iš tolimesniu vietų galite kreiptis pas mus :r 

Tu pgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei 
žyi»' ausiu artistu dainininkų naujau

ir Kekordų arba Rolių Katalogo, pri-

gausit gerą patai nav imą. 
player pianu. Pagaminta 
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų 
siųskit uz 2c. šlampa.

GEO. MAS1LI0MS
233 BROADMAT. . —:— SO. BOSTON. MASS.

Te). So. Boston 1456 J............ . .......... .................................................................................

ŽINIOS IS VISUR

I

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiui) pasi- ] 
paisinimus. kaip ta:: pajii-fikoji- ] 
mus apsivedimų, įvairius praneši- ; 
mus, pardavimus, pirkimus, skai- 1 
tome po 3c. už žodį už syk',. No- 
rint lą patį apgarsinimą patalpin*.' 
kelis sykius, už sekančius ėykiuC 

I skaitome 2c. už žodį už syki.
; "Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
; užsiprenumeravę laikrašti ir ui 
; pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. 
I Už pajieškojimus giminių arba 
: draugų skaitome po 2c. u$ žodį 
J pirmą sykį: norint tą patį paj'eš- 
; kojimą talpyt ilpiau, skaitome po 
; lc. už žodį už kiekvieną sykį.
; '"Keleivio” skaitytojams, kurie 
; tur užsiprenumeravę laikraUtį, už 
; pajieškojimus giminių ir draugų 

skaitome ir už pirmą sykį po lc.
i už žodį.

Pajicškojimai su paveikslu pre- 
i kiuoja daug brangiau, nes pąda-y- 
i mas klišės dabar prekiuoja bran- 
; giai. Todėl norint talpint paj'eško- 
; jimą su paveiksiu, reikia pr'siųst 
; fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą atba ap- 
i garsinimą reikia nrisiųst kartu ir 
i mokestį.

"KELEIVIS”
! 235 RROAPWAY,

SO. BOSTON. MASS.

< 
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TRAUKINIŲ NELAIMĖS.
Šį panedėlį buvo dvi trau

kinių nelaimės Suvienytose 
Valstijose. Viena katastrofa 
Įvyko Chicagoje, kur taip 
vadinamas “20 Century” 
greitasis Ne\v Yorko trauki
nys užbėgo ant kito trauki
nio. kuris stovėjo tuščias, ir 
sukrėtė daug pasažierių. 
Mašinistas buvo sunkiai su
žeistas.

Kita nelaimė atsitiko Ma- 
rylando valstijoj, kur greita
sis traukinys, bėgdamas iš 
Washingtono Į Bostoną, nu
šoko nuo bėgių. Tečiaus iš 
žmonių niekas nenukentėjo.
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.71 Pajieškau Jono Marazo. paeina iš ( 
Unčiškių kaimo. \’abalninkų parap,j 
Biržų apskr . 17 melų atgal turėjo -a- 
vo bučernę. Pittsburghe. Malonėk atsi
šaukti, arba žinantieji jo adresą malo
nėsit pranešti, už ką busiu labai dė
kingas. Turiu svarbu reikalą.

ANTANAS VIRBICKAS 
Padagų kaimo. X"abalninkų pašto, 

Biržų apskr., Lithuania.

Pajieškau brolio \’incer.to Zymonto, 
paeina iš Kuršėnų parap., 
dvaro. Pirmiau

ANT. ZYMONTAS
10 Lowel st.. Boston. Mass.

Pi'jieštau Juoz<> Apšegos. 
Ratkevičiaus. Jono \"irbicko, 
•veno Cleveland. Ohio. Aš. 
Vidugiris išvažiavau iš Clevelardo j 
Gardner. o iš ten Lietuvon; dabar gy
venu Karadoje ir norėčiau su jumis 
susirašyti. FRANK VIDUGIRIS 
P. O. Box 17, Vanguard, Sask. Canada

Į
< 
J

ŠOVĖ PER TRAUKINIO 
LANGĄ.

Bėgant traukiniui iš Wor- 
cesterio i Bostoną, priva
žiuojant prie North Grafto- 
no stoties kažin kas iš lauko 
šovė į traukini. Kulipka pa
taikė Į langą ir pramušus 
stiklą išėjo per kitą sieną, 
per plauką tik nekliudyda
ma keliems žmonėms. North 
Graftone traukinys buvo su
stabdytas ir pranešta apie 
tai policijai, kuri tečiaus nie
ko nesurado.

APIPLĖŠĖ KUNIGAIKŠ
ČIŲ GRABUS.

Berline per Kalėdas plėši
kai įsilaužė Petro ir Povylo 
bažnyčion, kur yra palaidoti 
kai kurie Vokietijos kuni
gaikščiai, ir apiplėšė kelis 
grabus. Iš bažnyčios taipgi 
pavogta daug sidabrinių ir 
auksinių daiktų. Nuostoliai 
da neapskaitliuoti.

FARMOS.
PAJIEŠKAU PUSININKO ANT 

FARMOS arba apysenio žmo
gaus. kuris norėtų dirbt ant farmos, 
aš duosiu pilną užlaikymą kolei tik no
rės. Plačiau paaiškinsiu per laišką.

PA UI. KATR1UNAS (3)
Box 41, East Lynn, W. Va.

PARSIDUODA FARMA
? .i....1<M* akrų geros žemės, 20 karvių. 2 

,___r_, .Miividų arkliai. 150 vištų, .50 tonų šieno, visi
gyveno Duųuesne, Pa. farmos įrankiai, ratai, masinos, tro- 

j kas, 1<M> obeliu. 1000 kitokių medžių, 
* pusė mailės iki mokyklos ir bažnyčios, 

2 mailės iki steišino. Geras pelnas 
Povilo ' gaunamas už pieną. Stuba 13 kamba- 

visi gy- 1 rių. barrč 36x10. ga'adžius 15x18. ge- 
Pranas ' r’ vištininkai dėl .500 vištų ir kitokie 

budinkai. Tas viskas turi būt parduo
ta greitai iš priežasties savininko ne
sveikatos. Kaina 7.000 dolerių, pusę 
tos susnos reikia įnešti Kas norėtą 
pirkti, lai kreipiasi per lai-ką šiuo ad
resu: XVm. )IAR( INKUS (2)

I5ox 83, Lake Como, Pa.

I

I’AJIEŠKOM a
1) Marčiukaitis Juozas, 

tais gyveno
2) Misevič 

nas, atvyko 
buk tarnavę 
Senutė motina jų likimu

3) Vitkauskai Bronius, Jonas ir Juo
zas.

1) Pocius Martinas, gyvenęs Brid- 
geporte, o vėliau Stamfordc, Conn.

Jieškcmicji arba kas apie juos žino 
prašomi atsiliepti šiuo antrašu:

l.ithuanian Consulate
38 Park Row. New York, N. Y.

1922 me-
Fitchburg, Mass.

ir Saliamo- 
1909 metais, 
kariumenėje. 
susirupinusi.

ai .Tustinas 
Amerikon 
Amerikos

Aš. Marijona Barkauskiutė. pajieš
kau savo pusbrolių Kazio ir Juozo 
Tamkevičių, paeina iš Šunskų kaimo. 
Mariampolčs apskričio, pirmiaus gy
veno Brooklyn. N. Y. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žinote, ma 
lonėkite pranešti šiuo adresu: (3

J. PA ŪLA Vii LA
119 E Adam st., McAdoo, Pa.

Pajieškau savo brolių Juozo ir Jono 
Taraškevičių. pirma gyveno Pitts- 

’ourge. o dabar nežinoti kur. Malonė
kite atsišaukti šiuo adresu: (3)
X iktoriįa Taraškcvičiutė-Marcevičicnė

Box 68. Lawrence, Mass.

Aš. Marijona Krasnickiotė, po vy
rui Misiūnienė, pajieškau dėdžių Juo
zo ir Adomo Stenionių. Girdėjau gy
vena Pitt-burgho apielinkčj. Paeina iš 
Kalesninkų kaimo, Simno parapijos, 
Suvalkų rėd Aš norėčiau juos pama
tyt. .Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Mrs. X1ary Misiūnienė
19 Scholes st., Brooklyn, N. X'

JUODA KNYGA
Surašyta lietuviškai, pamokinimai 

atlikta žmoniškai. Puslapių 200 ir pa
veiksluota. Kaina $2.()0 su prisiunti- 
iiiu. Siunčiame ir “C. O. I>.” paštą, o 
gavęs J ūmią Knyga užmokė i $2.00. Į 
uzrubežį pinigai reikia mokėti iškal
bo Užsisakyk -Juodą Knygą kaipo 
Kalėdų Dovaną, palaimink milžiniška 
nauda pats save ir savo pažįslamus 
Lietuvoje! Užsakymą ir pinigus siųsk 
šituo adresu: (3)"'

L. š. K .N Y(. YN AS
3106 So. Halsted st_ Chicago. III.

Santai Midy
Greit Palengvina

Skausmiigą 
šiaplnimąst

Apsisaugok it 
padirbimų 

Tėmvkit žodį 
“Midy" 

Parsiduoda 
Aptiekose

(3)

Aš. Ona Brazau-kiutė. pajieškau 
savo draugių Bcnediktos Dankytės iri 
Barboros Veličkytės. 1911 metais aš 
išvažiuodama palikau jas Gilbertville.! 
Mass. Meldžiu atsišaukti arba žinan- ! 
tieji malonėkite pranešti šiuo adresu - !

ONA MARMIENĖ (3) j
Emrick. N. Dak.

Pajieškau pusbrolių Antano, Jono, 
Stanislovo ir Izidoriaus Buitkų; visi 
jie dirb > mainose, Pennsytvania vals
tijoj, 15 metų atgal Meldžiu atsišauk
ti, turiu reikalą. Iš Lietuvos jie paei
na iš Taučelių kaimo,, Eržvilko parap., 
Raseinių apskričio. (5)Raseinių apskričio.

KRANK VERIGO
Scilico, Conn.

i

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

ninkų laikraš 
t j, tai yra pu i 
kus dalykas! 
Todėl, kurie 
rukot vietoj 
kažin kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gal savo prie
šus šelpiate

PER PARODĄ CAL1FOR- 
NIJOJ SUŽEISTA 

235 ŽMONĖS.
Pasedana. Cal.—Gėlių 

linksmybių diena čia pasi
baigė *235 žmonių nelaime, 
kuomet pastatytos sėdynės 
sugriuvo su 500 žmonių ir 
pusė jų buvo sužeista. Tą 
dieną čia buvo surengta gė
lių paroda, kuri vaikščiojo 
miesto gatvėmis, o žiūrėto
jams vienoj vietoj buvo pa
statytos 
Meistrai 
kiek tas pastatas gali pakel
ti, ir prisėdusių žmonių sun
kumo jis neatlaikė.

aukštai sėdynės, 
neapskaitliavo.

PAVOGĖ UŽ $100,000 
DEIMANTŲ-’

Pereitoj subatoj keturi 
ginkluoti banditai New Yor- 
ke užpuolė Goldbergo auksi
nių daiktų krautuvę, sumušė 
savininką, įgrasino buvusius 
tenai kostumerius, ir pagro
bę už $100,000 deimantų pa
bėgo automobiliui per Man- 
hatfeno tiltą.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, tarp 30 ir 10 metų, kuri no
rėtų gerai užlaikyti šeimyniška gyve
nimą Meldžiu atsišaukti, o daugiau 
informacijų suteiksiu apie save per 
laišką. B. M.

P. O. JJox 386, South l'ork. Pa.

i

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės tarpe 25 ir 10 metų amžiaus, 
be skirtumo tikėjimo, biedna ar bago- 
la. Aš esu vaikinas 35 metų, turiu ’'is- 

I kį pinigų ir gerą darba. Kartu su laiš
ku meldžiu prisiųsti ir savo paveiks
lą C. M. W

"-72O Peijuette. Detroit. Mich

P. Naujokas
bei žvdbemiaujat. tad verčiau savo 
dr-gų Naujokų Brolių išdirbtus ci- 
NAUJOKŲ BROLIŲ 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
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose. Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barberius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit. 
JONO—JOHN’S CIGAR 
arini Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! X y- 
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Te- 
mvk vardą ant bd so.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DIVISION AVE„ 
BROOKLYN. N. Y.

Verta paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visnv~c inie-tuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (4)
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Kaip Eis Namų Statyba 
1926 Metais?

lėtų būt kiekvienam aišku, 
kad geriau vra statvti narna, 
negu gatavą pirkti. Štatam 
pačiam apsieis daug pigiau 
ir namas bus daug geresnis.

Geriausis dalykas, tai su
sidėti keliems į krūvą, nu
pirkti prie vienos vietos ke
lis lotus žemės, ir pasisam- 
džiu< atsakomingą kontrak- 
torių statyti ant syk kelis 
namus pagal vieną planą, ši
taip išeis daug pigiau ir ge
riau.

Juk žinių laikraš- 
r skirtas, kad pa- 
as iš visokių atsiti- 
^aisižvelgiant ar 

- atinka, ar ne. Ang-

. Tečiaus daug geriaus pirkti 
vėliausios mados namą ir už
mokėti daugiau, negu pirkti 
pigesnį, o be •‘impruvemon- 
tų." • 

į šitą principą gerai išaiš
kina Charles Ridgely, vice
prezidentas S. \\ . Straus & 
Co. firmos, kuri taip pat už
siima finansavimu nailoni
nių statybos darbų po visą 
Amerika. Jis sako štai ka:* * 
"Atsiminkit, kad šalies gy- 

įveninias kas metai eina ge
ryn ir apskrito žmogaus rei
kalavimai kas sykis darosi 
vis didesni. Kiekvienas sten 
giasi vis geriau gyventi, o ne 
blogiau, šiandien mums gal; 
išrodyti, kad tūli patogumai 
vra pertekliaus dalykai ii kingo 
prieinami tiktai saujalei laiško 
’moaių: bet pereis penki ar Juras 
lešimts metų ir mes pama-;čiau: 
ysim. kad atsiras nauji išra- ir C-- 
limai. o dabartiniai patogu- didžiosios 
nai bus jau kasdieninis ir vi- 
ų vartojamas dalykas." Tu
lei, jis sako, ka> nupirks da ___  __ _ __________ _
bar apyseni narna, už penkių be pono Dievo žodžių, 
ir dešimties i 
niekas nenorės 
ninku bus išleisti 
dos, ir tokio 
kas italės
gus 
naują 
Įtaisymais 
giau už ji užmokės 
neišeis taip greitai iš mados.

M ie.'tu' ;se tankiai galima 
matyti griaujant da gerus j 
muro namus. Pažiurėjus, ro- 

os. namas galėtu da stove- 
ii šimtą metų, o betgi ji 
griauja ir jo vietoj stato nau
ją. Kodėl ? Todėl, kad jis pa
statytas 20 ar _ 2 __ _______________
neatsako naujiems reikalavi-1 krypusios 

ir niekas nenori jo buvo Dr. J. Jonikaitis.
0 žemė mieste F. Matulaitis. D-rė Bernotai- 

iaikyti
amą neužsimoka, taigi ge-imanęs paties."

Jau čia d-ras Puskunigis 
li

gas. Jam atrodo, kad dakta
ras. tai strošnas sutvėrimas 
ir apie toki nevalia rašyti ži- 

- nių laikraščiuose, nes galima 
vaikus išgązdinti. Taip visi 

i kunigai sako mužikams: 
(“Nežiūrėk ką kunigai daro, 
bet daiyk. kh kunigai lie-

Ar namų kainos kils da auk
ščiau, ar pradės jau kristi?

Daugelis lietuvių Ameri-' 
koje turi nuosavus namus: 
kiti jų ruošiasi da pirkti, o! 
da kiti — statyti. Taigi vi-1 
siems bi’> įdomu žinoti, ką 
mano apie namų biznį žino
vai — ar verta savo pinigus 
dabartiniu laiku į namus dė
ti, ar ne. Tūli žmonės jau 
pradeda šnekėti, kad namų 
kainus dabartiniu laiku taip 
iškeltos, kad jos būtinai tu
rės kristi. Taigi, ar nėra čia 
pa\ ojaus.

Pasiklausykit, ką apie tai 
rašo G. L. Miller. preziden
tas to paties vardo kompani
jos, kuii finansuoja milioni- 
nius statybos darbus po visą 
Ameriką.

“Kadangi nuo 1913 meti 
statyba pabrango 92 nuo 
šimčiais. lai žmonės pradėjt 
kalbėti, uao kainos turi grei 
tu laiku pulti," sako šitas au
toritetas. "Tečiaus dabarti 
nes kainos jau taip tvirta’ 
nusistovėjo, kad žymaus j v 
kritinio negalima tikėtis. 
Reikia neužmiršti, kad da
bartines namų kainas nusta
to tokie ekonominiai veiks
niai, kaip darbininkų algos, 
miestų taksos, transportaci- 
ja u kiti dalykai, apie kurių 
atpigimą negali būti nei kai- 
bos. Kitas galingas ekonomi
ni.' veiksnys, kuris negali 
leisti kainoms kristi, tai nuo
lat kilanti gyvenimo norma 
(constantiy advancing stan- 
dards of livingi.

"Darbininkų algos negali 
nupulti, o.es išlavintų darbi
ninkų prie statybos visuo
met stinga ir prie to da jie 
gerai susiorganizavę. O dar
bininkų organizacijos neina 
silpnyn, bet tolyn jos darosi 
\ is stipresnės.

"1925 metais statybos 
darbai ėjo labai smarkiai. 
Per 12 mėnesių Suvienytose 
Valstijose naujų namų pa
statyta už §6,300:000,000. 
Bet tai nėra taip daug, kaip 
išrodo. Tiesa. 1913 metais, 
kurie paprastai yra skaitomi 
normaliais metais, statybai 
buvo išleista tik apie S3,- 
000.000.000. ___J . ___ -___
minsim, kad doleris dabar riu distrikta, nes tenai daug i P1 ; ................- • Keleivyj tilpo kelios

t korespondencijos iš Worces- 
iterio lietuvių gyvenimo su1 
tinkamai pritaikintais humo
ro pagražinimais. Tokio sty- 
liaus žinios esti begalo popu- 

* Kariškos visoj amerikonų 
(spaudoj. Bet d-ras Puskuni- 
igis. matoma, neskaito ang
eliškų laikraščių, kurie neda
ro jokio išėmimo nuo gatve- 
šlavio iki šalies prezidento, 
žinių laikraščiams visi ly- 
.TUs.

Toliaus jis skundžiasi ne- 
uprantąs, “kodėl tam žmo

gui visi pareina i kelią? Ir 
sma-

I

!

i

POLEMIKA 
IR KRITIKA

MEDICINOS DAKTARAS 
F. PUSKUNIGIS. 
••Keleivio” 50 num. til- 

ne scenai skirtas monelo- 
po antgalvių "Atviras 

Jei to begalo juo- 
ir nesitA.
autorius
Ridzikas. tai 
koki.- paukštis, 

čiulba. Bet ten pasirašę.

po i 
gas 
laiškas

įtikėtai keisto 
butų koki> 

- ” 1,

taip1 * 1.

raidės Medicinos 
Daktaras F. Puskunigis.

Dr. Puskunigis pradeda 
savo marga uromatele ;au 

/"Ke- 
kartų patėmyjau." jis 

JI rašo. " ‘Keleivio* skiltyse sa
votiškos rūšies koresponden- 

icijas iš \\ orcesterio. Jų au- 
prakišti savo pini-: torius. pasislėpdamas 

Bet kas nusipirks dabar įvairiais slapyvardžiais.
u vėliausiai i gaulioja

r 
metų jame jau lėtą 
. gyventi.

ant rau
namo sav inin

sir.eiz; . 
Js tair. 
duoti žb 
kinių, 
kam...............................

■ai laikraščiai pilni 
viso nių, net su dauge
liu pavei' 
Ir re 
še 
uos i kii 
ginčija, 
šmeižia 
manė m
!\ll?
: -

po 
už- 

pra-:ją namą, su vėliausiais gaulioja Worcesterio 
tai nors ir bran-: monininkus... Kiti, nusispio- 

■s. bet jis ve ant tokių korespondenci
jų, tyli... Bet man... matosi 
reikalo rasti tų korespon
dencijų bonafide autorių."

Dr. Puskunigis, lyg tas so
dietis pirmą syk įžengęs mie
stan. stebisi, negali suprasti, 
kaip tai galima žinių laik- 

v x ' rašty rašyti ką-nors apie 
• 30 metų atgal, daktarus. Jis sako: "Jo iš- 

s etikos sub’°ktais 
Dr.

nuomuoti
brangi,
i.U......  ------------------------------------------- ------------c- <-.-

riau ji nugriauti, c jo vieton ■ 
pastatyti namą vėliausios .nukalbėjo kaip čielas kun 
mados. Ar verta tuomet seną1 ’ ..................
namą pirkti?

Vietos pasirinkimas.
Kas mano pirkti ar statyti 

namą, tas visų pirma turėtų 
pagalvoti apie vietą. Netur
tingam žmogui neišmintinga 

Bet jeigu atsi- butų eiti gyventi i milionie-

ant jos toki tė. adv. Mileris neišskiriant

>

T

S i EESTINAS 1.1MMEM AS
Png. >.-t: i uo reu* intiz.nio. nervingumo, strėnų skausmo, di. g: ų -u 

stingim > -ar,aną. -k;, danu. muskulų ir kitų raumenų ligų
r\s ji a.*tiekou<»;

Arba •►usių>:-. '"c. pa- ilairee I.ir.iment Co.. Ine., 25 Hunttngton A'< 
Boston. reik.-.iaudar.ias -onsos išbandymui

Atviro lai

f

! 
I

C'-' 1
■

SIU JO
■ti

ą rtk-kuni- 
zodžių neras 
neigi atimti.

Nu. Z. SauaiO 13 d., IBZb.

EILIŲ KNYGA

i

I

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveiksią, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamą 

dekiamuot ant viešu susirinkimą.
Knygoje trijų rasių eilės:

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

Kiekvienas turėtų papuošti aavo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI

tuvių daktarų. Jis niekad ne
draugauja ir neužeina pas 
lietuvius daktarus, neigi pri
klauso prie Amerikos Liet. 
Daktara Draugijos, ši faktą 
liudija vietiniai lietuviai 
daktarai ir minėtos draugi
jos organas “Gydytojas." 
(Mes esam matę d-rą Pus- 
kunigi ir piknikuose, ir kon
certuose. ir kitose lietuvių 
pramogose, kuomet jis gyve
no So. Bostone.— Redakci
jai. Juokingai, bet teisingai, 
d-ras Puskunigis priduria;

"Kariais jie Įsivaizduoja 
era Napoleono anūkais ir 
ima rykiuoti Napoleono le- 
gijonus savo tuščiame kam-' 
baryje.”

šventa teisybe. Jo "Atvi
ras laiškas,”— dokumentas! 
čia išreikštos jo nuomonės.; 
Pult ant korespondentų, tai 
šokt lupę, kad pasislėpti: 
nuo lietaus. Prie užbaigos: 
d-ras Puskunigis, rodos, Įiir- 
šiu rod\dainas į veidrodi,! 
užreišk ia: "To!

prae-,yril linkę prie 
matyt sau ■ \ iešumas jiem:

Įkeliamas."
Kas nažista d

i

i 
v.......... .. „„ I

sJų ir karikatūrų, 
iai tenai nepasira- 

\ ardų. Bet Medici
nas F. Puskunigis 
ad publicistika, tai 
y Taip pirmiau 
ielas kunigas Pet- 

' menkos teismas iž
am, kad “Laisvo" 
j laikraštis ir turi 
loti žinias išatsl-.i- 

<’ a, mat, ne šventa 
bei Amerika. Tik 
•rabaščiai sodina i 
tos. kas paras- tei- 

kokį kunigą ar
a 1 
■> o

nos Daktaras F' 
' kalba: “Kandi- 
na beprotybės rusi 

dementia 
linkę 

s ar.”
jis juokina skaity-1

. V * ■ 
jg

įanir
\ l’čt 

Ll.- \’i
: i p įj

? : “Vienas ligonis, įgįt prie 
o nevedęs ir, mato-i nieko pridėt

■ > kada nors su mo-> Jfg pats kalba už save.
I Tėmykite jo 
ko" užbaigą: “Viską sutrau
kus knivon išeina, kad \Vor- 
eesterio lietuviai turi savo 
tulpe arba sąžinės kankinį, 
arba liuosai gyvenantį leng
vo laipsnio beprotį. Medici
nos Daktaras F. Puskuni
gis."

sis d-ro Puskunigio laiš
kas man primena fermerio 
<unaus laišką, kuri jis rašė 
savo tėvams taip:

"Mieli tėvai kiaules. Ku
rias jus davėt man visos iš-' 
gaišo. Tik liko vienas p-ar- 
šas jūsų sūnus Pilypas."

Lengviausias būdas pa- Į 
žinti žmogaus abelną išsila
vinimą iš jo rašymo tvarkos 
Kur nėra aiškios minties, ten 
negali būt ir išminties.

Veidrodis parodo žmogų 
iš lauko, o laiškas iš vidaus.

Vienas iš korespondentų.

- lesmagumų, skun- 
jė-i kad mergas net iš 

’ os atvažiavusios 
aiko-i paskui ji ir nori pa

dai' ’. k:.ž-ką blogo." 
čk. _ i būt tikra tiesa. 

A- b J Anau panašų atsiti
ki!:.?. mergina iš Chica- 
“o- ir.'-ivijo nesarmatlyvą 
kaviiib’ i i Kauną, o iš Kau- 

i A!"' riką, ir netoli Bos- 
•.<)!.• •..Lame miestely pasi- 

ą spritną” kavalierių 
o: bet aš aprietai 

neišsitariau laik- 
.. - Keista, kad d-ras 
. ii_ls apie tai rašo. To-!

.ėmės* žmones pa

Ką tai reiškia—
Kuo nct žmogus rašo 'aiškų pas "Doe"’ Barrelt su toki. - iJingumu ir 

malonumu, turi čionai paduodame? Tas gali reikšti tik vh i:.i aiyka- 
kad mes jum paį.vlbčjoin. kuomet kiti to negalėjo padaryt

“štai atsitikimas, kur inedikalč profesija negalėjo pagell.au jo- pa
dėčiai ir paniško, kad j: pasiliks raiša ant viso gyveninio toks < uvo 
ją verdiktas. B< ’ po t< . kaip jus gvdėt ją vienų mėnesi (su 1>O\ I in.n.en- 
tu). jo- padėtis pagerėjo ant tiek, kad negalima buvo it tikėtis. Ji metė 
lazdas. kulias ji turėjo nešiot ir dabar vaikščioja ant »uv<> kojų, Kaip :i 
visuomet it uitba kiekvic a dieną. Man tas atrodo kaip ir stebuklas ir 
aš noriu až’ikrir.ti jumis, kai jus vis.a.met l>u-itc musų šeimynos šir
dyse.”

S.t geriausiais linkėjimai-.
Pasilieku,

( Pasirašo) Dantei F. I inehan,
Nortl. Adam>, Mass.

Ką jis padaro kitiems, tą padarys ir JUMS.

gavi > 
už .'kve 
nei žodžio 
rasei 
Pusk 
kias 
prastai tik kunigėliui i ausi 
sako.

Apie 
Aledicir 
kunii 
nvi’-1' t' *- * 1 • • 
b v n a 
turi 
prie 
hailucination 
< nasididži 
jai. To 
kia ti- 
rilpnos 
jie tam 
Papra.' 
kalno 
m o su 

.dusi. 
«auksu 
rus."

Tai.
. ■ ■•iiu. Iki šio] vvoi’-

■ ' negalėjo supras
ti. kodėl '-ras Puskunigis 
taip veny m draugavimo su 

is. Visi sako, kad 
nepažįsta nieko 

it gatvės. Net per
as gerai nažista- 

Paltanavičia sako, 
- ; iškunigis nuduo- 

jo. kuomet susi- 
atvės. Jis pažįsta 

• visus savo paci- 
ofise. tik ne ant 

ar d-ras 
sujudimo 

ar jam

t

iI

a 'launą kavalierių
- Daktaras F. Pus- 

; ii) “klumočina" su
'•u./)•>, ■n.? <

ai
la:

yra vertas tik 55 centus, pa- brangiau kainuos. Be toj 
lyginus jį su 1913 metų dole- turčiai paprastai gyvena, 
riu. tai pamatysime, kad toliaus nuo miestų, o darbi- 
skirtumas statyboj nedide- ninkui parankiau turėti na- H** “s. ,,,*

Kai kas gali paklausti, 
kur. tie namai dingsta, jeigu 
kas metai pristato tiek daug 

1 naujų? Ar nepasidarys kada 
nors jų perviršis?

Geiiausis tam atsakymas, 
tai Suvienytų Valstijų gy
ventojų sąrašas, kuris paro
do, kad kas metai čia priau
ga, vis apie 2.000,000 naujų 
gyventojų. Todėl kas metai 
reikia 
namų, 
niekad

Koki namą geriau pirkti— Ar geriau namą pačiam sta-, 
naują ar seną? tytis, ar gatavą pirkti?

Namai statyti prieš karą,' Kada žmogus namą per- savo nežinojimo, 
namai be modemiškų pato- ka, tai kas nors turi ji par-!do. jog tūkstantinė 
gumų, yra daug pigesni, ne- duoti. O be pelno beveik nie- kiekvieno 
gu runai naujausios mados, kas neparduoda, Iš to jau tu- pondentų gyvena tik dobtu-

vis tūkstančių naujų 
ir jų perviršis beveik 
negali pasidaryti.

mus tokioj vietoj, kad netoli 
butų i darbą. Ir visuomet rei
kia žiūrėti, kad netoli butų 
prie gatvekario.

Prie to reikia žiūrėti ir pa
ties miesto, kokia tenai pra
monė. kaip darbai eina. To
kiuose miestuose, kur visi 
darbai yra vienos rūšies, 
kaltais labai ilgai prisieina 
būti be darbo, kada dirbtu-j , 
vės sustoja. Todėl perkant] 
ar statant sau narna geriau i, , ,. - • i.,.- x i..- 2?- kodėl lis randa daug 
yra pa&ir. y i . h ^Jgumo kiršinime ir šmeižime 
kur yra visokm įlaroų. ^mesnių už save žmonių?"

Į Iš to paragrafo matosi, 
tytis, ar gatavą pirkti? į kad d-ras Puskunigis nežino 
Kada žmogus namą per-Į savo nežinojimo. Jam atro- 

armija 
laikraščio kores-

klumočina’
•Tokia manija 

iėsti žmonės, kurie 
raišką palinkimą 

ligės. vadinamos 
of weil-beingi 

avimo halucinaci- 
ns žmonėms rei- 

r ižo sujudimo jų 
r vų lygsvaros — ir 

ikrais bepročiais, 
tokie žmonės iš
vengia draugavi- 

<tamais. Jiems ro
ki i e šimtą

■r geresni

/; audingas

i

kaitų 
už ki-

Itališki Armonikai
Mes išdir- 
barr. ir im

. portuoja-
me viso
kių rusių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas
\kordinas

. geriausias 
nasaulvje.

Ant' 10
ftietų "varantuotos. Musų kainos 
mesnės nejru kilų išdirbėju. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit k.i- 
tak>£o, kuri pasiunčiam DYKAI. (-♦ 

j Rl ATTA SERF.NELLI & CO.
817 Blue Island Ave.. I>ept. 30. .. 

CHICAGO, ILL.

pažįstam; 
jis nemat 
-tisitikę.- 
iaug vi> 
mas M. 
kad d-ra 
iii nema 
.inka an 
labai ? ■ 
jentus sa i < 
gatvės. X žinia. 
Puskunig:- bijo 
-avo nen ų lygsvaros, 
rodosi, kad is “šimtą kartų 
aukšte.')-.i' ir geresnis už ki

ne' A vengia net ir lie-1

r --

La, PAiN- 
XPELLERIS 

Praveja Skausmai' 
Trinkite Įt.citi: taip. 
Stebėtinas liaimer.:ab pe.-siscnt-i 
P<-.- oda i pat ta vieta, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-£,xpelleris palengvina kraujo 
Fckepm.o ir atiteig^a normali 
kraujo tekėjimą gisiomis.

35c ir 70c vaistinėse Tėmykite. kad bu:^ 
Inkaro vaizbažer.klis ant pakelio.

F. AD. RICKTER & CO. 
Berry & South 5th St*. 

Brooklvn N Y.
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Kiekvienas nusipirkęs tą knygą paaidriatigii. Pinifus geriau

sia siųst “Money Orderiu." Popierinius -galima sin-t tiesiog pa
prastam konverte. bet reikta aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamiršt prilipint uz 2c; markę.

“KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

i
/ /

MMM

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dab“^ 

rambi ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pavituc.a 
laišką ir nusjręskit nupirktii bonką 
kiui be jokio atidėliojime. Šitas puikus 
valytojas privalo užimti žymiausią vieta ki<-kvieno(e 
naminių vaistų šėputėje.

“Gerbiamieji:— *
šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiau^ aou uz

Kerus vaistus, kuriuos man pnsiuntet. Per K 
aš n-galėjau ramiai primigti nei vieną naktj ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious man pnsiuntet, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir 
nregojo visą nakti. Aš tunu penkis kuaikius ir mano 
nela-mei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistu, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tanu aciu ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie pa y: 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.

Mrs. V/. K.. Ncir Erita’.n. Ccr.r.. 

t>ar-:kateukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir
>r’ E.c -te-io Knygos Motinoms. Arba nusipirkite uz 
5c benhą Bambino iš savo vai3t:am’.:o s-ndian.

F. AD. RKHTER & CO. 
Berry & Soutn C’-h Sts., Brooklyn, N. Y.

Valet
AutoStrop

Razor 
—Sharpens Itself

APSAUGOS BRITVĄ
Kuri Pati Išsikalančia

VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir 
Parsiduoda visose britvų krautuvėse

>■
A K, a? A
********

PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS N’UO 
DARBO VALANDAS. ’

pagell.au
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Tyrai išvalytas Castor Oil 
padalytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.

Dr.HUMPHREYS*
M r VARTOKIT

BEF.CHAMS BILUS 
paliuosavimui vidurių, su 
stabdymui kvaitulio ir gal

vos skaudėjimo. 
Nėra Koiomelio 

k 25c. ir 50c. baksi uka;

PIRMA LIETUVOS TEIS- kita, sudegė beveik visi ia- 
ME BYLA DĖL KARIKA- vai, kurie buvo kamaroje su-

I pilti.j ..... . .

MATT GALLICK
D< Tour, Mich.

b . iu prisiųsti man d
H'ariškų Žolių Arly

: Įeis gydu-dė sre • 
ta rašalina šaltį. Rasi

rodžio 20 dieną 
ccialdėmok’atų 
vietė Seimo na-

Sasek.”
nuo 

išbandy- 
aipgi Trinerio Lini- 

ir Trinerio Sedativą

Mirusiojo liko keletas ma 
žų vaikų.

jau gatavi.
Naujausio išdirbinio; i už $1.00. vie
nas uz 25c Galite siųst: už vieną 
štampoms arba popierini doleri imant 
daugiau. «2 i

A. F. SU’EETRA & CO.
1X5 Ne’ būry st, 1 av.rence. Mass.

ų Arbata parsidu' -
e. 35c., 75c, $1.25.

Cor-BĮ^ttSNESS

No. '<L. Sausiu 13 d., 19ZU. 7

'auti j-jI'mi

K* IKI dbgi 
m. T 
ir !9’; 
koms

gaunate 
l tdicd 
peikiau

ApUir.--.ka
f<>T*ui;.oiit a:4e iš**k 
gražuoli Leviathzn

arkite

Pa k A-t

LIETUVAJ <
tik $203 00 r brangiau 
per Bremen ar

p \T» Kll \

1 9 .

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

TUROS.
Gruodžio 3 d. Mariampo- 

lės Apygardos Teisme buvo 
nagrinėjama “Dzūkų Bizu-j 
no” redaktoriaus V. Misiūno! 
byla suiig jo apeliacijos. V.l 
Misiūnas Alytaus II taikos 
teisėjo buvo nubaustas už 
padėtą minėto laikraštėlio} 
viršelyje karikatūrą, vaiz
duojančią prabaščių, mėgs
tantį išgerti, kortuoti ii- kitus 
gerus daiktu> ii- nemylintį 
šviesos. Toj karikatūroj po
licija Įžiūrėjo kryžiaus Įžei
dimą ir redaktorių apskundė 
taikos teisėjui, kuris V. Mi
siūną nubaudė vienu mėne
siu arešto ir 2<)0 litų pinigi
nės pabaudos. V. Misiūnas 
padavė Apygardos Teismui 
apeliaciją. Apyg. Teismas 
pakvietė ekspertus kanau
ninką Laukaitį ir mok. Pau
tienių. Gynė prisiek, advo
katas Z. Toliušis. Ekspertų 
nuomone buvo įvairi: kan. 
Laukaitis leidosi valstybės 
gynėjo rolėn, bet teismui 
perspėjus tik pabrėžė dva
siškuos Įžeidimą, ir visai ne 
vietoj sulygino dvasiškiją su 
Lietuves kariuomene. (Mat, 
kaip apie save mano!). Pau- 
tienius kryžiaus įžeidimo ne
rado. P. Toliušis savo kalbo
je Įrodė karikatūros reikš
mę, kuri turėjo tikslo pašiep
ti vien blogas gyvenimo pu
ses ir kaip visas laikraštėlio 
turinys, taip ir pati karikatū
ra nieko bendro su tikybos 
pajuokimu neturėjo. Valsty
bės Gynėjas, neatremdamas

SUSITIKO SU VILKAIS.
Gruodžio mėn. 6 d., apie 

6 valandą ryto, švintant p. 
Mečius Kasperaitis važiuo
damas su sav o draugu per 
Strašųnų šilą (Trakų miškų 
urėdijos giria, apie 1800 ha 
ploto, 5 klm. nuo Kaišedo- 
rių miestelio), pamatė visą 
gaują vilkų. Septynetą tos 
gaujos daly\ ių, perėję sker
sai kelią, ramiai sau žygiavę 
toliau, o aštuntasis, pats di
džiausias senis vilkas, susto
jęs ant kelio ir ėmęs dantis 
galąsti. Kasperaitis turėjo su 
savimi medžioklini šautuvą, 
kuriuo drožė Į vilką sykį, ki
tą ir nušovė. Užmuštasis vil
kas yra patinas ir labai dide- 

• lis.
I

. i V 1 S
‘didvyriu" — Mickų ir Jo-' 
nušauskį už pasisavinimą is 
valsčiaus kasos apie porą 
dešimčių tūkstančių litų, 

į Pirmas yra buvęs ne tik val- 
įsčiaus kasininkas, bet baž
nyčios komiteto narys, o an
tras pirmininkas žem. ref. 
komisijos.

Nors tas smūgis Rietavo į 
kademams ir nemažas, bet 
turėdami pakankamai “did
vyrių. ’ jie mėgins savo 
“šventumu" ir toliau žmones 
mulkinti, arba šmeišti \. Į. 
žmones, pa\., kad buvęs Sei
mo n?.ry< Kuzminskas nužu
dęs savo žmoną. Ir kaip gi 
nesistoros, jeigu kun. Syras 
gali “dangų" užverti.

•po paska: girdėjosi Įvai
rių btiml... inų. bet tai ne
svarbu. L • kas svarbiausiu 

. ir maloni
skaitą i >'■ 
kurie kl< -
tempę ai. ; 
kalbėjosi

: teisybę

ia, tai kad i p*t- 
i daug sodiečiu 
*S: paskaitos is— 

o po paskaita 
l d Šliupas tiki ;, 
o apie kunigų 

darbus. 1 acėsi iš jų veidų 
ii- kalbų. u jie yra paten
kinti gerbiamo dr. J. Šliupo 
paskaita. Lauksime ir vė 
kad soci< i mokratai . arba 
ir kitos p;: ..ogesnės partijos 
nakviestų svai manančių 
žmonių su. >a Tąsiom paskai
tom. Prie 'ris >o visi, kad tik 
greičiau iuva butų laisva 
nuo kunivi'ko valdymą

Xy.

NEPAPRASTAS MINČIŲ 
VIENODUMAS.

Imkite bile klausimą ir jus 
rasit, kad vieni kalba už, kiti 
prieš. Bet iei jus paklausit 
žmonių rytuose, vakaruose, 
pietuose ir šiauriuose, koks 
yra geriausias vaistas nuo 
skilvio negerumų, jus gausit 
vienodą atsakymą: Trinerio 
Kartusis Vynas. ŠIAURĖ: 
“KITCHENER, ONT. Gruo
džio 9. Trinerio Kartusis Vy
nas išgelbėjo 
nuo mirties 
A. Sykora.” 
BRATON, 
džio 15.

Cherbour:1

kauJ.ui '■

TRAGINGAS ĮVYKIS. -
Gruodžio 17 d., 1925 m. 

vakare Rokišky policininkas 
Virbalas nušovė policininką 
Pagatinską ir pats save šovė
si, bet tik sunkiai susižeidė ir 
pagyvenęs iki ryto mirė. 
Priežasties tos tragedijos nie 
kas gerai nežino ir Įvairios 
kalbos eina.

MOTERIS IŠGELBĖJO 
SKĘSTANTĮ VYRĄ.
Gruodžio 15 d. vakare 

vienas vaikinas apie 20 m. 
amžiaus Kaune besemdama 
vandenį Nemune paslydo ir 
buvo belendąs po ledu. Tuo
kart arti stovėjusi Ona Kuk- 
cinavičiutė griebė jam už 
plaukų. Butų ir ją i vandenį 
Įtraukęs, kad niekas nebucų 
atėjęs pagalbon. Dar dvi 
moteris kibo i ją ir taip tris 
moteris išgelbėjo vyrą nuo 
mirties.

Vaikinas iš vandens iš
trauktas apsiprunkštė ir nė 
dėkui nepasakęs savo išgel- 

p. Toliušio Įrodymų, kaltini- bėtojoms nudūlino Į miestą.
mą palaikė, bet bausmę pra
šė sumažinti. Apyg. Teismas 
savo Ilgam pasitarime nu
sprendė piniginę bausmę pa
naikinti ir palikti arešta. V. 
M i siunas padavė kasacijos 
skundą Vyriausiam Tribu
nolui.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Kalniškių kaime. Luokės 

valse, viensėdyje gyveno 
Antanas Rapalis, 72 m. ūki
ninkas, prieš keletą metų 
grįžęs iš Amerikos. Ėjo gan
dai, kad jis turis pinigų. Gy
veno jis vienas, be šeimynos, 
todėl plėšikas turėjo lengvą 
darbą h’, užklupęs Rapali 
trieboje, iš brauningo keliais 
šūviais nušovė. Išplėšęs visas 
skrynias ir spintas, apklojo 
lavoną šiaudais ir uždegė, mas 
norėdamas, kad sudegtų jis 
ir visas butas. I 
šiai apdegęs, apsvilo sienos, 
lubos sudegė, bet ugnis už
troško ir velniškas sumany
mas nepavyko. Lavoną atra
do kaimynai tik ketvirtą die
ną. Gyvuliai — arklys, kar
vė,'avys— voš gyvi išlikę. 
Vienas kaimynas jau suim
tas, nes jo pėdos rastos pas 
triobas. Reikia tikėtis, kad 
policija ir tardytojas šį kar
tą nepraleis progos tvirtai

NUDURĖ SAVO NUMY
LĖTINĮ.

Gruodžio 9 d. naktį Šan
čiuose Sodno gatvė.] kilo 
muštynės tarp tenykštes gy
ventojos panelės B. ir jos nu
mylėtinio V., kuris užpuolė 
ją su kirviu. Panelei pavyko 
ištrukti iš jo nagų ir ji peiliu 
perdūrė jam pilvą mirtinai. 
Nukentėjęs labai sunkiame 
stovyje tapo nugabenta.- 
Kauno miesto ligoninėn.

SENIŪNAS APGAVIKAS 
šventų seniūnijos (Taura

gės apskr.) seniūnas Kazy> 
G rikšas surinko 1,700 lit. že
mės mokesčių už pirmą pus
meti 1923 m. ir didesnę dalį 
tų pinigų išaikvojo. Biioda- 
__ ; atsakomybės, Grikšas 
sugalvojo užkrauti bedą ant 

Lavonas bai- plėšikų. Sumanyta — pada
ryta. Vieną gražią dieną nu
ėjo pavieškelėn (prie m’-š- 
ko), susiraišiojo popierin: 
špagatu rankas ir kojas ir 
ėmė šaukt, kad jį apvogę 
plėšikai. Subėgę apylinkių 
gyventojai “išgelbėjo” Įsi
painiojusį seniūną. Bet Grik
šas nepranešė tuojau polici
jai. o nusiskubino pas gydy
toją “sveikatą patikrinti." 

. „ t Žinoma, nieko pavojingo gy-
atsižymėti ir nuramins suju; vybei nerasta. Į trečią dieną 
dusią apylinkę sugaudami seniūnas atsilankė policijoj 
plėšikus.

VĖL APGAUDINĖJA 
DARBININKUS.

Lapkričio mėn. kokia tai 
Francuzų emigracijos konto
ra paskelbė surašinėjimą 
lauko darbininkų, norinčių 
vykti Į Braziliją. Išbadėję 
nuo bedarbės musų darbi
ninkai trumpu laiku susira
šė net 216 šeimynų. Išvažia
vimas buvo paskirtas lapkri
čio 25. Iki to laiko važiuo-’ 
jautiems reikėjo pasirūpinti1 
atatinkamus liudymus iš val
džios Įstaigų. Liudymus šios 
Įstaigos (policija, apskričių 
gydytojai) išdavė be jokių 
kliūčių. Išgavę šiuos doku
mentus darbininkai buvo 
tikri (n kaip nebusi tikras, 
kuomet valdžios Įstaigos lei
džia), kad jau tikrai galės 
išvažiuoti ir prasidėjo reng
tis kelionėn. Išsibardavę vis
ką ir paskirtą dieną suva
žiavo Į Kauną. Bet čia pasi
rodė kita — valdžia nutarė 
neleisti išvažiuoti. Vadinasi, 
pasikartojo pernykštė istori
ja su išvažiavimu Į Francuzi- 
,ją: viską išsiparduoti buvo 
leidžiama (neperspėta), bet 
išvažiuoti uždraudė. Klausi
mas: kode! valdžia leido su
rašinėti darbininkus? Kam 
leido apgaudinėti darbinin
kus ir Įlandinti juos Į toki di
deli skurdą ir vargą su šiuo 
išvažiavimu?

PASKAITA SEIMO NA
RIO PLEČKAIČIO.

1925 rn 
Rokiškio 
partija pa-.r 

iri socialdt-n /-.ratą Plečka 
iti paskaitė atlikti. Bet L 
i dangi Lietuvos 
; krikščioni;- 
ką Įstatymą, 
žodžio Iais 
tas negalėjo 
paskaitęs, 'net 
te, kuris pri 
daug žm<. 
skaitos 
buvo atėję 
čikų. -Jie 
nosis savo 
darbų, ir 
skaitos gal 
nori ir girdėti savo negražių 
darbų, o mes turime nuo j 
ii- kentėti. Kiti rekiškiečii.1 
pasiklausę negražių darb : 
krikščioniu katalikų ir jų pa
kalikų išsiskirstė namo, o 
kurie ture; asmeninių rei
kalų. tiem Seimo atstovas 
Plečkaitis davė patarimų. 
Rokiškiečiai, varykit tolia 

į pradėtą :Į darbą. X. P.

bet 
atsilanko 
O kas-gi 
Rokiškio 
kurie ne-

v.

valdytoj?’ 
išleido despotiš- 

kuriuo varžo 
tai prelegen- 
laikyti vieše-, 
ankštame bu- 

ninko pilnas l 
Jų negalėjo pa

iri: -šti. I paskaitą 
kunigų pakliop- 

.iausėsi nuleid 
vadovų nešvarių 
nelaukdami pr
isėjo. Matyt, n« -

vieną moterį 
čionai, nesenai. 
PIETAI: “SA- 

VV. VA., Gruo- 
Nei viena šeimyna,

kuri nori būt geroj sveikatoj, 
negali būt be Trinerio Kar
čiojo Vyno. Jis išgelbėjo 
man sveikata ir gyvasti. J 
Kadlecik.” RYTAI: “PRO- 
VIDENCE, R. L Gruodžio 7.' 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
labai pasekmingas. Anth. 
Fitz.” VAKARAI: “ANA- 
CONDA, MONT., Gruodžio 
17. Trinerio Kartusis Vynas 
yra geriausias vaistas, aš jį 
rekomenduoju visiems mano 
draugams. Frank
Visi šitie laiškai yra 
Gruodžio 1925 m.

i kitę, t
mentą
nuo Šalčio, Trinerio Table- 
tus nuo Šalčio, — jei jūsų 
aptiekorius ar vaistų parda
vėjas neturi jų, rašykit pas 
Jcseph Triner Company, 
Chicago, III.

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Kumpiireya 
“77”. Išvarys šaltį. Pasek
mingas prieš Gripą. Patar
tina turėt ‘*77” jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripą ”77” pa
geli; ti per 3(1 meto.

At all DruggNts 30 cests. 
HUJfPHRSYS’ HOMEO. 'tSMCINECO.

Nev. York

.Ibėjas tu idėjų, kurias iškėlė Lietu- 
'as ji iki šio! per 30 ra. ugdė ir gyr.c 
nintėlis Lietuvos darbininkų laik- 
di visa- Lietuvos darbininkų gyve- 
iii.
niky kitę Lietuvos darbininkų iaik-

KAM I! OMU ŽINOTI. KAS \BAR DEDASI LIETUVOJE.
T‘.M GERIAUSIA; GALI I’ATARNAl TI

,:L
I dužia Lietuvos Socė. dcinokr.-i;ų Pa:

IŠEINA KAUNE VIENĄ KARTĄ PER SA\

Pu k. plaukai turėtu buri kiekvienos 
.Moteries pasididžiavimo turtu. 
;>!e ,s!.anos ir naikir.injo darbas 
ranka rankon.

yra pleiskanų mirtinuoju prieuo.
Prižiurėkit gerai savo plaukus ir 

vos odą pirm, _ . _ r__\_r__
parmitai pakirs plauku, takais, apdengs 
jutų galvos odą 
lupynomis, kas 
plauku slinkimo.

Pirkite bor.k^ 
savo vaiottnmkj _______ ______
tiesiog per paštų iš Ubcratorijos.

negu tie paskptmgi

nesvariomis baltomis 
bus priežastimi jūsų

Ruffles už 65c pas 
šiandien arba

F. Ab kiCHTER & CO 
Berry S Scuth Sth Sis. 

Brookl

LIETI \ I.šKI

1926 K.4LENDGRIAI 1926

^KELLOGG S 
TASTELESS CASTOR OIL

Sabies Lovelt
Nuo visų pilvo ir žarnų nes
magumų. kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

I ABI PUSI LAIVA 
KORTĖS NUMUŠT 

KAINA
Ant musų tri-šriubiniii 

I’esolute. Relianc. 
Albert Ballin 
Deutschiand 

ir ant popuiiariškų vieno 
kambariais laivą ( Irveland. 
\Vestphalia. Mount Clay, 

Thurinęia.

>.: 1

3a... t

Išplaukimai kas savaitę |I
Dėl sugrįžimo leidimų ir ki-i 
tų informacijų klauskit pas' 
vietos agentus -i»+c»

United Amei icas Lines
(Harrjcaa Liac) Joia. Servicc . ■ ;ii

HamburgAmencan Line'
131 Statė St., Boston, Mass.

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal 

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo 
COLI MBUS

ant kitu šios linijos laivu 
8 DIEN. PER OKEANĄ

Puikus kambariai, steitruii.iiai 
TIKIETAI Į TEN 11: ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
192 Mashington St.. Bo.-ton. 

arba pas vietos agentus.

arba 
TIK

SUDEGĖ NAMAI IR 
ŽMOGUS.

Sarapiniškės kaime, Varė
nos valse., Alytaus apskr. 
kilus gaisrui sudegė namai ir 
ūkininkas Juozas Skendelis.

Gruodžio .7 d. vakarą 
Skendelio dukterei linus be- 
šukuojant nuo lemputės už
sidegė pakulos, kurias šiaip 
taip pasisekė apgesinti, bet 
neapsižiurėta, kad ugnis 
prasiskverbė pro lubas ir net 
stogo pasiekė. Tik visą stogą 
liepsnai apėmus pastebėta, 
kad namai dega. Matyda
mas, kad gaisro apgesinti 
nepasiseks Skendelis šoko 
turto gelbėti, kuri begelbė
damas apdegė ir po kiek lai
ko mirė.

Gaisro likviduoti nepasi
sekė ir namai sudegė. Be ko

I

kuri Įžiūrėjusi simuliaciją, 
padarė pas Grikšą kratą ir 
rado dar neišeikvotų 600 li
tų. kitų pinigų pasisavinime 
kaltinamas prisipažino. Už 
apgaud inė jimą pasod Intas 
šaltojon.

------------ 5
IŠ ROKIŠKIO PADANGĖS.

Nors Rokiškis toli randasi 
nuo Lietuvos sostinės, 
visgi Į ii dažnai 
gerbiamu svečiu, 
juos kviečia? Tai 
socialdemokratai,
sigaili triūso, vargo ir nuos
tolio. Bet jie dirba ir lavina
si pasikviesdami profesorių 
ir šiaip žymių žmonių, kurie 
atvažiavę Į Rokiškį laiko 
labai įdomiu paskaitų apie 
Lietuvos kunigu vedamą po
litiką ir šiaip Įvairiais klau
simais.

r-|T® • •i aigi 
1925 m. 
mokratai 
Šliupą, žymų Lietuvos lais
vamanių veikėją. Dr. .J. Šliu
pas dar prieškariniais lai
kais, kai Lietuva buvo po ru
sų letena, darbavosi dėl Lie
tuvos geroves ir jos atgimi
mo, o dabar jis trokšta, kad 
Lietuva apsivalytų nuo kuni
gėlių nešvarių darbų ir galė
tų laisviau gyventi. Dr. J. 
Šliupas Rokišky laikė pa
skaitą apie laisvamanybę ir 
jos uždavinius?

ir gruodžio 13 d.. 
Rokiškio socialde- 
parsikvietė dr. J.

GAISRAS.
Židikai, Mažeikių apskr. 

Naktį iš 23 i 24 d. lapkričio 
men. Sekmiesčio k. ūkininko 
Pušinskio sudegė didžiulis iškėlė aikštėn 
klojimas. Sudegė visi ūkio nesąmoningus 
padargai ir pašaras. Nuėsto- burtus, dūmimą 
liai didžiausi. i žmonėms

šmeižtus 
žmonių, 
labai suprantamai apie lais-

liai didžiausi.

kurioje jis 
krikščionių 

prietarus, 
prastiems 

ir kunigu 
pažangiųjų

akių
ant

Be to jis paaiškinoTAI BENT VYRAI.
Rietavas, Telšių apskr.

Ketvirtus metus vietos kade- vamanybę ir jos uždavinius 
mai, valdydami valsčių, taip kuriuos, aš manau, suprato 
Įsidrąsino, kad pabaigoj kiekvienas laisvai galvojan- 
spalių mėn. atvažiavęs apsk. tis žmogus. 
viršininkas turėjo paimti sa- paskaita 
vo “globon" kademų i gaivalams labai nepatiko ir

Žinoma, tokia 
k ri k šči o.n i šk i ems

SOClAI.bE.VOKRATAS yra -i; 
vos S> . .’ nekratu Partija ir kir
_ SOCIALI EMOKRATAS yra 
ra.-tls. ir t.-1 jame pilnai atsis; ■■■ 
nimas. jų ;;<• a, vargai ir džiaugs;".

DRAUGAI AMERIKIEČIAI. ;
rašli. užsisakydami ji sau ir .-avi. giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti “Soči a'.demokratą.” tegul surenka 5 skaity
tojus. atsiunčia i:ž juos pinigus. gaus vieną laikrašti per tiek iaiko 
dovanai. Amerikoje metams Sž.lft. pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams S* 2l»; pusei metu 6<»c.
UlRESAS: SOCIALDEMOKRATAS. KĘST! < !O GATVĖ >0. 

KAI NAS. Lithuania.

------ŽIEŽIRBA
LIETUVOS DARBININKU JAI NIMl I MĖN. LAIKRAŠTIS 
I.cid/i.i Lietuvos socialdenirvkr : ni<> jaunimo saiun^a "žiežirba 

K \INA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30c.
ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęstučio ąt. 10. Katinas, Lithuania.

: NAUJA MOKSLO 
KNYGA

Tėvynės Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų mokslišką vei
kalą PASAULIO ISTORIJA, parašytą garsaus anglo raštininko 
\VELLSO. Iš’, rtė V. K. Račkauskas. kalbą prižiūrint penkiems 
gerinusiems Lietuvos kalbininkams.

>;.:i tik trumpa sutrauka k iv ros turinio: Kur jra žemė erdvė
je; Pirmieji gjrvuiiai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė Įvairios gy
vuliu veislės; Kaip gyvybė ar.t žemės atsirado: vandeniuose ir 
sausam >ie; Pasaulio klimato atmainos; Kodėl g) •}bė nuola* kei
čias; Milžiniškų roplių gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščių; 
N’jiiij žieduotų gyvulių gadyr.e; \isiradimas sniegenų: žmogaus 
gadynė; Pirmieji žmonės ir ją darbai; Pirmieji žmonės EuropiOje; 
Pirmosios mirtys, filosofija ir tikėjimas; žmonių rasės; žmonių 
Raibo-: ariių. semitų ir kitų; Pirmosios civilizacijos; Pirmieji mie
stai; Jureiv ia ir pirkliai; Raštas: Dievai ir žvaigždės; Baudžiava, 
vergija. -Oeiaanės klesos ir lai vieji žmonės; Žydu rastai. Biblija 
ir pranašai; Arijų tautos ir pnešistoriški latkai; Aleksandro Di
džiojo L.irai’a ts gyvenimas ir darbai: 'l>ksandr>tos mokslas ir re- 
li>zn'i Iš t<> Irumito parašymo matote kaip pilna ir Įdomi PASAI - 
•JO ISTORIJA yra. Virš 70'pa .ciksbi tekste. Apdaryta. Kaina su 
pasiuntimu ..... ............ .... . ............................

Siųsdami pitugu«« adresuokite sekančiai:
KELEIVIS

SO. BOSTON, MASS.255 Broc<dway

■
I

Mrs. W!nslow*s 
Syrup

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinč knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDR0V8 
siūlo amerikiečiams lietuviams- 
savo gražių ir turiningų knygų, 
Lietuvos kainomis. Knygų, sora-' 
šą paskelbsim vėliau.

Užsisakykit iliustruotą, mė
nesini populeraus mokslo žur
nalą •KULTŪRĄ.”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose ?3, pusei metą $1.50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu- 

metų 12 litų.
Adresas:

KULTŪROS BENDROVĖ 
DVARO G \TV. 24. 

ŠIAULIAI. LITHUANIA.

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muziko® I-eidinrą, 

Metams $2.00
Už tą pačią kainą sitmčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS 
421 Kast Sixth Street, 

SOUTII BOSTON, MASS.

ir

Pirmu
Kartu

Lietitvtą •
Kainoje

su Pa
veikslais

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas 

Sykit ir Kalrndorius 
1926 ■" 1927 Metų.

Ai;i, kurie pri.-iu 
tampomi-; pade 
i'jr-Limo I<-..u

K 
i x

15 centų 
gin ui per- 

.olaikys Ai’.- 
:tal >gą. Ka- 
i.'c: geriau-

itirios buvo iš- 
jc ir Ameriko- 

Angu; t 1 dienai, 
pgi Kalendorius 

tu : u amtri- 
>■ >aznvtinėntj

: turite* 
-u lietuviuose,

A •temis.
pin kai 

gau. iai iliu. u uctas-.
AVSROS KNYGYNAS 

3210 S<>. HiMed St. 
( H K AGO. ILL.

Dabar Lą tik išėjo H po spaudos 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE 

rriera Rib’.ijoa coliu*, turi 3S2
puAlapiua ir 379 paveikslėlius, l abai 
kiori: ir naudinga kiekvienai ypalti. 
Žmogus skairt dama* siu Biblija ir t* 
mydamas i paeeikr.Ivliut, (kurie per- 
stato ka:« b*.»vo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirs vi
sut savo varnus ir džiaugeis jokiai fo- 

fenilą jjrii‘»« bvs tru^ipš žie
mos vakarai

. KAINA TIK M 1.00
Kūrinti gaut Biblija, pir rus

siųski*. Laprvso ar Palto M<»ney <».*>• 
riu. aib< rcgistruotaice lai>kc ad't u:

“KELEIVIS”



»

8 K EJLJ I V Į S No. 2. Sausio 13 d., 1926.

Vietines Žinios
Užpuolė žmogų namuose.
Tris airiai. Daly ir du jo

___ ____  sėbrai, nuvyko pereitą ne- 
So. Bostono dėldienį pas tūlą \Vheaton;' surašykite

Socialistų vakaras pavyko.
Pereitos subatos vakarą 

Lietuvių Salėj buvo Cam- 
bridge’aus ir C_. .. . __
LSS. kuopų surengtas vaka- į Roxbury ir pradėjo laužtis 
rėlis. Cambridge'aus drau- per duris. Wheaton paėmė 
gai suvaidino veikalėlį “Do- tuščią revolveri ir atidaręs 
ros Brigada,” o p. V. Jan- duris paklausė, ko jie nori, 
kauskas sudainavo keliatą Užpuolikai tuojau pradėjo 
dainų p-lei Gilbert pianu jį mušti. Mušamojo duktė 
palydint. Dainuoti jam sekė- pašaukė telefonu policiją, 
si ir jis publikai taip patiko, kuri tuojaus pribuvo ir suė 
kad kelis kartus buvo iššauk- mė visus tris užpuolikus, 
tas atgal ant scenos ir turėjo AVheatonas buvo jau taip su- 
’ * ' ’ ’ ' muštas, kad jį reikėjo vežti

ligonbutin. ir jis vargiai pa
sveiks. Užpuolikai suskaldė 
jam galvą, sutrenkė smege
nis ir sulaužė šonkaulius. 
Policija spėja, jog užpuoli
mo priežastis buvo tame, 
kad užpuoliko Daly pati yra 
buvusi pas VVheatoną per 1( 
savaičių už namų prižiūrėto
ją. kuomet jo pati nesena’ 
mirė.

kandidatūrą į Bostono kon- > 
silmanas iš 6 \Vardo.

z 
z z z z z z 
z z z z z z z 
z z z z z z z 
z z z z z z z z

Todėl kiekvienas lietuvi: 
pilietis, kuris balsuosite iš ( 
Wardo. atiduokit savo bals; 
už lietuvį kandidatą. Per
skaitę šį pranešimą, nueikit į 
Dr. Seymour ofisą. 3S1 W. 
Bioadway, So. Boston. jr pa- 
'i ant nominacijot 
blankos.

Dr, Seymour norima iš
rinkti vieton mirusio Johr 
T. Carr. už kurį lietuviai bal
savo pereitą rudenį, ir kuri.' 

. laimėjo vietą. Bet jistii mirė 
pirm užimsiant tą vietą, ii 
dabar yra renkamas kitas 
vieton.

So. Bostono Liet. Uk. D-ja.

SyMPHONY HALL. BOSTON
\ka,Žs SAUSIO 17. 1926

RUSU SIMFONIJOS CHORAS

VISOKIAS PLDMRERIU
REIKMENIS

Kl R1O

bu

S.»h) 
\ AL.

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS
BOILERIUS. R VDIATOR1US 
PAIRAS ir PRITAIKINTOJI S

XXXXXXXXX'SXX.XVX%'%'%VWWL'X'XVXXX'XX.NXX'X,X'VVXNNVXXX'X'W«I»HSX^ 
z z z z z 
z 
? 
z z z z

BAS1LE KIBAU Hl( H. Director Z
\1GARS1\1 \( O PRAĖJĖSIU SEZONO YRA NEUŽMIRŠTI.^

hs praėjusi vakarų vii omis daugiau negu stebėtinas 
adi-kas ar periodiškas baiso kilimas . 'i na k:: 

. - ų chorų, bet malonus yalsų susilicjihi.'.s. .• darė
— taip rašė BOSTON /RANSCRIĮ’T.
2.50, S2.00, 81.50 ir $1.( • (pridėju> ta^sa.-i parduodami

Koncerto Uirekcija: AARON RICHMOND.

A

z 
z z z z 
z 

y.XXX\XX\XXXXXXVXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\*

z
/AFa

dainuoti daugiau.
Drg. Valeika ir Anestaitė 

iš Cambridge'aus padekla
mavo.

Po to sekė šokiai.
Publikos buvo apie 200. 

Nors tai nedidelė skaitlinė, 
bet kaip ant tokios dienos, 
tai buvo nemaža. Nes oras tą 
dieną buvo toks biaurus. 
kad vakaras norėta visai at
šaukti. nes nesitikėta, kad 
kas galėtų ateiti. Iš toliau vi
sai niekas negalėjo atva
žiuoti, nes gatvekariai buvo 
sustoję ir automobiliais ne
buvo galima pavažiuoti. To
kių pūgų Bostone nėra buvę 
per ilgus metus.

kad jį reikėjo vežti

Areštavo du policmanu pie
šiant girtą žmogų.

Vieną pereitos savaitės 
vakarą du Bostono policma- 
nai (civilėse drapanose) pa
sigavo išsigeimsį žmogų ant 
AVashington streeto ir. įsi
tempę jį tarpdutin. pradėjo 
plėšti. Žmogus pradėjo šauk
tis pagalbos. Susirinko daug 
praeivių ir atbėgo da vienas 
policmanas. triukšmą išgir
dęs. Pamatęs tarpduryje tris 
besigrumiančius vyrus, jisai 
perskyrė juos. Vienas jų bu
vo aplamdytas ir prie jo bru- 
sloto maskatavo retežėlis 
nuo laikrodėlio. Du kiti vy
rai paaiškino policmanui. 
kad jie esą slapti policijos 
agentai ir suėmę šitą žmogų 
už degtinės pardavinėjimą. 
Kada uniformuotas policma
nas liepė visiems trims eiti į 
nuovadą, tai tie “slaptieji ” 
pasipriešino ir prasidėjo ko
va. Tuo tarpu ėjo pro šalį 
policijos saržentas ir pribu
vo jis uniformuotam polic
manui į talką. “Slaptieji” ta
po suimti ir nugabenti nuo
vadom Tenai pasirodė, kad 
jie yra Jamaica Plain nuova
dos policmanai._ir vienas jų grįžo namo 
gvvena 
<S-tos 
žmogus pasakė, kad jie išlu
po jam laikrodėlį ir atėmė 
$45 pinigu. Jiedu buvo tuo
jaus uždaryti už geležinių 
grotų, jiems atimtos polici
jos žvaigždės ir dabar jie eis 
prieš teismą.

M r. Jo»eph P. šarkiunas.
pas

Vose & Sens Piano 
C* mjany

jau v-TŠ 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grar.d Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Iladio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
dami pa- mus galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim jums tie
siog is krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už j; gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o n ;s:;:. i:n gražų iliust
ruotą kutaliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St.. Boston.
{kurtas 1851 m.

Geriausias tavuras pigiausia kaina. 
Tel. Haymarket 4100 ir 4101 

Boston Plumbing & Lightiag 
Supply Co.

147 Portland St., Netoli No. Station,
LoSTON

I

BŪKITE AMERIKOS ' I Tel. So. Besto n 506-W J
DAKTARAS < 

| A. L. KAPOČIUS į 
;► L1TUV1S DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų <
Nuo 2 iki 9 vak < 

aJ NEDĖLIOJUS: ’

iki 1 v. po pietų <
J Seredom;s iki 12 diena. ’ 
J Ofisas "Keleivio” name. * 
► 251 Broadvvav. tarpe C ir D St. < 
[ SU. BOSTON. M ASS. ;

Montellos lietuviai 
progresuoja.

"Keleivio” reporteriui pa
sisukus po Monteilo pastebė
ta, kad tenykščiai lietuviai 

įsugabųs. Boston Sales Com- 
pany. kuri randasi po No. 

:67SMain street. pilna gra
žiausių prekių, krautuvė šva
ri. patarnavimas mandagus. 
Petras Bartkevičius yra Lie
tuvos Notaras ir turi teisę 
padalyt ir užtvirtint doku
mentus ir doviernastis.

Nepertoliausia nuo Bos
ton Sales Co. yra lietuvis fo
tografas ir laikrodininkas 
Strumskis. kurie taipgi tvar
ko savo reikalus gerai ir duo
da savo klijentams gerą pa
tarnavimą. Kiek toliau gra
žiai įrengta A. Kireilio krau
tuvė.

Darbai ir čia nepergeriau
siai eina, bet kai-kuri^s ava
lų dirbtuvės dirba. Yra tokių 
senų darbininkų, kurie da ir 
dabar užsidirba iki $60.00 
savaitėje. Reporteris.

Užpuolimas.
Netoli Albany streeto aną 

naktį buvo apiplėštas žydas 
Abramouitz. Jis važiavo 
automobilium su kitu žydu: 
jam už’akių užbėgo didelis 
sedanas ir prispaudę? prie 
šaligatvio privertė sustoti. 
Tuomet iš sedano iššoko keli 
plėšikai ir atėmę Abramo- 
witzui $1.220 pabėgo.

Išmušė revolveri iš plėšiko 
rankų.

Pareinant namo Naujų 
Metų naktį Roxburyje būvi 
dviejų plėšikų užpultas 
Pat Manning. Vieni plė 
šiku atkišo revolvei į ir liepi 
Manningui pakelti rankas 
aukštyn. Bet Manning išmu
šė plėšikui revolveri ir plėši
kai nusigandę pabėgo.

Įsipjovė koją ir mirė.
Miesto ligoninėj aną pa- 

nedėli mirė tūlas Schindler. 
kuris buvo atvežtas tenai su 
ipiauta koja. Jisai kažin ką 
darė su britva maudynei sa
vo namuose ir įsipiovė koją. 
Nuo šito įsipiovimo krauje 
nubėgo taip daug, kad žmo
gus mirė.

.AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.

Iš Cleveland. Ohio.
James Garson

Iš BovilI. Ida.
A. J. Sabaitis
V. foras Survilas

Iš Minneapoiis, Minn.
Mis. Petronėlė Piynn 1.00 

Iš Warehouse, Conn.
St. Stambrauskas

Sl.oo

1.50
1.00

. 10

Sykiu
"Kel." No. 45. 1925

$5.25
$0.70

-

Kiekvienas vyras ir kiekviena moteriškė, gy- < 
venantiejį Massachusett; valstijoj, kurie yra gimę > 
svetimose šalyse, privalo greičiausia palikti Ame- \ 
rikos piliečiais ir naudo is piliečiu privilegijomis. 
M es maloniai pegelbėsim jums patapti piliečiais, i^į 
paaiškindami apie tiesas ir išpildysime aplika- > 
cijas dėl pirmų arba an’rų popierų, taipgi duosi- < 
me jums knygelę vardu:“Vadas prie Pilietystės.” >

Tas viskas bus padaryta be užmokesčio, visai df 
dykai. Rašykit arba ateikit i ofisą: ’>jI';
REPLBLICAN CLUB OF MASSACHUSETTS

294 Washington St., Boston, Mass. ’<;j

S . u L'U ' 
labai t 
Pointe

Tel

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. I. GALVARISKI
(GAL1NAUSKAS)

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliotais pagal sutarties.

520 E. BRO \i)WAY, 
SO. BOSTON, MASS.

0X X X X 0 
0 0 0 0 0 0X X

 $ 
CITY POINT ant landos J 
Kambariai po Nr. 123 N st., N 
». Boston. (3) II
---------------------------- -----------------Į >>3<S<&>C«C«®'5>©©C««

REIKALINGA SENA MOTERIS pa
daboji m u i dviejų vaikų: vienas lanku 
mokykla, kitas namie būna Kreipki
te' į "Keleivio” ofisų. 255 Broadway. 

South Boston. Ma-s.

NAUJA PROGA!
1’..- -tatyti namą pigiai.
E -• e organizuojasi grupl 

patys būdavo* naujas 
- _ _ nti. Vieta jau aprinkta 

patogi, pačiame City 
jant keletą stubų ant 
daug pigiau ir geriau

S: .bos bus po dvi šeimy-; 
aujausios mados įtai- 

. ; gražios architektūros.
>rie šitos grupes prisi-1 

• pigiai 1 ‘ _
1 platesniu tnformaci- 

<3> ’
\ iN( ENT B. AMBROSE

I2’> Broadvay.
S -on 160“.

APMOKAMA POZICIJA ATDARA! 
GERO BUDO REPREZENTANTUI.! 

o . __ r__ Pristatyt čeverykų ir kitokių daiktų; 
pasistatyti sau namą. I orderius tiesiai pa.- dėvėtojus. Gera: 

uždarbis. Turi kaibėt ir rašyt anglis 
kai. Rašykit tuojaus angliškai, 

TA N NERS ŠHOE M KG. CO.
2528 C St.. Boston. Mass.

I

I
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X X 
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0 
0 
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S. M. Puišiute-Shallna • 
LIETUVĖ MOTERIS

ADVOKATĖ J
366 Bruadway, So. Boatoa, Mum. J

Kootn 2. '

Tel. South Boston 3520 <
Residence University 1463-J '

I

Dr. J. S. BALABAN
Iš RUSIJOS

Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeris.

377 Dorchester St., So. Boston. 
Tel. So. Boston 4768.

194 Chestnut St. Chelsea. Mass. 
tel. Chelsea 1830.

PARDAVIMAI.

>WIN|XKAS IŠVAŽIUOJA I
EUROPĄ

-6 šeimynų namą 
- turi geras 
ia Kreipkite:

K t

už
ieigas. 

<2 
-t L So. Boston, Mass

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS.

Pranešu, j<-g ką tik išėjo is spaudos 
lietuviškų šokių knygutes ant smui
ko.-, kuriose telpa 37 numeriai. 3 mar
šai. 1 kadrilius. 1 galiopas, 8 |>olkos. 
C vaitai, 3 mazurkos ir daug kitokių 
lietuviškų šokių.

Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
vis kiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir is- 
prosiname.
SIMOKAIT1S
314 Broadwav,

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

■f- ■ \
įF

E

4

I

I
1 >xvxxvx%vxxvxxxxxxvxxxx*xx

Tel. South Boston 4000 *

Dr. J. Landžius Seymour 5
LIETUVIS GYDYTOJAS i

381 Broad^ay, So. Boston, Mass. *
Ant antrų lubų J

VALANDOS:
Nuo 9 ry te iki 9 vakare. «

žz9
/
l.
į

f ,
'xXKXX.XXX.XX.XXXXXVVVX3kSSX*!X%.(
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Sumušė žmogų, kad netureje 
degtinės.

Haverhill. Mass.—Čia bu
vo aną sąvaitę šitoks atsitiki
mas. Pilietis vardu Vaniei 
/ i ir susitiko ant

South Bostone ant Peckert gatvės nepažįstamą 
gatvės. Apiplėštas vyrą. Tas atkišo revolveri ii

Viso sykiu $355.95 •
Lapkričio 9 d., 1925 m 
Išmokėta Lietuvos So- 
cialdem. Partijai $351.70

Kel." redakc. lieka $4.25

liepė parodyt krepšį, ar nėra 
jame degtinės. Vanier pa
klausė nepažįstamo, kokią 
teisę jis turi jį krėsti. Nepa
žįstamas parodė prohibici- 
,os agento žvaigždę, ir iš
traukęs iš Vaniero krepšį, iš
vertė jį ant šaligatvio. Per
pykęs. kad krepšy nieko už
drausto nebuvo, nepažįsta
mas kirto Vanierui į veidą ir 
iškoliojęs jį nuėjo sau. Va- 

Irving gatvių C ambridge uje nier pranešė apie tai polici- 
pereitą sąvaitę automobilius jaj 
suvažinėjo kunigą M. A. 
Daugherty, kuris tuojaus 
mirė. Automobiliuje važiavo 
Franklin T. Hammond, Mas- 
sachusetts supreme courto 
teisėjo Hammondo sūnūs. 
Jis tapo areštuotas ir paleis
tas uždėjus $1.000 kaucijos.

Vyriausio teisėjo sūnūs 
užmušė kunigą.

Ant kampo Kirkland ir
• • x • x * •

Rusų Symfoniškas Choras 
dainuos Bostone.

Rusų Symfoniškas Chorą.'

Amerikiečiai’.
Lietuvoj dabar artinasi 

kova. Pavasary bus rinkimai 
į Seimą. Klerikalai ruošiasi 
vėl pagrobti valdžią į savo 
rankas. Bet jiems tas nepa
vyks. jeigu darbininkai bus 
Į stiprus ir turės gana pinigų 
i rinkimų agitacijai. Taigi au
kaukime Lietuvos socialde
mokratams ir padėkime 
jiems laimėti kovą su kleri- 

’ kalizmu. Jei kas nėra da au
kavęs. prašome pasiskubinti. 

■Prisiųskit savo auką ‘■Kelei
vio" redakcijon, o pastaroji 
nusiųs ją Lietuvos Socialde- 

! mokratų Partijai.

ŽIEMOS BARBENAI.
T;k-k? ?a- au ant pardavimo 

kėlėt. . . Pirmutinis gaus
pirma proj

11 R<-xb

$1632 i
Įnešimo re

2) Roxb
2 storai ir 
barius. Ra 
Kaina tik 
.S25O' •

3) Mald
nuo R<
visi iU

6 šeimynų namas, 
emas. Randų neša 
Kaina tik $11500. 
§2500.
kampinis namas. 

. g s enimai po 6 kam- 
neša $115 į mėn. 

s -Sol). Įnešimo reikia

Gražiais viršeliais pagražinta. Kai
na 81LONGIN BLTNIS (2)1 

120 M ebster Ave_ Cambridge. Ma.—.

r

ras
Mass. (vienas fė- 

,o) 2 šeimynų stu- 
<mai. Abeji pijazai. 

ta. Vieta de! gara- 
tk $9300. Įnešimo

DR. J. MARCUS 
LIETI V IŠKAS GYDYTOJAS

Speci. o-tas s< retn j ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 l’armenter St.. Boston, Mass. 
(Prie Hanuver St.)

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

(-)

i
laike savo debiuto New Yor
ke sukėlė tikrą audrą. New 
Yorko anglų laikraščiai tei- 

ikia šitam chorui didžiausių 
komplimentų. Kas tik šitą 
chorą girdėjo dainuojant, 
visi vienu žodžiu sako, kad 
jam lygaus choro Ameriko; 
d ai- nebuvo.

šitas choras dainuos Bos
tone 17 d. Sausio-Januarv.
— . -- .. — . ‘ I

SPORTAS.

ne, naujas kampi- 
,kas. pačiame City 
•eių. Labai tinka- 
us norinčio uždėti 

rautuvę prie byčių.
oa. Dėl platesnių 
ašyk arba matyk 
AMBROSE (Am

ui Broadway. So.
s. B. 1607. (2)

■ V

Angių laikraščiai puikiai at
siliepia apie lietuvių čam- 

pijoną Jušką.
Praėjusį ketvergą F. Juš- 

įka ritosi su Amerikos armi
jos čampijonu Joe Malce- 
\vicz. Nors į paskirtą laiką 
vienas antro jie nepergalėjo. 
bet anglų laikraščiai atsilie
pia apie juos kuopuikiausia.

tą

I

Čiuoždamas prigėrė.
Ant Mystic ežero netoli į 

Winchesterio per Naujus; 
Metus prigėrė per ledą W.į 
A. Westlake, 24 metų am-j 
žiaus vaikinas. Jis buvo nuė- . ----- j——r-------------------
ics tenai čiuožti, bet pataikė .. atartina ■ "Boston Post sporto redak-

ą■
■■<
2■ p■ t s

Severais
Cough

Balsam
Kiekvienas ta sako:

„yduoiė yra varta 
Su dr.augsrnų nuro

dau ą v;s errs."
Ja- Tch.Butte.Mont.

V
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TELEFONAS '037

MEh|< INOS DAKTARAS

C. J. HIKOLAITIS

ant plono ledo ir Įlūžo eže-jHetmiam> i>gii>t ji. 
ra n. Piliečių atydai.

So. Bostono lietuviai, 
'menkos

•torius sako, kad Juška ir 
i Malcewicz yra geriausi “ma- 
itraso artistai” ir jų ristynės 

A-į buvo švariausios irgeriau-

Aplink („f, ran. ati t»kių kurie «ptu- 
rčjo pabn^'. in;-na p „o vartojimo Severo* 
Bahamas Ko-u Ma. tikime. *

Automobiliai užmušė 755 
žmones pereitais metais.
Pereitais 1925 metais doti savo pilietiškas teises. į risis su “Nežinomu." Airių 

M assachusetts valstijoj auto- kokią jie turi dabar, kuomet, čam pi jonas, kuris pereitą 
mobilių, nelaimėse buvo už- visiems gerai žinomas lietu- , ketvergą paguldė Labriolą, 
mušta 755 žmonės. Sužeista vis, Dr. Juozas Seymour* risis su lenkų čampijonu Sta- 
25,739. (Landžius), paskelbė savo siaku.

menkos piliečiai, neturėjo ■ sios iš visų šiame sezone bu- 
jligšiol tokios progos panau- vusių. šiame ketverge Juška 
dsti savo pilietiškas teises, i nsis - “vT -------- •• * • •

■
■■A

■■
3

Kabamai Xo<u|„, yfės tikimr. kad 
ju»ų ataitikiaK u patirsite.

Gauki tą gyduole.
Xr-,4 25c ir 50c.

Pirmian.ui Ir <pki> į aptieka.

Severo. Kden4ori.» 1926 met«m< yv» 
įsipiltai. G»B|f „„„ un apdelia- 
riaus *r ra<yki(e p» -, ac.

CEDĄIt RAAiPS, fOWA
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SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gjdyme 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 ROW. 
SCOLLAY SUI ARE 

Skersai Hanover Street
BOSTON. M ASS.

Oh moia Thealre Building 
R/.om 22

Patarimą.- dykai tik per paskirtų 
laiką.

? Lietuvis Optometrhtas

i
I

i

r-

Dr. G. Georgiade M. D.
Is ."'ledi'-i: <>s l-'akulteto Pary
žiuje. sugrįžo iš Vokietijos ir 
pradėjo gydyti. Ofiso valandos:

Kiekvieną dienų nuo 11 iki 12 
ryte ir nuo 1 iki 4 p<> pietų ir 
seredemi' :r subatomis nuo 7 iki 
s vak;. e. N'e<iė>dieniais tik nuo 
11 iki 1 vidudieny. |3>

4 M) EDY ESTO N ST, 
BOSTON. MASS.

J

g

Tel. Richmond 1110

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai *r Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryt<> iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Hanover Street

BOSTON, MASS.

$

A

ru LT. 
C- 
u. 
f>
5 
S

Išejrzaminuojtr akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopisko.se (aklose) aky
se sugražinu šviesa tinka-nu 
laiku.
J. L. PASAK ARNIS O. D.
447 Broadway, So. Boston.

PLUNKSNAS, l'ukus. Paduškas. 
I’alalu>. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit 

jo*'“ Didžiausis sandė- 
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimų.
Pas mus gausite 
ti ras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 L'iviell Street., Boston. Mass.Vaiandoa: nuo I iki 4 po pietf, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.

sj r4asaęa5ZW5?en’tpqpq?ę?ę?ąp1
z
$

Telefonas 6112-YV.

Oi. A. Gorman-GMiiskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS. 
Nu<> 
Nu..

• Nuo 
Nedėliomis Nuo
705 N. Main St. kanip. Broad St. 

MONTELI.O. MASS

10 -- 12 dieną
2 5 po pietų
6—8 lakate 

>•»- —12 diena

TEk EMPIRE 73«5

I Ultravioletinė šviesa
Diathermia

-’2 HOLRROOK AVĖ. 
[ DETROIT. MICH
į auYNOS:
i • 9 •» S »

l

v 
X* 
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v 
x'X X 
X*X X c x' X* 
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0 0 0 0 
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Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. 'telefonas Haymarket 339*
1 ALLE.N ST. Cor. Cha m bers St.. BOSTON, MASS.

DR. H. M. LANDAU
Specialistas hroniškų ir Sekretnų Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
32 CHAMBERS SI.. Tel. Haymarket 1136 BOSTON. MASS.

I

Lietuviškai ■ Lenkiška Aptieka
•Irigti norite teisingų vaistu žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo vi»o- 
kių ligų, kaip tai: nu r gaivi — sk. idėjinio, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėiv.i, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir kitokių ligų Tai..gi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, tuo patrūkimo <le| vyrų ir 
moterų Diclių iš Lietuve- ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uzdyką. Todėl, jeigu i orite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKI po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

4 vt ( v

amblyopisko.se


KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metam-,:
Amerikoje ............................. $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje.......... $3.00

Prenumerata pusei metų:
Amerikoje ............................. $1.25
Kanadoje ir Lietuvoje .......... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

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

SO. BOSTON, MASS.. SAUSIO-JANUARY 21, 1925 M.
“Entercd as Second Cinas Matter” February 23. 1905, at the PojtOffice at Boston, Mass, under the Act of March 3 1S7».

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Publishcd by J. G. Gegužis & Co.

Represents over 9,000 Lithuanians 
in the City of Boston. 75,000 in 
New England, and about 1,000,000 

in the United Statės.
THE BEST ADVERTISING 

MEDIUM.
Advertising rates on applieation

“KELEIVIS”
255 Broadvvay. Se Boston, Mass.

No. 3 Telephone:
So. Boston 500-M

Telephone:
So. Boston 506-M.

Metai XXI

DaglllS Atvyko R^*^,U|^^STU®JA Maskva Meta Lau-

Amerikon Kalėdoti i
PRIEŠ CENZŪRĄ.

Rumunijos laikraščiai pa
kėlė didelį protestą prieš 
valdžios ivesta cenzūrą, kai- -* - - • • • I

I

PAGARSĖJĘS LIETUVO- kiek laiko ji vėl nustūmė nuo 
JE KAIPO GERAS

“STRIELČIUS.”

_ I

po priešingą konstitucijai i

kan Kairiuosius 

Komisarus.

V ieiv lenuose kun. Dagilis 
šaudė iš revolverio, kada per 
mitingą žmonės nutraukė jį 

nuo bačkos.
Šiomis dienomis Ameri

kon atsibeldė iš Lietuvos 
kun. Dagilis. Klerikalų spau
da garsina ji kaipo gerą kal
bėtoją. Iš to galima spręsti, 
kad jis čia važinės sakyda
mas prakalbas ir rinkdamas 
pinigus. Taigi amerikie
čiams bus neprošali žinoti, 
kas tas kun. Dagilis per 
paukštis.

Apie vieną kun. Dagili ne
senai Lietuvos laikraščiai ra
šė skandalingų žinių. Per 
viešą mitingą 15 d. rugsėjo, 
1924 m., Viešvienų miestely
je jisai šaudė iš revolverio, 
kada žmonės nutraukė jį nuo 
bačkos ir pradėjo varyti po
terių kalbėti.

Liaudininkų atstovas A. 
Tornau. kuriam tas mitingas 
buvo surengtas, aprašė šitą 
atsitikimą “Lietuvos Žinių” 
2.14 numery, 1924 m. Pasi- 
klausykit, ką jis tenai sako:

“Mane Į Viešvienus atve
žė valstiečių liaudininkų 
Muitaičių kuopos pirmi
ninkas p. B. Tai buvo apie 
12 vai. Bažnytinės apeigos 
pasibaigė po 2 vai. Pamatęs 
išeinanti iš bažnyčios kun. 
Dagili, aš priėjau prie mo
kyklos laiptų — ir pradėjau 
mitingą. Priėjęs prie tos pat 
vietos kun. Dagilis irgi pra
dėjo kalbėti. Į mano prašy
mą netrukdyti mitingo, jis 
pasakė: ‘Čia pavasarininkų 
mitingas, todėl aš čia kalbė
siu.’ Kilo triukšmas. Minia 
—maždaug 1,500 žmonių — 
reikalavo, kad kun. Dagilis 
pasitrauktų ir kalbėt jam ne-1 
davė. Aš irgi negalėjau kal
bėti. Todėl nutariau užleisti 
mokyklos laiptus jam. o pats 
nuėjau kalbėti i miesteli. Su 
manim nuėjo apie 100—150 
žmonių; kiti liko vietoje. 
Man kalbant mačiau, kad 
minia neleido kun. Dagiliui 
nei žodžio ištarti, reikalau
dama prasišalinti. Turiu pri
durti. kad kun. Dagilis pas 
mus labai nepopuliarus, net 
‘katalikų’ tarpe.

“Kiek vėliau pamačiau, 
kad žmonės ji nustūmė, nu
vedė toli nuo laiptų ir palei
do. Būrys žmonių pareikala
vo. kad aš grįžčiau — tuo
met aš sugrįžau. Bet sugrįžo 
ir kun. Dagilis. Vėl prasidė
jo triukšmas, kuris truko ga
na ilgai. Negalėdamas mi
nios suvaldyti, policijos nuo
vados viršininko padėjėjas 
uždarė toje vietoje mitingą 
ir pasiūlė kitose vietose ati
daryti. Reikia pridurti, kad 
policija Viešvienuose elgėsi 
labai taktingai, kiek galėda
ma palaikė tvarką. Aš grįžau 
atgal ant vežimo kalbėti, o 
kun. Dagilis nuėjo į pašven- 
torį. Bet ir čia kalbėti jam 
nepavyko, nes minia buvo 
smarkiai suerzinta jo atkak
lumu ir užsispirimu būtinai 
kalbėti prieš minios norą. 
Mačiau, kaip keliatą kartų 
nutraukė įi nuo bačkos Už

laisvės varžymo. Cenzūra.prašALINO NAMENEVĄ, 
Rumunijoj yra taip aštri 1ZIN0VJEVĄ IR SOKOL- 
kad užsienio laikraščių visai
neleidžia platinti. Prieš tai • 1K-0VĄ.
Rumunijos spauda irgi pro
testuoja.

bačkos ir įstūmė į duobę. 
Galų gale mačiau, kaip mi
nia stūmė jį bažnyčios link. 
Ir čia staiga pamačiau jį iš
keliantį ranką ir šaudantį.

“ ‘Ryto’ pranešimas, buk 
gręsęs jam pavojus — tai 
prasimanymas. Jokio pavo
jaus gyvybei nebuvo, reikė
jo tik eiti sau į kleboniją. 
Bet kun. Dagilis labai mėgs
ta teatralius gestus. Jis mi
tinguose, kuriuose jam nie
kas nieko nesakydavo, plėš
damas rubus nuo krutinės, 
rėkdavo:
cicilikai! Aš nieko nebijau!*

“Išgirdusi kun. Dagilio šu- kalendorius bus vartojam 
vi, minia baisiai subruzdo. įtiktai svietiškuose dalykuo- 
Žmonės akmenimis, plyto-įse. Turkų bažnyčia pasilieka 
mis, skiedromis, medžiaga-. prie senojo kalendoriaus 
liais, puolė kun. Dagilį. Pa- ----------- ;—
sigirdo antras suvis. Ir kun. SOVIETAI TURI CHAR- 
Dagilis pasislėpė bažnyčio- LIE CHAPLINUI 
je. Žmonės tuoj norėjo jį iš- “DŽIABĄ.”
vilkti ir teisti. Priėję prie Leningrado pranešama, 
manęs vyrai reikalavo su-.kacj sovietų valdžios judžių 
stabdyti prakalbas ir išrink- monopolis pakvietė žinomą 
ti 10—15 vyrų, kurie atvestų anglų juokdarį Charlie 
kun. Dagilį. ‘Tegul jis paša- Chapliną atvažiuot Rusijon 
ko, kokią teisę jis turi šaudyt jr pajmt rolę ruošiamoj da- 
: narodą.’ bar filmoj, paremtoj ant Go-

“As mitingo nepertrau-j gOjįo satyros “Apsiaustas.” 
kiau ir raminau žmones, uad Rusai neturi aktoriaus, kuris 
kun. Dagilis jau prasisalino, ga]ėtų taip gabiai juokingą- 

nėra reikalo ^karsciuotis. į ją gyVenjTno ppSę vaidinti, 
" j kaip Charlie Chaplinas.
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TURKIJA PERŠOKO IŠ 
1344 METŲ Į 1926.

Šiomis dienomis Turkija 
priėmė tarptautinį kalendo
rių, kuris permaino jos metų 
skaėtliavimą iš 1344 į 1926. 

i Tuo budu Turkija peršoka 
•ant syk 582 metu. Iki šiol ji i 
skaitydavo savo metus nuo 

‘Šaudykit mane, menamojo Mahometo bėgi
mo iš Mekkos. Bet naujas

as

bar filmoj, paremtoj ant Go

Visi prašalintieji priguli prie 
komunistų kairiojo sparno.

Valdžioje pasilieka tik 
dešinieji.

Šį panedėlį iš Maskvos at
ėjo telegrama, kad kairiems 
komunistam.- tenai užduota 
naujas smūgis. Pirmas skau
dus .jiems smūgis buvo už
duotas rinkimuose, kuomet 
daugiausia baisų gavo deši
nieji kandidatai. Dabar gi iš 
galingojo Politbiuro tapo 
prašalintas Levas Kamene
vas ir G. J. Sokolnikovas. 
Trečiojo Internacionalo pir
mininkas Zinovjevas buvo 
jau pirma nustumtas nuo 
aukštos vietos žemyn.

Visi tris šitie komunistų 
šulai tapo atstatyti nuo atsa- 
komingų vietų dėlto, kad jie 
priklauso kairiajam sparnui 
ir buvusiame komunistų par
tijos kongrese andai gynė 
kairiųjų poziciją.

Sokolnikovas buvo iždo 
komisaras, tai yra, finansų 
ministeris. o Kamenevas sto
vėjo da aukščiau, nes buvo

i
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EKSPLIOZIJA KASY
KLOJ.

105 žmonės užberta žemės • 
gelmėse.

Oklahomos valstijoj, neto
li Wilburtono miestelio, 
Dcdnan-McConnell anglių 
kasykloj pereitą sąvaitę įvy
ko ekspliozija. užberdama 
žemėmis 105 darbininkus.' 

^a<l..k,a5Ik.L0:i.di'.'.b" Angliakailai kenčia vargą, 
bet pasiryžę laikytis iki galo.

Angliakasių konferencija 
su kasyklų kompanijomis 
New Yorke sugriuvo pereitą 
sąvaitę neilavusi jokių rezul
tatų. Kompanijų viršininkai 
buvo užsispyrę būtinai pri
vesti prie to, kad ginčą galu
tinai išrištų arbitracijos ko
misija iš trijų žmonių, ku
riuos turėtų paskirti buvusis 
valstybės sekretorius Hughes 
ar kitas koks kapitalistų ša
lininkas.

Unijos atstovai atsakė, 
kad jie sutiktų pavesti ginčą 
arbitracijos komisijai rišti 
tik ta sąlyga,kad angliakasių panijai, ir todėl už

Mainerių Streikas 
Tęsiasi.

NEW YORKO KONFE
RENCIJA SUGRIUVO.

ir i
Man pasisekė žmones nura
minti. Aš kalbėjau da virš 
valandos. Miestely buvo ra
mu, tik kartas nuo karto vie- 
nas-kitas sakė: ‘Kun. Dagi
lis po to daugiau pas mus 
jau nekalbės.”

Taigi tegul atvykusis da
bar Amerikon klerikalų agi
tatorius pasiaiškina, ar jis ■ 
yra tas pats kun. Dagilis ir. 
Seimo narys, kuris per mitin
gą Viešvienuose šaudė iš re
volverio “į narodą,” ar gal 
yra kitas kun. Dagilis, kuris 
“strielčiaus” amatą mėgsta?,

Amerikos lietuviai turi ži
noti su kuo jie turi reikalą.

I

Tarybos pirmininkas ir mi- 
įnisterių kabineto vice-prem- 
1 jeras.

EKSPLIOZIJA 15 CIGARO 
UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ 

39 ŽMONES.
Berlino žiniomis, šį pane- 

I dėlį tenai iš cigaro įvyko ga
na didelė nelaimė. Vienas 

| darbininkas rūkydamas mui
lo fabrike uždegė gazoliną ir 

i įvyko ekspliozija, kurioj 9 
žmonės tapo užmušti, o 30 
sužeista.

i 
į

NAUJO KRISTAUS APAŠ
TALAI SUSKILO.

Iš Londono pranešama, 
kad teozofų eilėse tenai Įvy
ko skilimas dėl naujo “išga
nytojo.” Tuo “išganytoju” 
jie nesenai buvo apskelbę 
vieną indą. Krišnamurti var
du. kuris yra paskelbęs nau
ją religiją.

Rusija areštuoja 
Lietuvos žval
gybininkus.

skebai. nes kompanija yra 
išėmus iš teismo “indžionši- 
ną.” draudžiantį streikuo
jantiems maineriams eiti ant 
jos žemės. Taigi įvykus šitai 
nelaimei nebuvo kam užber
tų gelbėt, nes unijistams yra 
uždrausta prie kasyklos pri
eiti. Ekspliozija buvo tokia 
smarki, kad išmetė iš šaftų 
du keltuvu ir nunešė bokštą. 
Valstijos inspektorius kalti
na kompaniją, kad ji pave
dė kasyklą neprityrosiems 
žmonėms. Buvo pašaukti ug- 
nagesiai, bet jie nieko nega
lėjo padalyti, nes ekspliozi
ja atsitiko 1,800 pėdų gilu
moje ir dabar tenai jau siau
tė gaisras. Ugnagesių van
dens dūda siekė tiktai 1,000 
pėdų. Iš 105 užbertų skebų 
išgelbėta tiktai 10.

Darbo ir Krašto Apsaugos na i.

Tiktai anglių kompanijos 
ir teismai neturi streikuojan
tiems angliakasiams jokio 
pasigailėjimo. Štai, Duiyea 
miestelyje kasyklų kompani
ja apskundė streikuojantį 
angliakasį Dominiką Tom
burno į teismą užtai, kad jis 
su savo vaikais kasa iš savo 
skiepo anglį. Tomburno pri
sipažino, kad jisai su savo 
vaikais iškasė ir pardavė 30 
tonų anglių, bet jis sakėsi 
turis prie to teisę, nes jis ka
sė jas iš po savo stubos, kuri 
stovi ant jo nupirktos žemės. 
Teismas tečiaus išaiškino 
dalyką taip, kad darbinin
kas Tomburno turi nupirkęs 
tą žemės sklypą tiktai pavir
šium-; gi kas yra jos gilumo
je, tai priklauso anglių kom- 
, _ - - - įimtas

o ne nu- anglis jis turi užmokėti ang- 
ų ant to pu kompanijai .$240.

Tai ve, kokia teisybė ant 
svieto. i

—4^-----------
IŠGELBĖJO IŠ GAISRO 

1*35 ŽMONES.
Hoboken, N. J.—Pereitą 

savaitę čia vidury miesto ki
lo gaisras. Didelis namas už
sidegė, iš apačios ir užtvėrė 
žmonėms išėjimą. Pribuvę 
ugnagesiai išėmė 135 žmo
nes per langus ir nuleido ko
pėčiomis. Kiti ugnagesiai 
tuo tarpu turėjo nuolatos 
lieti juos vandeniu, kad dra
bužiai neužsidegtų.

I
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. alga bus pakelta, <
i mušta. Kompanijos 
i nesutiko, ir padavė Įnešimą 

konferenciją uždaryti.. Jos 
norėjo, kad anjjliąkasių at
stovai tą Įnešimą, 'paremtų. 
Bet angliakasiąj. atsisakė ji 
paremti, taiJĮ parėmė pačios

DA VIENA NELAIMĖ 
ANGLIŲ KASYKLOJ.
Kita nelaimė anglių ka- kompanijoj. Unijds-atstovai 

sykloj pereitą sąvaitę buvo inatvdarm, kad jie Vieni pa
lest A įlgmijoj, • kur dirba tis negalė? konferencijos lai
tai? pat ne unijiniai maino- Ryti, taipgi nutarė ją užda

ryti.
Konferencijai sugriuvus, 

unijos prezidentas Lewis pa
sišaukė laikraščių reporte
rius ir liepė jiems paskelbti 
šitokį pranešimą:

“Atsakomybė už nesusi
taikymą ir streiko tęsimą 
krinta ant vienų kompanijų, 
kurios arogantiškai atsisako 
taikytis. Angliakasiai yra 
pasiryžę vesti kovą patol, 
pakol kompanijos nebus pri
verstos padalyti pastovią 
taiką, kuri užtikrins visiems 
ramybę.”

Streiko apimtose vietose 
tuo tarpu pradedama jausti 
jau vargas. Vienas “Kelei
vio” skaitytojas iš Mt. Car- 
mel, Pa., mums rašo: “Kuo
met ‘United Press’ paskelbė 
12 sausio, kad New Yorko 
konferencija sugriuvo, gan
das aplėkė miestelį žaibo 
greitumu. Ūpas žmonėse vi
siškai nupuolė. Nekurie val
gomųjų daiktų krautuvių sa
vininkai bankrutuoja, kiti 
stovi ant bankroto krašto. 
Kai kurios šeimynos jau pra
deda badauti. Mieste yra su
sitvėrusi draugija, kuri ver
da sriubą ir dalija duoną 
daugiau suvargusioms šei
mynoms.”

Iš Hazleton, Pa., praneša
ma, kad tenai Raudonas 
Kryžius atidarė virtuvę ir 
maitina streikierių vaikus 
bei moteris. Jei streikas tęsis 
toliau, tai daugelis angliaka
sių yra pasiryžę išvažiuot į 
fabrikų miestus.

Geros širdies biznieriai re
mia ir šelpia streikuojančius 
kuo galėdami. Viena maka
ronų kompanija iš Jersey Ci
ty paaukavo 15 baksų maka
ronų: 10 baksų Shenan- 

kloah'rio virtuvei ir 5 baksus 
Eit. 
atei-

. Apie 40 mainerių tapo 
užberta Jamison Coal & Co- 
ke Co. kasykloj,, netoli Fair- 
monto. Septyniolika jų buvo 

Kamenevas pasilieka dar užgelbėta tuojaus, o 20 tiktai 
nesenai suvienyto vidaus ir po dviejų dienų. Manoma, 

■ užsienių prekybos departa- 
. mento galva, bet tai nepoliti
nė įstaiga ir Rusijos politi
koj* ji neturi .jokios reikšmės.

Visos šitos permainos pa- 
: rodo, kad Rusijos gyvenimas 
smarkiai krypsta į dešinę.
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Manoma, 
kad du ar tris darbininkai 
tebėra da užberti, bet jų ne
galima surasti.

KABARETAI LONDONO 
DARBININKAMS.

Kabaretais vadinasi to
kios vietos, kur žmonės susi
renka smagiai laiką praleis
ti. Tenai valgo geria, griežia 
muziką ir šokikai šoka. To
kios vietos paprastai laiko
mos tik turtingiems žmo
nėms. Bet Londone dabar 
tapo atidarytas ir darbinin
kams kabaretas, kur už ke- 

* batą penų galima gauti 
alaus, kavos ir tt. Vyrai gali 

: atsivesti f savo pačias tenai.

POTVINIS PRIDARĖ EU
ROPOJ BAISIU NUOS

TOLIU.
liestojo už tesima revoliuci-l- Paskutinėmis dienomis 
jos namie ir užsienyje, tapo Europoje buvo pakilę baisus 
prašalinti nuo vadovybės, o potvimai. Nuo Anglijos iki 
iu vieton stoio naujos eko-; Rumunijos viskas stovėjo po 
nįminėsoolitikos šalininkai. lv.an<toniu. _Potvinis buvo ąp- 

Rusija grižta atgal Į senas įpūtęs lor.ooo akrų [setų 
vėžes-' ii veda su užsienio i >aukų sunaikino 317 ūkių,vezes' n '(tia su uiNtmu-----1 : . . . .
kapitalistais tlervbas. duoda nu,n^<lam.as Y'sas jų luobas, 
jiems koncesijų ir nori su Salvijus ir visą kitą mantą. 

I ai- visiškai susidraugauti. Daugiausia nukentėjo Tran- 
šiomis dienomis Maskva Įsa- Rumuniją

- • •__ irvoncrriia .pnkna tnintn

RUSIJA TURI DID2IAU- 
iSIUS ANGLIES KLODUS.

Maskvos pranešimu, ištir
tose vietose Rusijos žemėje 

i yra apie 350,000,000,000 to
nų anglies. Viename tik 

; Kuzneco Baseine, kuris ran- 
! dasi šiauriniame Altajaus 
j Kalnų šone, anglių klodas 
apskaitomas į 250,000,000,- 

; 000 tonų. Tai yra didžiausi 
anglies klodai visame pa
sauly.

Sakoma, kad jie šnipinėja ir 
ir teikia Anglijos armijai 

žinias.
Šį utarninką iš Maskvos 

atėjo žinių, kad po visą Ru- 
Isiją pradėta areštuoti sveti
mų valstybių šnipus. Lenin
grado politinė policija suė
musi 48 Estoni jos šnipus, ku
rie dirbo Estonijos genera- 

Jiam štabui. Suimta taipgi 
j daug lietuvių ir latvių žval- 
'gybininkų. Areštuoti šnipai 
pasisakę, kad jie dirbą Lie
tuvos ir Latvijos žvalgy
boms. kurios renka informa-: Katastrofoj buvo sužeista 34 
cijas Anglijos armijai. žmonės, kai kurie labai sun-

Šitą žinią praneša Tntena-' kiai. Apie 20 sužeistųjų bu
ljonai News Serviėe įvo nuvežta i ligonbučius

I
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GARLANDAS AREŠ
TUOTAS.

Jam gręsia 10 metų kalėjimo 
už “laisvą meilę.”

Allentovvn, Pa.—Šį pane
dėlį čia tapo areštuotas 
Charles Garland, milionie- 
rius ekscentrikas, kuris pa
garsėjo kaipo “laisvos mei
lės” apaštalas. Valdžia kal
tina jį svetimoterystėje, nes 
pasirodė, kad jis palikęs sa
vo pačią kitur gyveno čionai 
su panele Betlina Hovey ir 
yra jos kūdikio tėvas. Penn- 
svlvanijoj yra įstatymas, ku
ris už tokius dalykus bau
džia iki 10 metų kalėjimo, ir 
pagal šitą įstatymą valdžia 
ketina Garlandą persekiot. 
(Plačiau apie Garlandą yra 
parašyta šio “Kel.” numerio 
apžvalgoj. 1

GATVEKARIS NUKRITO 
UPĖN.

Pittsburge pereitą nedėl- 
dienį nuo tilto nukrito į Ohio 
upę gatvekaris su žmonėmis. 
Nelaimėj žuvo 4 žmonės, tų 
tarpe ir konduktorius.

MOTERIS ĮNEŠĖ ALAUS 
BILIŲ.

Florencija P. Ka'nn, re- 
publikonų atstovė iš Califor- 
nijos. įnešė Kongresan bilių. 
reikalaujantį kad butų leista 
daryti ir pardavinėti alų ir 
kitus gėrimus, nestipresnius 
kaip 2.75'< alkoholio.

ir Vengrija. Lenkija taipgi 
turi dideliu nuostoliu. Sunai- ■ 
kir.tose vietose prasidėjo ' 
plėšimai, todėl buvo ap- : 
skelbtas karo stovis ir iš
šaukta kariumenė. Dideli ' 
plotai Anglijoj ir Škotijoj 
buvo apsemti potviniais ir 
nuostoliai siekia milionų do
lerių. Francuzijos nuosto
liai nuo potvinių apskaitomi 
i 500,000,000 frankų, o Bel
gijos į 1,000,000,000* frankų. 
Rumunijoj šituose potvy
niuose žuvo daugiau kaip 
100 žmonių.

Didelis ir ilgas lietus šio 
mėnesio pradžioje pagimdė 
didelį potvinį ir Meksikoj. 
Išsiliejusi Santiago upė nu
šlavė nuo žemės veido 7 kai
mus ir sunaikino tūkstančius 
akrų pasėlių. Meksikos nuo
stoliai apskaitomi į 5.000,- 
000 pesų. Be to da žuvo apie 
300 žmonių.

kė savo atstovams užsieniuo
se net frakus ir šilkinius ci- 
linderius dėvėti, kad geriau 
prisitaikius prie buržuazijos.

Iki šiol sovietų valdžia vis 
da nenorėjo mokėti caro 
skolų kitoms valstybėms. 
Dabar Trockis sako, kad 
Rusija galės savo skolas sve
timiems kapitalistams atmo
kėti, ir dagi su geru nuošim
čiu.

Taigi pasirodo, kad tas 
smarkusis bolševizmas jau 
baigia išgaruoti.

PADEREVSKIS PRIIM
TAS FRANCUZŲ MENO 

AKADEMIJON.
Prancūzų meno akademi

ja nutarė priimti į savo narių 
tarpą lenkų pianistą Pade- 
revskį. Tenai priimami tiktai 
labai atsižymėję ir užsitar
navę artistai.

I

NELAIMĖ ANT BROOK- 
LYNO TILTO.

Tarp Brooklyno ir Man- 
hattano ant didžiojo tilto šį 

.panedėlį atsitiko nelaimė. 
Buvo didelis rūkas ir vidury 

;tilto susikūlė du traukiniai.

I

SUDEGĖ 8 KARVĖS.
Peabody Mass.—Netoli 

nuo čia anądien sudegė naš
lės Marės Conton tvartai ir 8 
karvės, iš kurių ji gyvenda
vo. Manoma, kad ugnį paki
šo kas nors ant keršto

WORCESTERY SUSIKU 
LĖ TRAUKINIAI.

Worcestery pereitą są' ai 
tę susikūlė traukit ‘ 
stoties. Nelaimėj 
žeista 25 žmones

M t. Carmel virtuvei 
aukauja pinigais, 
na iš Phila •* | ji 
rri’-’s1 . K i • \i.is 

ii., netoli Stotis vi t 
buvo su- 'ieną diena r1

214 žmor’ų savo virtuvei

i

A <» 
s ir kitų 

šelpimo 
armei n ie. telyie'

kuris moka vidutiniškai len
kų kalbą •. norėtų mokinti’ 

J ant l.» .uty po už zecerį, lai 
aigydino 1 lf atsiieukia į “Kelei

vio” ofisą. _ '



'y f. - l L i V i s No. 3. sausio 21 d., 1926.

f Į APŽVALGA Į D
i

■ ■■■■■■ ■ — — ■ — —
■ ■ ' --“ -W" •

KAMENEVAS PRANEŠA, 
KAD KOMUNIZMO RU

SIJOJ NĖRA.
‘‘Naujienos" rašo:
“Aną dieną Le«.n Kame

nevas komunistų pa:.*tijo> (įva
žiavime, Maskvoje, p., eiškė, 
kad pasakos apie kome-, zmo 
Įsteigimą sovietų krašte esan
čios melas ir darbininke :ip >au- 
dinėjimas.

•Kuomet ‘Naujienos’ tatai 
sakydavo, tai lietuviški boiše- 
vikėliui kabindavosi ant sienų 
ir plūsdavo mus ,-lykščiausiais 
žodžiais. Dabar gi tatai sako 
jau vienas komunistų popie
žių. Leonas Kamenevas po mir
ties Lenino užima v isagalinčio- 
jo Politinio Biuro pirmininko 
vietą, ir jo žodžiai todėl turi 
būt visoms Maskvos davat
koms šventi.

“Kamenevas. beje, rado sa
lyje drąsos viešai pasakyti tie
są tiktai tuomet, kai jis atsidū
rė opozicijoje.

“Rusijos komunistų partijos 
suvažiavime Kamenevo. Zir^n- 
jevo ir Krupskos (Leniniencs) 
frakcija pasirodė esanti mažu
moje. Jos pasiūlymai suvažia
vimui buvo atmesti kone devy
nių dešimtadalių balsų daugu
ma. Suvažiavimas pritarė tai 
platformai, kurią gynė gruzi
nas Stalinas.

“Matydamas, kad jisai jau 
nebėra partijos daugumos va
das, Kamenevas ir pasiryžo vie
šai išreikšti tiesą, kurią jisai 
pats iki šiol, per aštuonis me
tus, slėpė. Jeigu suvažiavimas 
butu parėmęs ji, tai tą tiesą 
veikiausia butų tekę pasakyti 
Stalinui.“

Tai yra labai nesmagi ži
nia lietuviškiems komunis
tams, kurie ligi šiol vis tikė
jo. kad Rusija yra komunis
tinė valstybė.

są: jis gyvenąs su kita mote
riške. nors nėra su ja vedęs 
ir nėra nuo pirmutinės pa
čios at>!'kyręs; jis turėjęs 

.. -iau ir są šita antraja.
viena diena. Jokiu leidimu’bet kūdikis nuręs ar užti oš- 

“ ‘ ‘ . I
Garlandas norėjo aną die-.

ną šitą iarmą inkorporuoti, 
kaipo tam tikrą organizaci
ją. ir paskui steigti panašias 
farmas po visą šalį. Ret val
džia nedavė jam čarterio.

Laikraščių reporteriai bu
vo nuvykę pas Garlandą tei
rautis, ar ištikro jo draugai 
ir drauges ant tos farmos yra 
nevedę žmonės. Garlandas

jtuvoje negali pakilti nei pre
kyba, nei pramonė?

Amerikoje žmogus gali 
parduoti 50 namų arba far- 
mų, ir gali jų tiek nupirkti į 

ar pažymėjimų iš valdžios 
nereikia. Ir kas valdžiai dar- 

Ibo, kad žmogusnori parduo
di ar pirktis žemės? Jeigu jis 
(turi pinigų, jis gali pirktis 
' ką jis nori: kelines, laikrodė
lį. šunį, automobilį ar namą, 
kam čia reikalingi leidimai 
ar kokie pažymėjimai?

Kodėl Lietuva negalėtų 
pasimokyti iš Amerikos? 
Amerikos turtingumas juk 
aiškiai parodo, kad šitokia 
sistema daug geresnė.

BIUROKRATINĖ PAI
NIAVA.

Lietuva vis da negali atsi
kratyti tos biurokratinės pai
niavos, kurią ji paveldėjo iš 
carinės Rusijos ir kuri taip 
trukdo kiekvieną žmogaus 
žingsnį, norint jam nusipirk
ti ar parduoti žemės, ar šiaip 
ką nors atlikti.

Apie šitą painiavą “Lietu
vos Žinios” ve ką sako:

“Mes skelbiame, jog preky
ba yra laisva. Kiekvienas, kas 
turi ką parduoti, gali be jokių 
suvaržymų parduoti, kas nori’ 
ką pirktis, yra teisėtas skubiai 
ir greitai nusipirkti.

"Tečiau gyvenime tos skel
biamos laisvės nėra. Dažniau
siai prisieina gauti visokie lei
dimai. liudymai. pažymėjimai, 
jeigu prisieina kas pirkti arte j 
parduoti. } pač šių trukdymų 
visa daugybė, perkant ar par
duodant žemę. Negana yra tu
rėti pirkimo aktas, jog norimas 
parduoti žemės ūkis priklausė 
pardavėjui, kaipo jo nuosavy
bė. bet reikalaujama visa dau
gybė" visokių kitų Įrodymų: rei
kia išgauti iš vietos valsčiaus, 
iš policijos, iš žemės tvarkyto
jo, iš mokesnių inspektoriaus, 
iš Mariampoles hypotekos sky
riaus ir kitų kredito Įstaigų vi
sokie pažymėjimai, liudymai. 
kad neturi kitur kur žemės, kad 
nesi ją praskolinęs, kad esi išti
kimas pilietis, kad esi apmokė
jęs visokius mokesčius ir tt. ir 
tik tuomet gali tikėtis 
sutikimą 
valdybos parduoti tą savo že-

i

darni jaučiamės savyje kokią 
tai tuštuma ir daromą sau 
skriaudą.”

Mums įdomus čia pasku
tinis sakinys, kad dirbti prie 
“Sandaros,“ tai reiškia dary
ti sau skriaudą. Ir taip sako 
pats to laikraščio redakto
rius. Na, o “Sandara" beveik 
kiekviename numery skel
bia, kad “geriausia dirbti 
Sandaroje.” Kaip tai sutai
kyti?

»

LA1SVĖS” REDAKTO
RIUS—KAREIVIS IR 

PATRIOTAS.
So. Bostono “Rimbas” 

1-mame š. m. numery iš
spausdino “Laisvės” redak
toriaus Roko Mizaros tikrą 
fotografiją kareivio rūbuo
se. ir prideda šitokį paaiški-, 
nimą:

“Čionai yra atvaizdas poro 
Rokaus Mizaros. dabartinio 
•Laisvės’ redaktoriaus. Tai yra 
jo naujausia fotografija...

“Atvaizdas parode, kad po
nas Mizara yra pa. i žymėjęs . 
kareivis ar milicistas, nes me
dalis kabo ant krutinės...

“Reiškia, visi tie žmonių ple-, 
palai, buk musų ponas Mizara 
pavirto baisiu, raudonu bolšeri- 
ku, yra netiesa. Jeigu jis tokiu 
nedorėliu butų, tai netik milita-’ 
rizmui netarnautu, bet nei mi-

1 '• i Ilitariškos uniformos nedėvėtų. 
Labai džiaugiamės, kad ponas ' 
Rokus Mizara yra toks garbin-, 
gas šios šalies patriotas!“ 
“Rimbo" redaktorius spė-! 

ja Mizara tarnaujant ne re-, 
guliarėj armijoj, bet turbut i 
milicijoj, nes jis gali prie 
“Laisvės" dirbti.

daug visokių apgavikų, ku-1 
rie gyvendavo burdami žmo
nėms ateitį iš delno, gydyda
mi ligonius užkalbėjimais? 
nurodydami kur atrasti pa
mestą daiktą ir pardavinė
dami visokius amuletus, ku
rie buk tai padėdavo išsipil
dyt visiems žmogaus troški
mams. šimtai tamsių turkų, 
ypač moterų, susispiesdavo I 
kas diena pas tuos burtinin
kus jieškodami sau surami
nimo ir pagalbos.

Naujas įstatymas griežtai 
tokius prietarus draudžia ir 
kiekvienam burtininkui, ku
ris paims už tokius burtus 

■ bent Koki atlyginimą, ski
riama aštri bausmė.

Visi tokie dykaduoniai tu-; 
ri eit dirbti kokį nors darbą. ■ 
o ne žmones apgaudinėti.

Šliupas Nori Lietuvių ir 
Latvių Federacijos.

D-ras J. šliupas vėl prade-D-ras J. šliupas vėl prade- Maž-daug taip man be 
jo agituot už vieną Lietuvių- smulkmenų persistato santi- 
Latvių Respubliką. “Šiaulių kiai respublikoje, jeigu Lie- 

’ tuva ir Latvija susidėtų į yie- 
ną valstybę. Čion tą mintį 
metu, kad kiekvienas pilietis 
galėtų pasvarstyti tą klausi
mą. nes tik visuomenei ata
tinkamai ir sąžiningai nusi
stačius, valdžia legali dery
bas toje srityje prie pagei
daujamo užbaigimo privesti.

Nauda Lietuvai iš susidė
jimo su Lat\ija butų labai 
didelė ir politiška ir ekono
miška : be kitko juk ir Lietu
vos bedarbiai nereikalautų 
keliauti už jurių-marių duo
nos jieškoti.

Rimtai pamėtykime apie 
savo tautos ateitį, jeigu esa
me ne nudažytais patriotais, 
bet tikrais Lietuvos sunais.

Naujienose” jis rašo:
Jeigu Latvija susidės su 

Lietuva vienan politiškan 
kunan, sudarant Lietuvių- 
Latvių respubliką, tai turėsi
me federacijos pamatais pa
grįstą valstybę. Visiems bus 
vienas valstybės seimas, ku
rio nariai bus renkami de
mokratišku budu: tečiau fe
deracijos dalys gali turėti 
seimelius tvarkymui savo 
šalies interesų ir pritaiky
mui visuotinų įstatymų prie 
jų šalies reikalavimų. Vieti
niai sričių įstatymai negali 

"Nau- eiti prieš visuotinąjį kodek-

atsakė: Ne jūsų biznis.”
Kuo tas triukšmas pasi

baik. 'ia nežinia.*>- . —_- - - ,____—————

f

“IZMA1” NEPATINKA.
"Vienybė” spausdina tūlo 

Girių Karaliaus raštą antgal- 
viu “ ‘Izmai’—Lietuvių Prie
šai.” Jis aiškina tenai, kad 
kiekviena pasaulėžvalga ar 
idėja, kuri tik baigiasi “iz- 
mu." kaip antai socializmas, 
lietuviams yra kenksminga. 
Kodėl tik lietuviams, jis ne
paaiškina.

Šitas “filozofas” tečiaus 
užmiršta, kad patriotizmas, 
nacionalizmas ir fašizmas, 
kuriuos "Vienybė” taip gar
bina. irgi baigiasi "izmais." 
Kodėl poną* Girių Karalius 
nepakrapšto *avo pakaušio 
ir nepagalvoja nors 
apie tai. ką jis rašo?

!

ŽMOGIENA ESANTI MIN
KŠTA TIK REIKIA MO

KĖT JĄ KEPTI.
Ant salos Papua, kuri guli 

į šiaurę nuo Australijos, d a 
tebesilaiko kanibalizmas — 
valgymas žmogienos.

šita sala priklauso Angli-

LIETUVOS VALDONŲ
PAČIOS.

L. Merikontas rašo 
iienoms” iš Kauno:

"Klerikalai yra pratę kriti- 
kuot’ laisvamaniškas šeimynas. 
Įtart nepatriotiškume. svetimos 
tautas žmonų vedime. Bet im-i^ules

• i _ ___  „

są, nustatomą federatyvia- 
į. me seime, kuriame juk daly

vaus ir Latvijos ir Lietuvos 
atstovai. Federatyvės dalys 

■ ■ t tą pačią visuotiną sis- 
kime pačius klerikalų abazo šu- temą administracijos, teis 
lu.-, ju ministerius: mok}klos n tt., tik ką

. pas Latvius viešpataus pri-
" Premjero ir krašto : gimtoji latvių kalba, opas

Bistro žmona Lietuvius lietuviškoji kalba.
Tokioje Lietuvių-Latvių 

respublikoje bendras esti 
šalies prezidentas (pakar
čiui iš lietuv ių ir latvių ren
kamas 1, bendra* šalies sei
mas, bendri įstatymai. Mi
nistrai turės departamentus 
taip-gi reikalams federatv- 
vių dalių. Be ndri bus pini
gai, bendros atstovybės ir 
konsulaturos užsieniuose ir 
bendra reprezentacija Tautų 
Sąjungoje ir tarptautiška- 
m’e Tribunole, jeigu tokios 
įstaigos gyvuos pasaulio rei
kalams sutaikinti ir pertvar
kyti. Respublikos armija su
lig reikalu skaičiuje nustato
ma, kareiviai kaip lietuviai, 
taip latviai tik savoj šalyje 
tamystą einą (išskyrus karo 
metą), nors aukščiausioji 
kariškoji vyriausybė, taip 
kaip ir augščiausias : 
teismas, tik bendrais tegali -i «-» TV/}
federatyvės valdžios prie
žiūra ir tarnaus latviai Lat
vijoje, lietuviai Lietuvoje. 
Latviu universitete bus ka-

'jai ir .< * gubernatorius, Sir 
Hubert .Vurroy, parašė apie 
jos gyventojĮUs knygą vardu 
“Papua of Today,” kurioj jis i 
iš dalies nušviečia, kaip tos) 

■ salos kanibalai kepa žmo-| 
jgieną. Kada vienas papua- 
sas paaiškino man kaip jie 

'kepa žmogų, sako knygos! 
;autoriii>. tai įsikišo kitas pa-| 
ouasa>. sakydamas:

: I
"Nrtikek am. Jasi Jasi yra pra-! 
stas • irėias. Jei iškepsi žmogų' 
ant atvir - ugnies, tai mėsa bus; 
kieta. Bet reikia kepti ant jde-j 
gintų armėnu, lapais užden-j 
gus. ' a-rr.et ir kiečiausis senis 
bu> nk r-tas ir gardus. Ir ko- 
del ir-:.- turėtų būt kietesnis! 
už labinę kiaulę?“

Senove;. Kuomet žemdir- 
' . Jo bystė da nebuvo išvystyta,

pagarsėjo keliatas kanibalizmas buvo prakti

kiek

Kada Bus Seimo 

Rinkimai?

GARLANDO “LAISVO
SIOS MEILĖS” FARMA.
Amerikos spaudoj vėl su

skambėjo Garlando vardas. 
Laikraščiai rašo ilgiausias 

į istorijas apie įkurtą jo “lais
vosios meilės farmą" Penn- 

■sylvanijoj.
Charles Garland yra jau

nas milionierius ir paeina iš 
j Massachusetts valstijos. 
j vardas i 
metų atgal, kuomet jis alsi- kuo.iamas visų tautų, 
sakė priimti paliktus tėvo' ------
imilionus, pareikšdamas, kad VOKIETIJOS 
į tie pinigai esą uždirbti bied-' 
i nu žmonių ir jo sąžinė nelei- 
(džianti jam naudotis jais. 
I Kiekvienas žmogus turi pa

gauti sidaryti pragyvenimą pats 
iš Žemės Reformos savo rankomis, pasakė jisai.

■ Tas baisiai užgavo švel- 
mę ir tai ne liet kokiam Lietu-įnius turčių jausmus, ir prieš 
vos piliečiui, bet tik tokiam, ku- ~ 
nam ta pati žemės Reformos 
valdyba suteiks leidimą pirktis. 
Tasai pirkėjas irgi turi Įrodyti, 
kad jis yra Lietuvos pilietis, 
kad neturi kur kitur jokios že-

yra

j

Garlandą tuomet kilo didelė 
pasipiktinimų audra. Pikta 
buvo dykaduoniams, kad to
kį pareiškimą padarė ne 
koks socialistas, bet Charles 
Garland, kilęs iš “garbin- 

mės. kad yra ištikimas ir tt.Įgos" šeimynos ir baigęs Har- 
Tam tikslui prisieina ir pirkė-'vardo Universitetą, kur auk- 
jui gauti visokie pažymėjimai lėjami tiktai ištikimi piuto- 
*r iš vietos valsčiaus ir iš poli-"kratų sūnus ir kandidatai į 
ei jos, o dar geriau vi.4okie liu- naujus plutokratus.
dymai iš vietos klebono, kokios' Da daugiau tiems “šimta- 

patriotams”nors įsigalėjssios;" politinės or- procentiniams
ganizacijos. Įtakingų asmenų buvo pikta, kad jaunas Gar- 
ir tt- landas atidavė savo tėvo pa-

“Kad išgavus visu* tuos liu- jiktusturtus nekokiai baž- 
dymus ir pažymėjimus, kaipinyciai, o beturčiams moks-
pardavėjui, taip ir pirkėjui pri- leiviams šelpti ir laisvųjų 

Gatvinė

TULYS PASITRAUKIA
NUO “SANDAROS.”
“Sandaros" 2-rame nume

ry skaitome šitokį praneši
mą :

“Šitiem i pranešu sandane 
čiams ir»skaitytojams, jog su 
siuom numeriu baigiu save 
darba prie ‘Sandaros.’ Pasitrau
kiu nuo ‘Sandaros’ Redakto
riaus pareigu materialių išro- 
kavimų dėlei. Esu nusistatęs 
pasitraukti iš politikos ir pra
dėti praktikuotis savo profesi
joje, kuri, manau, pilniau pa
tenkins asmeninius mano rei
kalavimus. Mat, apart visuome- 

.ninių idėjų, viešojo veikimo, 
pas kai kuriuos musų yra ir in- 
dividuolės idėjos ir individuo- 
įiaį rcįkalavįniai, kuriuos veng- prie šitokios netvarkos Lie-

gos ministerio
ruse:

"Švietimo ministerio Jokanto 
žmona fanatiška lenkė;

“žemės ūkio (atsiprašau, bu
čiau išsiplepėjęs) ;

"buv. švietimo minist. prof. 
Juodakio — rusė;

"buv. kr. apsaug. prof. Šim
kaus — rusė;

"buv. premjero, dabartinio 
min. Anglijoj Galvanausko — 
franeuzė. (jo sekretoriaus V. 
K. Račkausko — anglė);

"Atstovo Maskvoj min. Balt-1 
rušaičio — rusė;

"Atstovo Latvijoj p. Aukš
tuolio — latvė;

"Atstovo Švedijoj p. Jurkūno 
—šeiniaus — žydė;

"Atstovo Danijoj p. Savickio 
—žydė.”

Vadinasi, patriotai!

Gruodžio 6 d. Ukmergėn 
buvo šaukiama konferencija 
tokių organizacijų: krikščio
nių demokratų, ūkininkų są
jungos, darbo federacijos, 
pavasarininkų, tretininkų, 

{gyvojo rožančiaus, katalikių 
į moterų ir kitų “dieviškų” 
! draugijų apsvarstyti klausi- 
. mą dėl busimų Seimo rinki- 
• mu. I *-

Veikėjams buvo išsiunti- 
■ nėtas Katalikų veikimo Cen- 
į tro “slapčių slapčiausias” 
i aplinkraštis. Tame aplink- 
| rašty štai kas rašoma.

"...juo labiau te (t. y. su
važiavimo ) reikia šiemet, 
kad jau už keleto* mėnesių 
bus renkamas naujas Sei
mas. Rinksime jį 1926 m. 
balandžio mėnesį. Dabar 
prieš rinkimus reikia mums 

kaip ir augščiausias šalies ‘ visiems katalikams susiglau- 
’iĮsti ir smarkiai, energingai 

darbuotis, kad nepražudytu- 
mėme savo brangios tėvy
nės”...

Toliau duodami tokie nu
rodymai :

“Kadangi tas bus musų 
katalikiškosios visuomenės 
draugų ir veikėjų suvažiavi
mas ir bus svarstomi kovos 
budai ir keliai, kuriais priva
lome eiti į rinkimus, todėl 
svarbu, kad neįsibrauktų į 
musų eiles priešų ir neišgirs
tų, kaip mes rengiamės prie 
rinkimų.” ‘J ■

Reiškia, Katalikų Veiki
mo Centras Ukmergės ap
skrityje jau žino, kad nauji 
[Seimo rinkimai įvyks 1926 
m. balandžio mėnesį. Lai
kas katalikams gana pato
gus: velykinė išpažintis ir 
netolima vasarojų sėja. Per 
išpažintį kunigai spės sute
rorizuoti žmonių sielas, o 
ūkininkaitis bus prižadėta 
sėklų (jau ir dabar apie sė
klas “Rytas" bubnija), zu
perio irtt. Kad ūkininkai ne
gaus tų sėklų po rinkimų, 
tai jau kitas klausimas, bet 
pažadų, žinoma, krikščionys 
ūkininkams nesigailės.

Mums praneša ir iš kitų 
vietų, kad klerikalai jau pra
dėjo agitaciją dėl Seimo 
rinkimų. Pq kaimus landžio
ja įvairus katalikiški ponai
čiai ir įkalbinėja žmones at
einančiais rinkimais balsuoti 
už. kunigines partijas. Iš Ve
liuonos valsčiaus pasakoja, 
kad toje apylinkėje vieną 
tokį ponaitį taip prispyrė 
žmonės, kad net vaikiukas 
pradėjo verkti. Girdi, aš ma
niau, kad jus nieko nežinote, 
bet kadangi esate susipratę, 
tai aš einu toliau. Paleistas 
kaimiečių vyrukas pabėgo.

Ir mes susirūpinkime, kad 
pavasario potviniai visus 

i tuos “krikščioniškuosius” 
šašus nuo Lietuvos kūno nu
plautų. (“S-tas")'.

----  I 
SOCIALIS

TAI ATSISAKĖ EIT Į 
VALDŽIĄ.

Vokietijos prezidentas 
Hindenburgas buvo pakvie
tęs vi*u didžiųjų partijų at
stovus. kad jie, susitarę tarp 

i savęs, sudarytų didžiosios 
j koalicijos vajdžią.
; Socialistų frakcija Reich
stage tečiaus nutarė neiti į 
koaliciją su buržuazinėmis, 

Į partijomis.
Kada koalicija su socialis

tais neįvyko. Hindenburgas 
pakvietė buvusį premjerą 
D-rą Lutherą ir pavedė jam 
-uorganizuoti naują kabine
tą. Socialistų partijos orga-, 
nas “Vorwaerts’’ pareiškė. ’ 

• kad socialistai rems naują 
j ministeriją patol. pakol ji 
gins respubliką nuo monar- 
chistų. stengsis palengvinti, 
darbininkų būvį ir priešinsis 
visokiems princų reikalavi
mams.sieina sugaišti po vieną ar dau- idėjų platinimui.

giau mėnesių ir tai paprastai kapitalistų spauda šmeižė jį 
toms operacijoms prisieina Į visokiais budais. Ji vadino ji 
samdytis Įgudę išgavime pana-'nepilno proto žmogumi, eks- 
šių liudymų specialistai, kurie eentriku, svajotoju ir tt. Ji 
pažįsta atatinkamų Įstaigų raš-jrašė, buk jis pametęs savo 
tinių žmones, žino, ką ir kaip i pačią, o gyvenąs su mergo- 
reikia paprašyti, šiandien yra Imis, nors jo pati niekuome: 
visa eilė net advokatų, kurių | ant jo nesiskundė.
specialybė tai mokėti išgau-i Gajų gale viskag nutiį0 ir 
ti visokie pažymėjimai, kuo- Į Garlandą visi buvo jau oa- 
met reikalas eina apie žemės arjmiršę> per porą metų niekaį 
miško pardavimą. Rusų la>ka^|nieko apie jį negirdėjo. Tik 
toksai meklerių darbas stačiai SĮajga šiomis dienomis v ei 

kilo riksmas: “Garlandas 
nori inkorporuoti laisvosios 
meilės farmą!"

Kas gi tai per iarma?
Laikraščiai aiškina taip:

advokatams buvo draudžiam."1. s 
o šiandien iš tų visų operacijų 
—geriausias pelnas. Viskas pri
dera nuo visokių administraci
jos valdininkų nuožiūros. Nėra 
nieko tvirto, nieko pastovaus. I 
Vieniems leidžiama pirktis, ki
tiems tokių leidimų neduoda. 
Svarbiausia musų vąlstybės 
maino objektas — žemės ūkis

I

’jPennsylvanijos valstijoj, ne- 
' toli AIlentowno. Garlandas

KAIP KUNIGAI PROTES
TAVO PRIEŠ LIETUVOS būti. Milicija ir-gi stovės po 

NEPRIKLAUSOMYBĘ, federatyvės valdžios prie- 
,,T . , žiūra ir tarnaus latviai Lat-Lietuvos Žinios parodo. vij- lietuviai Lietuvoje, 

kaip, kunigai protestavo universitete bu5 ka.
prieš nepriklausomą Lietuvą ljetuviu kalbos hfeto.
da 1900 metais. Leidžiama- ...
me Tilžėje “Tėvynės Garse” 

i (No. 12) tuomet tie juodvar
niai rašė:

“Mes tada neužsiimame klau- Abidvi 
simu. kaip Lietuvai butų geriau 
po Lenku, po Maskolių valdžia, ir agronomijos akademiją, 
ai* nė vieno nuo ko prigulinčiai. 
Nebuvo Lietuvai gerai su Len
kais : politišką Lietuvos nepri- 
gulmystę skaitome už trečią 
svajonę ir prieš aną išreikštą 
neva Lietuviškos Sočiai Demo
kratiškos partijos išleidžiamose 
khygelėse atvirai protestuoja
me. “Sargiečiai.“ o su jais visa 
konservatiška lig kaulų smage- 
nų Lietuva, pripažįsta Rusijos 
ciesorių už tikrą savo valdoną: 
nuo Rusijos nerupinas skir
tis...”

Šitas dokumentas parodo, 
kad socialdemokratai jau 

. 1900 metais reikalavo Lietu
vai politinės nepriklausomy- 

!bės. Ar nekaista dabar kuni- 
Igams akis, matant kaip jie 
šitokiam reikalavimui tuo- 

šiol Turkijoj buvo met priešinosi?

' rijos ir literatūros, kaip ir 
Lietuvos universitete bus to
lygios katedros latvių kal
bos, historijos ir literatūros, 

federatyvės dalys 
turės vieną polytechnikumą

TURKIJA NAIKINA
PRIETARUS.

Nuvertus sultoną ir kalifą, 
muzulmanų •‘šventąjį tėvą." 
.jaunoji Turkija pradėjo nai
kinti ir kitas senovės lieka
nas. šiomis dienomis Didysis 
Seimas išleido įstatymą už- 
drausdama- visokius prieta
rus ir burtus

Ligi

F"

Muitai ant sienų nustato
mi vienokeriopi visai res
publikai, o ant Latvijos ir 
Lietuvos sienų nėra muiti
nių. Pasportai galioja abie
jose federacijos dalyse ir pi-1 
liečiu teisės yra lygios visoje 

v respublikoje. Respublikos 
geležinkeliai esti žinioje su
sisiekimo ministerijos.

Respublikoje valstybė esti 
atskirta nuo bažnyčios. Ku- 
ningus užlaiko tie, kurie jų 
patarnavimo reikalauja. 
Valstybė jokių algų nemoka 
kuningams (kunigams), ne
einantiems valstybinių pa
reigų. Mokykla yra skina
ma įstaiga ir ji auklėja žmo
nes gyvenimui: nė politiškos 
partijos, nė bažnyčios, nė bi- 
le koks luomas mokykloje 
negali ir neprivalo vadovau
ti. Dorovės mokslas visiems 
mokiniams privalomas ir pa
lyginamoji religija dėstoma 
visose mokyklose ažuot sek- 
tiškų religijų. Civyliai aktai 

(respublikoje užtikrinti.
Tikėties reikia, kad vado

vaujantieji visuomenėje 
sluogsniai mokės ir lietuviš
kai ir latviškai, kas juk sun- 

i ku nebus taip artimais abiem 
kalbom stovint. Jeigu ginčai 
kiltų tarpe tautų, gyvenan
čių Lietuvių-Latvių respubli
koje, juos galutinai išriša 
augščiausiasai šalies tribu
nolas, o pagalbos šaukimasis 
užsieninių valstybių skaitv- 

i sis vylįugystė.

I

I

Jus tikrai uzsiganėdinsit su

MįlĮlll!jiWiigiW

k Touraine
*^^Coffee Te.i

nupirko 200 akrų farmą ir 
i” norėjo daryti tenai savo iclė-

rėjo suspiesti tenai tokius 
vyrus ir moteris, kurie pripa
žįsta laisvąją meilę, ir gy
venti visiems iš vieno. Jau 
12 vyrų ir apie tiek moterų 
bei merginų tenai gyveną. 
Esą jau ir 3 vaikai pas juos. 
Pats Garlandas yra vedęs, 
bet jo pačios ant farmos ne-

liko aptrauktas kokia tai biuro-' .14.)an< 1} mus, tai Via, JIS n O-
kratine painiava, pne kurios 
visai nėra galima verstis šiuo 
ukiu prie visokio pardavimo ar 
pirkimo. Ta pati biurokratinė 
painiava ir prie užtraukimo ko
kio nors kredito.”

Ar galima stebėtis, kad

i

Visada Pirkite 
Pupomis

Gauk vi»ą gerumą

Visada Pirkite 
Individualiai 

Geras patarnavimas
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BROOKLYN, N. Y.
Sukilimas prieš A. Bimbą.

“Laisvės" redaktoriai ir 
darbininkai padarė generalį 
sukilimą'prieš savo draugą 
A. Bimbą. Kaip jau rašiau 
“Keleivyje,” Bimba norėjo 
gudriai apgauti savuosius 
kolegas, bet tas jam nepasi
sekė. Nors direktoriai buvo 
sukvietę darbininkus, kad 
jie pasiteisintų — prisipa
žintų, kiek ir kuris darbinin
kas sutiks nusimušti algas, 
tečiau jie nesiteisino, bet pa
darė generalį užpuolimą ant 
“draugo” Bimbos. Pėrė jam 
kailį netik jo asmeniški prie
šai, bet ir nesenai laižę jo 
kapuciaiškus pantaplius — 
M ižai a, Vidikas, Bartkus ir 
kiti. Komisarai už galvų su
siėmę aimanavo, kaip žydai 
poterius kalbėdami, ir gynė 
savo pamokslininką.

Po ilgos ir smarkios ko
vos, Bimba tapo nugalėtas. 
Komisarai ant vietos, prie 
darbininkų akių, nubalsavo, 
jog reikia palikti tas pačias 
algas, kokias dabar gauna.
Veržiasi “Laisvės” oris a n 

dirbti.
Ne visiems suprantama, 

kodėl laisviečiai varžosi už 
ofiso darbą. Dasiprotėjau tik 
tada, kai Bimbienė gyrėsi 
savo vienai draugei, jog Za- 
periackas nemoka teisingai 
išduoti “čenčiaus,” todėl jį 
atstatė ir paėmė ją Ząpe- 
riacko vieton. Ji jau išmo
kusi teisingai “čenčių” iš
duoti. Taipgi moka atsakan
čiai “morgičių” nuošimčius 
išvokuoti, kuriuos ji valdo. 
Zaperiacką apsiėmė išmoky
ti aritmetikos Jankaitis, 
Hermanas ir Stanelis.

Naudžius, sako, irgi pui
kiai moka skaitliuoti. Jis, 
dirbęs visą laiką ofise, nusi
pirko vištų farmą ir nesibijo. 
klaidos padaryti “čenčiaus” 
išdavime.

Kadaise Paukštys beka- 
sieriaudamas turėjo iš savo 
kišeniaus atmokėti apie šim
tą dolerių, per neapsižiūrėji
mą. Mat, vis nemokėta kur- 
nors “čenčiaus” išduoti. Vė
liaus Januškai vėjas išnešio
jo monev orderiu apie ant 
$200.

Matot, jie į ofisą dirbti 
veržiasi todėl, kad išmokti 
teisingai rokuoti-skaitliuoti. 
Ar dabar aišku?

H. J. Steel.

i ištikrujų Pruseika savo kai-1 
boję nieko rimto nepasako. 

‘Per dvi valandas trepsėjo, 
pečiais trukčiojo, lupas krai- . 
pė, bet ką jis norėjo paša- j 
kyt, tai turbut nei jis pats ne- • 
žino. Pirmoj daly j savo kai- 1 
bos Pruseika kalbėjo apie 1 
unijų internacionalą. Sakė, J 
kad reikia vienytis. Girdi, 
unijų internacionalams gali
ma susivienyti.

Ot, tame ir gludi Prusei- 
kos veidmainystė. Klausi
mas, delko ponas Pruseika 
dabar pasidarė toks didelis 
vienybės šalininkas? Jeigu 
Pruseikai rapi darbininkų 
vienybė, tai kam Pruseika ir 
kiti Maskvos davatkos skal
dė darbininkų organizaci
jas? Ar dabar tiktai dėlto 
norite vienybės, f kad paskui 
vėl turėtumėt ką skaldyti? 
Tiesa, mums reikia vieny
bės, bet ne su tokiais veid
mainiais kaip Pruseika. Jei
gu Amsterdamo unijų inter
nacionalas ir susivienytų su 
Maskvos raudonuoju unijų 
internacionalu, tai aš esu 
tikras, kad su tokiais beprin- 
cipiais žmonėmis, kaip Pru
seika, ilgai sugyventi nebūtų 
galima. Taigi ber'eikalo Pru
seika reklamuojasi prieš pu
bliką vienybės šalininku. 
Pažįsta žmonės jį iš jo dar- 
bų.

Pruseika neapsieina dar ir 
nepamelavęs klausytojams. 
Jis sakė, kad socialdemo
kratai rėmė dabartinę Lietu
vos valdžią, ir da pridūrė pa
šiepdamas, kad Grigaitis ve 
kaip rašęs: “Kol kuni
gai buvo silpni, tai mes juos 
rėmėm, o dabar jau nere- 
miam.” Tai yra pono Prusei- 
kos šlykščiausis melas! Nei 
Grigaitis taip rašė, nei so
cialdemokratai rėmė kunigų 
valdžios. Ot, tik Pruseikos 
liežuvis taip plaka, kad ap- 

: mulkinti klausytojus.
Unijos centras daro dide

lę klaidą, kad laiko tokį 
žmogų, kaip Pruseika, unijos 
apmokamoj vietoj. Juk mes, 
kl iaučiai, gerai žir.om, kad 
Pruseika priklauso tiems ele
mentams, kurie demonstruo
ja unijos raštinėn langų dau
žyti. Taigi, tokie elementai 
tuoj turi būti iš unijos apmo
kamų vietų iššluoti. Jeigu 

i unijos centras nekreips do- 
i mės i tokius unijos griovi

kus, tai susilauks nemalonu
mų. Baltimorietis.

CHICAGO, ILL.
Stock Yardų skerdyklos.
“Keleivyje” tankiai būna 

korespondencijų iš Chica- 
gos apie įvairius įvykius, bet 
niekas ligšiol neparašė apie 
skerdyklų darbininkų ver
giją.

Kad ištyrus ant savo kai
lio Stock Yardų darbininkų 
padėti, aš nutariau eiti į 
skerdyklas prašytis darbo. 
Darbą gavau ir išdirbau 
skerdyklose 7 dienas. Ką aš 
tenai dirbdamas patyriau, 
bandysiu nušviesti šioj ko
respondencijoj.

Chicagos skerdyklų darbi
ninkai yra labiau išnaudoja
mi, negu bile kurioje kitoje 
pramonėje Suv. Valstijose. 
Blogiausia yra tas, jog dar
bininkas nežino, kiek valan
dų per dieną jis turės išdirb
ti. Mėsininkai dirba nuo 7 
iki 10 valandų, žiūrint katrą 
dieną kiek darbo yra. Pa- j 
prasti darbininkai dirba nuo> 
9 iki 13 valandų. Kol darbas 
neužbaigtas, darbininkai ne
gali eiti namo. Skerdyklose 
dirba nemažai merginų bei 
moterų, kaip baltų, taip ir 
juodveidžių. Paprasti darbi
ninkai čia uždirba po 42,;i 
centų į valandą, o merginos

naudojimui ir pririšimui jų 
prie darbo kompanijos nu
tarė pardadnėti darbinin
kams savo Šerus. Nusipirkęs 
Šerą už 50 ar 100 dolerių, 
darbininką' jaučiasi kom
panijos tuno dalininku ir 
būna labiau prisirišęs prie

na pragare, o jų ponai dan
guje.

Biblijos studentai — ir tie 
padeda darbininkus mul
kinti. Biblistas Beneckis kas 

i šventadienis aiškina, kad 
Kristus einąs išvien su bib- 
listais ir kas įtikės biblistams

savo darbo. Tokį šėrininką ir eis su jais, tas niekuomet 
jau nebeišvesi į streiką, nes, nemirs. O aš pasakysiu, kad mot -iic* • i H, *>* * ’’ i i i i • • i • r • * — •mat, jis skaitosi “kompanu.

Skerdyklų darbininkai 
yra neorganizuoti. Apie 5

kol darbininkai tikės viso
kiems juodvarniams ir bib- 
listams, tol jie nepasiliuo-

metai atgal skerdyklose bu- suos iš Stock Yardų pragaro, 
nėsj kurios priklausė prie A. “Vn”i«s”
v d-r t • • • litikienai irgi nemažai pnsi-
I W W Verkne visi skei -1dėj0 prie skerdyklų darbi- 
dvthi -T- ,n-viov AJ ninku vergijos palaikymų, dyklų darbininkai pnklau>e K > skerdvįiu darbininkai

vo net 3 unijos — dvi amati- “Laisvės” ir “Vilnies” po-

*

BALTIMORE, MD.
Apie kriaučių veikimą.
Sausio 6 d. Lietuvių A. C. 

W. 218 skyrius parengė pra
kalbas. Kalbėtojum buvo 
pakviestas iš Brooklyno L. 
'Pruseika. Prakalbos ivyko 
Lietuvių Svetainėje.

Šiuo laiku unija labai su
mažėjo. Kriaučius daugiau
sia sudemoralizavo tokie or
ganizatoriai kaip Jankaus
kas. Kaip tik unijos centras 
atsiuntė Į Baltimorę p. Jan
kauską, tai tas tuoj pradėjo 
platinti “Laisvę” irtv^fti ko
munistų kuopas. Jankauskas 
yra labai nemandagus, na- 
chališkas. Prosytojų skyrius 
kelis sykius Jankauską varė 
laukan iš susirinkimo už jo 
nemandagumą, bet jis nėjo 
ir gana. Nors kiek save ger
biantis žmogus butų susipra
tęs ir nebeatėjęs daugiau su
sirinkimam Bet Jankauskas, 
tai kaip ta ilgaveidė,“ nieko 
nepaisė. Ar šiaip ar taip, bet 
tokie žmonės kaip Jankaus
kas ir Pruseika unijai nau
dos nepadaro, nes jie yra di
deli veidmainiai ir igno- 
rantai. Unijai sumažėjus 
nariais, komunistėliams .yra 
gera proga parsikviesti kal
bėti tokius barškalus kaip 
Pruseika. Kurie lietuviai ne
įdomauja dabartinių komu
nistų politika, tai tiems gal 
ir atrodo, kad Pruseika la
bai mandras kalbėtojas. Bet

Skerdyklų ir dirbtuvių] BRIGHTON, MASS. 
darbininkai privalo vyti iš T- • savo vaiku, ;
mva farnn vionUnc mnlVin. .. ! . . i i i vlietuvių vakarinę mokyklų!

Amerikos lietuviai rimtai 
privalo susirūpinti sulaiky
mu čia augusio lietuvių jau
nimo nuo ištautėjimo. Daug 
musų vaikų nemoka lietuviš
kai kalbėti, o nemokėdami 
lietuvių kalbos jie šalinasi 
nuo lietuvių ir paskęsta ame- 
rikonizmo bangose.

Jeigu mes norime palaiky
ti lietuvystę Amerikoje, tai 
privalome visą savo atydą 
atkreipti į priaugantį lietu
vių jaunimą, nes jame yra 
visa Amerikos lietuvių viltis. 
Iš Lietuvos emigrantams ne- 
pribunant, o Amerikos lietu
vių jaunimui ištautėjant, už 
kelių metų turės žlugt visas 
lietuvių sukurtas kultūros 
darbas šioj šaly. Mums sę- . 
stant ir mirštant, draugijos 
turės bankrutyti, nes naujų 
narių nebus iš kur gauti, jei
gu musų jaunimas nebus su 
mumis.

Brightono lietuviai, su
prasdami visa tai, kas viršuj 
pasakyta, įkūrė ir palaiko 
lietuvių mokyklą vaikams, 
šitoj mokykloj vaikai yra 
netik mokinami lietuvių kal
bos ir rašybos, bet kartu jie 
yra auklėjami lietuvių dva
sioj. Mokytojauti į šią mo
kyklą šįmet yra pakviestas 
vienas geriausių ir gabiausių 
lietuvių mokytojų Juozas 
Neviackas, antrasis “Kelei
vio” redaktorius. Pamokos 
prasidės ateinančioj seredoj, 
27 d. sausio, nuo 6 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėj, ant 
Lincoln st.

Taigi, lietuviai'tėvai, leis
kite savo vaikus į lietuvių 
mokyklą, tegul jie išmoksta 
lietuvių kalbą, būna artimi 
mums ir veikia musų tarpe.

Vienas Tėvų.

savo tarpo visokius mulkin
tojus misijonierius, nepai
sant ar jie butų iš Maskvos 
ar iš Romos. Darbininkų iš
ganymas yra jų pačių vieny
bėje. Didis darbininkų va
das senelis Debsas pasakė, 
jog darbininkams dar yra 
proga pasiliuosuoti iš algi- 
nės vergijos organizuojau
ties j pramonines unijas 
dirbtuvėse ir į Socialistų 
Partiją viešame politiniame 
gyvenime.

Lai senelio Dėbso žodžiai 
būna alginiams vergams pa
mokinimu ir kelrodžiu.

Pasaulio Vergas.
Kol skerdyklų darbininkai 
buvo organizuoti į “unijas, tai 
tie raudonieji politikieriai 
skelbė, kad darbininkams 
unijų nereikia, lapkričio mė
nesyje, 1920 metais, busianti 
komunistų revoliucija, kuri 
paliuosuosianti visus darbi
ninkus. Neįvykus “lapkričio 
revoliucijai” komunistai 
pradėjo kviesti darbininkus 
į fosterinę “Švietimo Lygą” 
Jie rietė spyčius ir kolekta- 
vo iš skerdyklų darbininkų 
pinigus savo tikslams.

Ir ačiū kunigų, biblistų ir 
komunistų agitacijai skerdy
klų darbininkai apleido savo 
unijas ir šiandien atsidūrė 
tikroj vergijoj. Pakrikus uni
joms kompanijos tuojaus 
pradėjo kapoti darbinin- 

daugeliui darbi-algas ir apkapojo .ki
- - žemiausio laipsnio. Tiesa,

į paskutiniam algų apkapoji- 
mui darbininkai bandė pasi
priešinti ir apskelbė streiką, 
bet streikas tapo pralaimė
tas.

Dabar “Vilnies” raudo
nieji biznieriai ir humbugie- 
riai jau nieko nerašo apie 
skerdyklų darbininkus ir 
jiems spyčių neriečia, nes 

į pas darbininkus nėra dole- 
jrių.

prie unijų, bet visgi didžiu
ma priklausė ir tuomet dar
bininkų algos buvo daug di
desnės, negu šiandien.

Unijoms pakrikus, sker
dyklų darbininkų gyvenimas 

i yra tiesiog apverktinas. Y- 
įpačyra bloga tiems, kurie 
turi dideles šeimynas. Dide
lės šeimynos tėvas vienas 
pats negali padaryti pragy
venimo, turi eiti Į skerdyk
las ii- motina. Už viršlaikį ir 
šventadienių darbą mokama 
yra paprasta mokestis.

Kai- kurie darbai skerdyk
lose yra labai pavojingi dar-

• bininkų sveikatai. Nuo dide-• 1 — A * • • •

t
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po 30 c. į valandą. Paskati- j [ės smarvės darbininkai gau-:
nimui darbininkų prie spar- na įvairias vidurių ligas ir 

tankiai tos ligos užsibaigia 
džiova. Nuo nešvarumo ir 
skubėjimo i _ 
ninku atsiranda žaizdos ant 
rankų.

Skerdyklų alginiai vergai 
yra labai mulkinami ir ap
gaudinėjami įvairių religijų 
kunigų ir misijonierių. Šitie 
juodvarniai dirba kompani
jų naudai, baugindami nepa
klusnius alginius vergus pra
garu ir paklusniems žadėda
mi daugaus karalystę po 
mirties. Tamsus vergai nesu
pranta. kad jie dabar gyve-

tesnio darbo, kompanijos 
čia įvedė bonų sistemą. Tie 
bonai yra niekas daugiau, 
kaip tik darbininkams akių 
muilinimas. Norėdamas gau
ti boną turi nepaprastai sku
biai dirbti. Ir už tą skubų 
darbą primoka 5 ar 10c. i 
dieną bonuso. O būna ir to
kių dienų, kad ir sparčiai 
dirbęs negauni viršaus nei 
cento. Kiek didesnius bonus 
gauna tik kompanijų šnipai 
arba buvę streiklaužiai.

Didesniam darbininkų iš-

YONKERS, N. Y. 
Margumynai.

Yonkers miestas yra dido
kas. Jis stovi labai gražioj 
vietoj, ant Hudsono upės 
kranto. Skersai upės matosi 
aukšti kalnai ir uolos su dau
gybe įvairiausių medžių, 
kurie sudaro puikų vaizdą, 
ypač saulei leidžianties.

Lietuvių čia gyvena dido
kas būrelis. Y ra tris lietuvių 
pašalpinės draugystės — dvi 
vyrų ir viena moterų. Pasta
roji vadinasi, rodos, “Šv. 
Marijos Plaučių Draugystė.” 
Taipgi yra ir Lietuvių Pilie
čių Kliubas, kuris angliškai 
vadinasi Lithuanian Citizen 
Club. Lietuviai čia ne veikia 
jokio progresyvio darbo. Jei
gu kuris nori ką-nors pradėti 
veikti, tai kitų būna išjuok
tas, bedieviu išvadintas.

Retkarčiais čia apsilanko 
New Yorko lietuvių kunigas 
šeštokas, kuris apkerpa vie
tos buriutes ir išvažiuoja su 
vilnom.

Darbai šiuo tarpu Yon- 
kerse eina nepergeriausia. 
Uždarbiai ne vienodi — vie
ni uždirba mažiau, kiti dau
giau. Daugiausia darbininkų 
dirba karpetaunėj Al. Smith 
and Sons. Darbininkai neor
ganizuoti, todėl bosai juos 
labai išnaudoja. Čia taipgi 
yra dvi cukernės, kuriose pa
prastiems darbininkams mo
kamą po 45c. į valandą. Dir
bama po 12 valandų į dieną.

Yonker ietis.

l

Aldona Antanaitienė.

FOUNTA1N, MICH. • 
Didelė nelaimė ištiko lietuvį 

ūkininką.
Prieš kučias tą vakarą iš

tiko nelaimė lietuvį ūkininką 
B. Sabačių. Sudegė jo stuba 
ir viskas, kas tik stuboj buvo. 
Vakarop sutemus pats Saba- 
Čius nuėjo pas kaimyną, o jo 
moteris su mergaite išėjo į 
mokyklą, kur buvo pareng
tas vaikams vakaras. Apie 
dešimtą valandą Subačiaus 
stuboj kilo gaisras. Subėgus 
kaimynams jau nieko negali
ma buvo išnešti, nes viską 
ugnis buvo apėmus. Spėja
ma, kad gaisras kilo iš vi
daus nuo pečiaus. Sudegė vi
si rakandai ir visos drapa
nos, likosi tik su tomis dra
panomis, ką ant pečių turė
jo. Pinigų irgi sudegė. Ap- 
draudos buvo nedaug, tik 
275 dol., todėl Sabačiu* pa
nešė didžiausius nuostolius. 
Tiek dar gerai, kad geros 
širdies kaimynai jam šiek- 
tiek prigelbėjo.

L. U. P. Draugystė turėjo 
vakarėli prieš naujus metus 
pas M. Čivį. Buvo susirinkęs 
skaitlingas būrelis d raugti. 
Po vakarienės buvo progra
mas iš dainų, deklamacijų ir 
muzikos. Po programui vie
nas iš draugų prisiminė apie 
draugo Sabačiaus nelaimę. 
Tuojaus geros širdies drau
gai sumetė 21 dol. aukų Sa
bačiaus paramai. Draugystė 
iš savo iždo davė 10 dol., 
taip kad išviso pasidarė 31 
dol. Nors tai maža parama, 
bet visgi geriau negu nieko.

Aukavo šie draugai: M. 
Čivis ir Čivienė 5 dol., F. 
Mickevičia ir Mickevičienė 
5 dol., J. Drižas ir Drižienė 2 
dol., V. Martinaitis 2 dol., 
K. Malincas 2 dol. Po vieną 
dolerį aukavo šie draugai ir 
draugės: J. Švelnis, S. Gu
daitis'ir Gudaitienė, F. Nor- 
tėnas, A. Antanaitienė ir F. 
Plikis. Ant rytojaus aukos 
tapo perduotos Sabačiui, ku
ris taria visiems širdingiausi 
ačiū.

Noriu dar žodį tarti apie 
draugystės vakarėlį. Tai bu
vo pirmas toks puikus vaka
rėlis Fountain apielinkėj, 
be svaiginančių gėrimų, kur 
blaiviom galvom ir sveikais 
protais svečiai kalbėjosi ir, 
vėlindami vieni kitiems lai
mingų naujų metų, išsiskirs
tė.

TWIN ROCKS, PA. 
Tamsus angliakasių kam

pelis.
Čia yra 6 anglies kasyklos. 

Angliakasiai šiuo laiku dir
ba kasdien. Mokestį gauna 
pagal 1917 “skėlą.” Darbi
ninkai neorganizuoti, tad ir 
dirba asilų vietoj. Anglies 
sluoksnis labai žentas, kai- 
kur nėra nei 3 pėdų. Vago
nėlius stumdo patys anglia
kasiai vietoj mulų.

Lietuviu čia yra 3 šeimy
nos. Visi juodojo Romos 
trusto pasekėjai. Vienas pa
vienis lietuvis taip “sveiki* 

i no” nauju* metus, kad net 
kojas atšalo. C. K. R.

GRAND RAPIDS, MICH-
Varžytinės tarp kunigų.
šitame mieste yra apie 

3000 lietuvių. Kaip kitur, 
taip ir čia jie yra išsiskirstę 
i visokias partijas ir frakci
jas. Yra būrelis laisvų ir ap
sišvietusių lietuvių, bet di- 
džiumą sudaro tikintieji 
tamsunai. Tie tamsunai čia 
turi savo katalikišką bažny
čią, kuri yra užrašyta airių 
vyskupui.

Atsilankius čionai su pra- -* 
kalbom kun. S. B. Kriščiu- 
nui, dalis katalikų nutarė 
tverti naują, “krajavą”.pa
rapiją ir tuojaus parandavo- 
jo bažnyčią po numeriu 902 
Scribner avė. Šitoj bažnyčioj 
jau antras mėnuo kun, Kriš
čiūnas laiko “krajavas” pa
maldas.

Atsiradimas naujos para
pijos labai nepatiko kun. 
Lipkui. Jis daro visokias in
trigas, kad tik naują kunigą 
ir jo parapiją diskreditavus.

Nesenai čia buvo štai koks 
atsitikimas. Mirė Jurgis Paul
iukas. Velionio moteris krei
pėsi prie kun. Kriščiūno, kad 
jos vyrą palaidotų su bažny
tinėm apeigom laisvose ka
pinėse. Bet pasitaikė taip, 
kad tas pats graborius turė
jo ant tos pačios dienos kitas 
laidotuves, kurios turėjo at- 
sibut irgi su mišiom kun. 
Lipkaus bažnyčioj. Grabo
rius sakėsi prieš piet palai
dosiąs kun. Lipkaus “kostu- 
merį,” o po pietų kun. Kriš
čiūno “kostumerį.” Bet Kriš
čiūnas atsisakė savo “kostu
merį” laidot po pietų ir lai
dotuves atidėjo ant kitos 
dienos. Apie tai dažinojęs 
kun. Lipkus irgi atidėjo savo 
“kostumerio” laidotuves ant 
kitos dienos. Tuomet kun. 
Kriščiūnas nutarė savo “kos
tumerį” laidoti tą pačią die
ną, kuri iškalno buvo pa
doria.

Ten Buvęs.

(Koregponjoncijij tąsa art 5 pus!.)
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4 KELEIVIS

įgali. Pavyzdžiui, netrukus AIITOMORII IIT 
žada čičerinas derėtis su 1 vUVIHIJŲ 
anglų užsienio reikalų minis- 
teriu Chamberlainu. Anglam 
svarbu, kad rusai liautųsi kė
lę lytų tautas prieš anglus Keliatas patarimų apie ba- 
(kinus, ind usus, persus, tur- tenjos užlaikymą.
kus). Rusams svarbu gauti Kiekvit.nas automobilius 
kokia nors paskola smilks- -
tančiam šalies ukiui pataisy
ti. Bet aišku, kad ir šitos de
rybos tarp jų pasibaigs tuo 
pat. kuo ir daugelis pirmiau 
tokių derybų su rusais pasi
baigė : pasišnekės, pasišne
kės. gal ir pasižadės kiek, ir 
išsiskirstys, o išsiskirsčius — 
vieni varys toliau savo darbą 
lytuose, o kiti dar labiau pa
slėps savo pinigmaišį nuo 
Rusijos.

Tuo tarpu kas darosi Rytų 
Europoj? Yra tikiu žinių, 
kati ienkai mobilizuoja Visit |drt va,illeniu. Vanduo turi 
jėgas Pabaltjuiy kad tik pa- viri,ltas 0 <la rfau _

aparatas, viiris cheminiu bu
du gamina visą automobiliui 
reikalingą elektrą. Gi elekt
ra automobiliui reikalinga 
šviesoms, ragui ir motorui. 
Jei elektros kibirkščių ne
bus. gazolinas motoro vidu- 
įy ne eksplioduos ir automo
bilius nevažiuos.

Taigi baterija yra labai 
svarbi automobiliaus dalis, 
ir ji reikalauja didelės prie- 

! žiūros. Vasaras metu ją rei- 
.... r . I kia beveik kas sąvaitę dapil- kad lenkai mobilizuoja visas (,vt van,|eniu. Vanduo turi 

jėgas Pabaltjuiy kad tik pa- b'm viri„tas 0 da rfau _ 
imtų į savo rankas imciaty- di#dliuutas. Baterija papras- 
va daryti Rytų Europos sau-(tai suįideda gwj Fat£ki 
gumo sutartj. Gavę is anksto kalnbartiių. kurie būna su- 

■ sau salininkų, jie tvirčiau d^į į vieną skrvnelę arba 
įjaustųsi deiybose su rusais ir bakįa; Todel reikia pjpildyt 

sraletu is įu daugiau sau įssi- >__ t* ..ai,-,,.. ------t..-*

I
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vadinasi hydrometru. Bet
■kas apie ta’i nenusimano, tai!

C A VININV A MC geriausia sustot su automo-[ ’ AlllIilLnruja bilium prie patarnavimo sto
ties (service station) ir duoti I 
savo bateriją išbandyt. Už j _______ ________
išbandymą stotis paprastai sis bažnyčių istorijos lapas 
nieko neima; bet jeigu jūsų,yra vadinamas raganų per- 
baterija persilpna, tai tie sekiojimo gadvnė 15, 16 ir 
žmonės jums pasakys. Tuo- 17 amž., kuomet katalikų

U žrai^vmas kai- nant,r buvo, nukankinta šim
tai tūkstančių histerija sir- 

-, gūsių moterų^ir vyrų. Čia lei- 
-*“* . pOpježiams,

Juodžiausis ir kruviniau-

•s. \ ašaros metu ją rei-

met liepkit jiems išimt ją ir;bažnyčiai klystant ir klaida 
užtaisyk ----- 1...... —
nuoja apię $.1 -r- $1.50 ir irUa; 
kelias dienas laiko. Tuo tar- 
pu stotis paskolina jums sa-Įsime" kalbėti r ______ ,
vn hatpriia už kuria . n«a_■kurių bulės pries^raganas 

yra aiškus kaltinamasis raš
ytas prieš pačius popiežius, 
klydusius ir klaidinusius Eu
ropos visuomenę.

Šv. Tėvas Jonas XXII (22) 
1320 ni. rašo:

“Yra žmonių, kurie būda
mi krikščionys tik iš vardo, 
yra pametę tiesos šviesą, 
idant susijungtų su mirtim ir 
sutartį padarytų su Pragaru. 
Jie demoAams aukauja ir 

i juos garbina, gamina ar įgy-
I
»

—Kur taip skubini, tėve?
—Einu pas kunigą, vaike.
—O ką pas ji veiksi? Juk 

velykinės da peranksti.
—Ne velykinės aš einu,•J

ale prašparto.
—Kokio pasporto?
—Nutariau, vaike, i Lietu-'čiau i baksus,

tų reikėtų bėgti, slapstytis— 
ir žygis neapsimokėtų.

—Nebijok, Maike, aš nesu 
toks durnas, kaip tu mislini.! 
Besiruošdamas bėgti, aš pa-1 
imčiau iš valdžios kasos ko- 

! kią 15 pūdų sidabro, užkal- 
_____ 'z.ioii ; jr neparašęs 

va važiuoti, tai noriu praš- anl jų jokio adreso, pakavo- 
partą išsiimti._____________[čiaujuos ant treino, katras

—Tai ne pas kunigą tui i 
eiti, bet į Lietuvos atstovybę 
arba į konsulatą turi kreip
tis. Kunigai pasportų neduo
da.

—Tu. Maike. manęs ne
mokink. ba aš ir pats žinau, 
kas man reikia. Su atstovy
bės prašpartu gali tik į Lie
tuvą parvažiuoti, bet geros 
službos negausi. Jeigu nori 
patekti į ministerius. tai turi 
turėt nuo kunigo pasviečy- 
jimą. kad esi geras katalikas 
ir štedy į spaviednį eini. Sy ’.

—Bet tu. tėve, į ministe
rius nepateksi.

—O kodėl ne? Kaip mano 
frentas Petrulis pateko? Juk 
sykiu kiaules ganėm ir aš ži
nau. kad jis už mane nei 
kiek negeresnis.

—Bet jis daugiau patyri
mo turėjo už tave.

—O kur jis tą patyrimą 
gavo? Juk kiaules ganyda
mas neišmoko. Jis išmoko 
biznį daryt tik tada, kaip pa
stojo Lietuvos finansų mini- 
sterium. Taigi ir aš, vaike, 
taip patropysiu. Tapęs bosu 
ant Lietuvos skarbo. aš pa
imsiu kokią porą milionų li
tų ir paskolinsiu be procentų 
kokiam nors savo frentui ar
ba kad ir žydui. Už tokį pa
skolinimą aš gausiu kokį 
šimtą tūkstančių litų prezen- 
to. Gavęs tiek pinigų, vaike, 
aš galėsiu užpirkti didžiau- 
šią Blaivybės karčiamą Kau- gus vi^iek kas nors pavogs, 
ne" ir galėsiu gerti šnapsą 
per visą savo gyvenimą.

—Gal tu taip ir padaly
tum, tėve, jeigu niekas nieko 
tau nesakytų. Bet žinok, kad 
Lietuvos žmonės neleis tau 
šitaip daiyti.

—Lietuvoj dabar krikš
čioniška valdžia, todėl ji 
man, kaipo geram katalikui, 
nieko nesakys.

—Bet ne visi Lietuvos 
žmonės priklauso krikščio
nių partijai. Tenai yra da so
cialdemokratų, yra liaudi
ninkų ir kitų, kurie netylės 
matydami tavo vagystes, vis
tiek kad tu ir ministeris busi.

—Maike, jeigu bedieviai

galėtų iš jų daugiau sau t&si-, kambarėlius vandeniu Jeigu 
dereti. Ir kas žino, jei nebus > ..............
Rusijos pakankamai apsi- 
žiūrėta, ar tik Lenkijai tas -ėtektra“ 
nepavyks? Estiją su Latvija1 nebeaįaiv’insit.' 
lenkai jau kaip ir turi savo kė< irktj nauj batcrija 0 
,puseje. Kitos dar pnesinasi . kainu„ia „uo $20 iki $40. 
Į lenkų pastangom ir svyiuo- 
jja, bet lenkiškosios deivės 
giesmės gali ir jas pavilioti. 
Tuomet Rusija butų nuo vi
sų atskirta, vienui viena pa
silikusi, ir nors Rusijos poli
tikai giriasi, kad jie tuojau 
apsidirbtų su Pabalte ir Len
kija. bet tikrenybėje gali ir 
ne visai taip išeiti. Mat visai 
kita yra veikti ir turėti pasi
sekimo Kinuose, Persijoj. 
.Indijoj ir visai kita — Pa- 
Ibaltjury ir vakaruose. Ten 
[dar įmanoma propaganda, o 
čia propoganda be gausaus 

i parėmimo raudonuoju (čer- 
.voncu) visai neveikia (ir net 
įsu raudonuoju ir tai mažai 
; teveikia!), o jeigu ir prieitų 
[ligi ginkluoto susirėmimo, 
i lai su dabartiniu Rusijos u-
kio stoviu ir šalies nesuteiki
mu vargu bau galima butų 
taip lengvai apsidirbti.
• Labai darosi įdomu, kas 

i paims iniciatyvą Rytų Euro
pos saugumo sutarties suda- 

Iryme? Tr.
i ’ I 

į jų rankas, kas butų j

I

vo bateriją, užkurią ji pa
prastai skaito po,25c. į die
ną. ’•

Jei automobilius stovi ne
vartojamas, tai baterija iš
sieikvos į mėnesį laiko, o 
žiemos šalčiuose ir į sąvaitę 
ji “apmirs.”

Ant kiekvienos baterijos 
yra du švino stulpeliai (ter
minalai), prie kurių prijun
giamos vielos. Vienas tų 
stulpelių paprastai apauga 
žalsvai mėlyna mase, kuri 
vadinasi korozija. Tai yra i ja paveikslus, žiedus, stiklus, 
tokia rudis, kuri pasidaro [veidrodžius ir dar kitokius

s-Kanwareim> vanuemu Jeigu cheminiu budu iš tos lukš-idaiktus, kame jie pririša de- 
_.\anduo įK.zius, tai plokšte- Įties, kurios yra pripilta į ba-'monus per savo magiškąją 
^•les (juatesi, kurios gamina .terijos vidurį. Šita rūgštis Į jėgą*, blukdami iš ju aL^aky- 

I elektrą. ir jų jau vra jabai smarki ir prikišus' mus, prašy dami jų pagelbos
j >n- )ea’.fa-' inbl-L rei‘ I ugnį Ji tuojaus eksplioduos. i savo piktiems tikslams, pasi-
. ke> pirkt, naują bateriją, O (Tralui nitil-nnmot ilnn.lomi

i eina už gronyčios.
—Bet tai butų vagystė.
—Ne. Maike, tai nebūtų 

jokia vagystė, bet apsaugoji
mas katalikiškos Lietuvos 
turtų nuo bedieviškų rankų.

—Kaip tai apsaugojimas? 
—Na. argi tu to nesupran

ti. vaike. Dabar Lietuvoj ar
tinas rinkimai naujo Seimo. 
Nors krikščioniška valdžia 
uždraudė bedieviams pra-Į 
kalbas laikyt ir kitokią agi
taciją varyt, bet su velnio 
pagalba jie vistiek gali rinki
mus laimėt. O kada jie lai
mės rinkimus, tai jie ir val
džią paims į savo rankas. 
Tada visi Lietuvos turtai at
sidurs į jų rankas, kas butui ZthatiSc Val-
labai didelė nelaimė katali-j ajIUUncb V dl
kams. Taigi pakol da laikas. gyddVO SenOVej. 
reikia tuos turtus gelbėt.

—Sakai, reikia juos vogt? j 
—Maike. aš tau sakiau, 

kad tai nebus jokia vagystė. 
Juk geriau, kad Lietuvos pi
nigus katalikas sunaudos, 
negu koks bedievis ministe-i 
ris paskui išleis juos ant be
dievybės platinimo.

— Klysti, tėve. Šitoks dar
bas. kaip tu planuoji, yra tik
ra vagystė, ir aš tau nepatar
čiau taip daryti.

—Olrait, Maike, tegul tas 
butų ir vagystė: bet jeigu vi
si vagia, tai kodėl aš negalė
čiau truputį pasinaudot? 
Juk šiaip ar taip, tuos pini-

—Visi vagįs, tėve, turėtų 
sėdėt kalėjime, vistiek ar jie 
yra kunigai, ar ministeriai.

—Na, tai gudbai. Maikc. 
Daugiau aš tau savo sekretų 
nesakysiu.

žiemos metu vanduo ba
terijoj neišdžiusta taip grei
tai. bet užtai šaltam ore ba
terija daug sunkiau dirba ir 
labai greitai išsieikvoja, to
dėl reikia žiūrėt, kad ji vi
suomet butų pilnai užtaisyta 
(chargedi. Jeigu ji nebus 
pilnai užtaisyta, tai “starte-i jos

[Todėl niekuomet nereikia įduodami begėdiškiausiam 
žiūrėti į bateriją su degtuku'vergavimui dėl dalykų begė- 
arba su žvake. , Užpilta ant'diškiausių.”

Bulė Suminis desirantes 
prieš raganas 1585 XII.

Inocentas, vyskupas, Die
vo tarnų tarnas. Idant atmi
nimas pasiliktų.

“Labiausiai geisdami.

II
I drapanų, šita idgštis tuojaus 
sudegins drapanas. Drapa
nas sudegins netik pati rūgš
tis, bet ii- ta žalia ludis arba 
korozija, kuri susirenka ant 
baterijos viišaus. Koroziją------ j— -------- rtviuz-iją įmaniausiai geisdami,
visuomet reikia nuo bateri- kaip reikalauja ganytojaus

> stulpelių nuskust, nu- rūpestis, idant katalikų tikė-
ną’ ' negalės automobilių pa-j šluostyt žemėn ir paskui nu- jimas didėtų kaip niekuomet 
leisti, ir jus turėsite išlipę, valvt stulpeli su amonija ar- ir višuivpražystų, idant ereti- 
“starduot" jį su rankena. O ba su baking soda, T ' ’ " ’ ‘ '
tai yra katorginis darbas.

Kai]> sužinot, kada bateri
ja yra pilnai užtaisyta, o ka
da ne? šitą galima patirti 
tam tikru instrumentu, kuris

ba su baking soda, 
neitralizuoja rakštį. Tiktai 
reikia saugotis, kad nepa
tektų amonijos ar baking 
sodos i baterijos vidurį, nes 
baterija tuomet neveiks.

*

Lietuva ir Rytų Prusai

kurios kų piktybė butų nuo tikin
čiųjų atitolinta, mes geruoju 
skelbiame ir naujai leidžia
me priemones, kurios įkūnys 
tuos dievobaimingus pagei
davimus, o pertat, visas klai
das išrovus, uolumas ir lai
kymas to paties tikėjimo 
stipriau įsigalės tikinčiųjų 
širdyse..

: “Ne be didelio skausmo ne
senai patyrėm, jog šiaurės

Jeigu butų išleista virtu
vės ir stalo enciklopedija, ji 

| parodytų keistų dalykų, ko 
l žmonių išlepinimas ir prie
tarai neišgalvoja. Senovėj, 
kol įvairus prieskoniai nebu
vo žinomi, buvo vartojami 
pagardinimams įvairios žu
vų dalys ir jūrių žolės. Deli
katesai buvo čerepokai. 
driežlės, garniai, flamingai. 

Įšunes. Rymiečiai gardžiai 
i valgydavo peles, ypatingai 
jas penėdami, ir bjauriausias 
kiaulių ir karvių kūno dalis. 
Francuzų virtuvė 18 šimtme
čio turi 543 receptus, pav.: 
kiaušiniai su rožių vandeniu, 
su praskiestu suriu. su saulės 
žiedais, su orandžiais, su ru- 
kščiomis vynuogėmis. Kar

Lietuvos georgafiškoji pa
dėtis yra tokia, kad nuo jos 
kartais gali pareiti to ar kito 
kaimyno likimas. Taip, pa
vyzdžiui. daug reikšmės šio
kis ar tokis Lietuvos laiky
masis ir elgesys turi musų 
vakaru kaimynui Rytų Prū
sams, kurie nors ir yra Vo
kietijos dalis, bet lenkų pa
grobtuoju karidorium yra 
nuo jos atskirti. Lenkai nuo 
senai ne kartą mėgino daryti 
pasiūlymus mums pasidalyti 
Rytų Prusus tuo budu, kad 
jiems atitektų visa Rytų 
Piusų pietų dalis, kuri yra Į 
pietus nuo geležinkelio Vir
balis—Karaliaučius, o mums 
visa šiaurės dalis nuo to ge
ležinkelio. Net ir dabar len
kai neliauja svajoję apie to
kį pasidalinimą. Jų spauda, 
politikai, tautiškosios orga
nizacijos tebekalba apie rei
kalą tvirtai prieiti i Baltijos 
jurą ties dabartiniuoju Rytų 
Prūsų pajiniu, kuri jie vadi
na “karališkųjų prūsų pa
jūriu." Irtai nėra tuščios 
kalbos. Lenkai trokšta šitą 
dalyką Įvykinti ir būtinai jį 
vykins, kai tik tam susidarys

i

veliu mėšlas būdavo vartoja- £(7’a P’’oga. O tokia gali kar
mas duonai pakartinti, gai- ‘....... .
džių skiauterės ir kiti “deli
katesai" buvo ypatingai mė-

i giami.
Kinuose* ir šiandien noriai 

valgo sliekus, aliejuj virtus 
šilkaverpius kirminus ir šu
nis. Sirijoj ir Arabijoj mė
giamiausias kepsnys iš pievų 
žirgelių, žiogų: vidurinėj

jų atskirai, arba) Afrikoj kirminai, aukšteliai, 
atskiromis gru- gyvatės ir šikšnosparniai

Dabar, pasirašius.valgomi, šiaurės koriakai
Lokarno sutartį, kepa šiokią duoną: suklekęs 

’ , lajus, sugrustas
prailėtų didelį lermą kelti ir bar Rusija turi reikalo su vi- briedgauris (samanos), iš- 
norėtų mane ant su<lo pa- su svarbiausiuoju vakarų imtas iš užmuštų briedžių 
traukti, tiri aš surinkčiau sa
vo forničius i 
nesakydamas — du j už gro- Derėtis Rusija su kiekviena Orianko ryja kasdien po ge- nėj padėty atsidurtų Rytų 
nyčios. jdidžiujų vakarų valstybių rą svarą žemės, sumaišytos Prusai, jei lenkai pasiektų

Tai ką tu čia labai lai-'atskirai gali, bet tos derybos su krokodilų ir čerepokų jurą per Lietuvą ir juos tvir- 
mėtum, tėve! Už 100,000 Ii-apčiuopiamų vaisių duoti ne-taukais. tai suimtų į savo glėbį. Dėl

I

_______________________ i
. T. . 4- -i • (Vokietijos nekurtose dalyse,to Lietuva šituo atžvilgiu^ į M , R , fj 

jungininke. Toliau Rytų 
Prusai yra toliausia i rytus 
i«k<lSHjinUuj08efeir Se’ <lau«eli? ?bie*
ik c a, _^niav, ei. a).° ” menų, užmiršę savo įšganv- dabar turėtų eiti didelis ir ma n„o v
gyvas prekybos susisieki
mas su Rusija. Tas susisieki-; 
mas butų naudingas ir Lietu
vai. Lietuva butų tiltas, per 
kurį eitų didelis judėjimas ir 
duotų nemaža pajamų. Dėl 
to Rytų Piusai yra suintere
suoti. kad Lietuva tiesiau su
sisiektų su Rusija ir turėtų 
su ja betarpišką sieną, o tas 
reiškia, kad Vilniaus susi
grąžinimas Lietuvai yra ne 
vien Lietuvos, bet ir Rytų 
Prūsų interesams. Taigi, Lie
tuva yra gamtiškas sąjungi
ninkas su Rytų Prūsais ir 

i santykiuose su Rusija ir Vil
niaus klausimu. Pagaliau, 
Lietuvos ir Rytų Piusų ūkiš
kas ir kultūriškas bendra
vimasis. Juk tai viskas yra 
čia pat, po ranka — iš Kau
no į Karaliaučių traukiniu 
viso 5 valandos kelio! Musų

- - V

Triro, Zalchurgo i»- Bremeno 
provincijose, miestuose, že
mėse, vietovėse ir diecezijo-

mą. nutoldami nuo katalikų 
Įtikėjimo, paleistuvauja su 
demonais inkubais ir suku- 
bais; jog dėl jų žavėjimų, 
kerėjimų, būrimų ir kitokių 
šventvagiškų niektikėjimų, 
dėl jų keikimų, jų pasilei
dimo, dėl jų nusikaitimų ir 
paklydimų moterų gimdy
mai, kaimenių vaisymasię, 
derlius, vynuogės, medžių 
vaisiai, vyrai, moterys, ban
dos. galvijai, visokios gyvu
liu rūšys, vynuogynai, pie
vos, sodai, ganyklos, javai, 

’ kviečiai, ir kiti žemės vaisiai 
1 žūva ir miršta: vyrai patys, 

moterys, jungo galvijai, ban
dos, žvėrys ir kiti gyvuliai 
esti puolami ir kankinami 
vidurinių ir išorinių kančių 
ir nelaimių: žmonėms kliu
doma ’ veisties, moterims — 
pradėti, vyrams neleidžia at- 
1*11 • • 1 • •-*i i i- likti vyriškųjų pareigu, o žmones ten daug ko gali pn- _ - ■> ‘ ,1 *-;....... moterims— moterystes. Pa-

RUSIJA AR LENKIJA?

Rusija, norėdama nustaty
ti savo santikius su didžio
siomis vakarų vastybėmis, 
lig šiol turėdavo reikalo su Į 
kiekviena 
su keliomis 
pėmis. 
Londono 
padėtis visai pasikeitė; da-;kraujas,

tais ir susidaryti, pavyz
džiui. Vokietijai visiškai nu
siginklavus. anaikinus gin
klų dirbtuvės, ūkiškai nu
smukus. netikėtai įsipainio
jus į kokius ] .litinius sunku
mus ir tt. h tuomet Rytų 
Prūsų klausimas gali urnai 
iškilti visoje iatumoje.

Kaip į jį lietuviams nusi
statyti žiūrėti? Ar naudinga J 
butų Lietuvai, kad dingtų 
Prusai?

Pagrobus nkams “kara
liškųjų piusų pajūrį,” Lietu
va butų lenkų kaip ir apka
binta iš trijų o'usių, o ką tas 
reiškia, kiekvienas lietuvis

svarbiausiuoju vakarų imtas iš užmuštų briedžių 
valstybių susiburimu. Tas skilvio, sumaišyti su išdžiu- 

ir niekam nieko jos padėtį labai pablogina.[vusiu šienu. Otomakai ir gali gerai žinoti.

sižiurėti ir pasiskolinti, o jų 
žmonės gali pas mus par
duoti ir nebrangiai šio to pa
sipirkti. Gerove turėtų būti 
geriausi kaimyniški santi- 
kiai! Akylesni žmonės iš vie
nos ir iš kitos pusės tatai, 
rodos, senai matė, bet tarp 
platesniųjų sluoksnių truko 
pažinties, šitas reikėtų paša
linti. Dabar tarp visų arti
mųjų valstybių eina gyvas 
santikių reguliavimas. Rei
kėtų aiškiai ir galutinai ir į 
musų valstybei sureguliuoti 
savo santikius su Rytų Prū
sais, žinoma tokia dvasia ir 
prasme, kokia pati gamta 
abiem pusėm diktuoja.

ir dar baisesnėmis, kaip jam, 
inkvizitoriui, patiks ir visa 
tat be apeliacijos musuoju 
autoritetu remdamasis ir at
sišaukdamas, jei reikia, pa
saulinės valdžios pagelbos.

“Nė vienam žmogui nėra 
leista peržengti šitą lakštą 
musų deklaracijos valdžios 
išplėtimo, leidimo ir įgalio
jimo, arba beprotišku drąsu
mu jam priešintis. Jei kas 
užsimotų pasikėsinti, jis už
sitrauks, tegul žino, rūstybę 
visagalinčio Dievo ir palai
mintų apaštalų Petro ir Po
vilo.’’

Duotas Romoj, pas šv. 
Petrą, Įsikūnijimo 1484 me
tais, 9 gruodžio, pirmasiais 
musų pontifikato metais.

Šv. Tėvas Aleksandras VI 
prieš raganas. Bulė “Cum 
acceperimus" 1494 m.

“Kadangi sužinojome, 
jog Lombardijos provincijoj • 
vyrai ir moterįs daro žavėji
mus ir velniškus burtus, nuo
dais ir kitokiomis priemonė
mis daro begėdiškus nusikal
timus, naikina žmones, gy
vulius, derlių, platina papik
tinančius paklydimus, musų 
ganytojaus atlikdami parei
gą, mes ryžomės tuos nusi
kaltimus suturėti ir kiek ga
lėdami, Dievui padedant, tų 
papiktinimų ir paklydimų 
platinimąsi sustabdyti.

“Štai kodėl mes pavedame' 
tau ir taviesiems įpėdiniams 
Lombardijoje * ir liepiame 
stropiai jieškoti... tokių vyrų 
ir tokių moterų, suradus juos 
bausti ir drausti su teismo 
pagelba.
“Idant galėtumėt geriau at

likti šitą pareigą, mes jums 
šiuomi duodame prieš juos 
visišką valdžią, kad ir prieš 
visokias konstitucijas ir apa
štališkus ordonansus (įsaky
mus), indultus ir paprastas 
privilegijas, kurios, galėjo 
būti kita karta kam suteik
tos.”

Šv. Tėvas Leonas X 
(1521). Venecijos inkvizito
riams:

“Mes tariame ir įsakome, 
musuoju apaštalų autoritetu 
pasiremdami, jog jus galite, 
nes tai yra jūsų pareiga, ir 
toliau traukti tieson visus 
magus, burtininkus ir atpuo- 
lėlius,Venecijos Senatui, Do
žui (prezidentui) ir kitoms 
Venecijos vyriausybėms ne
leisdami daugiau besikišti į 
tos rūšies bylas, bet tuojaus 
pat vykdyti, be jokios revi
zijos ar peržiūrėjimo bažny
tinio teismo sprendimus.”

Ir po šitų popiežiškų įsa
kymų Vokietijoj nukankinta 
apie 100 tūkstančių nekaltų 
moterų ir vyrų, o Lombardi
joj pasmerkta apie 25 tūks
tančiai.
Raganų deginimo gadynės 
atrugos šiandien matomos ir 

Kaune.
“Mokyčiausis" Liet, teolo

gų daktaras, profesorius ir 
pralotas A. Dambrauskas 
“Tiesos Kely” sanprotauda
mas dėl spiritizmo, mano, 
kad jo apsireiškimuose daly
vaujančios demoniškos arba 
lietuviškai tariant velniškos 
būtybės. Tikinčių velniais 
mokslininkų įrodymai esą 
“rimti, blaivus, paremti fak
tais ir todėl demoniškąją 
spiritizmo hipotezę daro la
bai įtikinančią.” Tokios nuo
monės gynėjo veikalas “yra 
gavęs pagyrimą šv. Tėvo Pi
jaus XI ir turi bažnyčios ap- 
robatą (leidimą).” Pasakyk, 
kunige profesoriau, kur 
šiandien dėtum “demonų” 
apsėstas moteris?

Dar aršes-

ties tikėjimo, kurį yra per šv. 
KrjA&ąi priėmę, jie išsižada 
šventvagiškom lupom...

“Dęlybaimės, kad provin
cijos pilys, diecezijos, žemės 
;r kitos Aukštosios Vokieti
jos vietos netektų inkvizici
jos palaimos, mes dekretuo- 
jame (įsakome) apaštalų 
autoritetu remdamos, jog tie 
inkvizitoriai turi teisę eiti 
savo pareigas, vesti bylas dėl 
sakytų pasileidimų ir nusi
kaltimų nubaudimo... Prieš
taraujančius, atkakliuosius, 
priešginiautojus, maištinin
kus, kas jie nebūtų, kurio 
pašaukimo, luomo, laipsnio, nį Bostone. Dabar jis parda- 
kilmingumo, pranašumo ar vinėja lotus Floridoj ir žada 
padėjimo, kad ir kokias iš- 200 nuoš. pelno savo kostu- 
skirtines turėtų teisęs, jis meriams. Keli metai atgal jis 
privalės pasirūpinti juos nu-[žadėjo tokį “pelną" ant 
raminti cenzūromis ir baus- tarptautinių kuponų, ir gavo 

mą, prašydamas tų dviejų mėmis ekskomunikacijos,1 kelis metus -kalėjimo už ap
kalų bylą iš naujo peržiūrėti, suspendavimo ir interdikto, jgaudinėjimą žmonių.

Sacco ir Vanzetti advo
katas kreipėsi į vyriausi teis-

Ponzi vėl atidaro savo biz
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Korespondencijos
NEW HAVEN, CONN.

Naujienos iš musų padangės.
Gruodžio 27 d., Sąryšio 

Svetainėje Maskvos davat
kos buvo surengę prakalbas 
savo kapucinui A. Bimbai. 
Buvo garsinta, jog kalbėto
jas darys pranešimą apie 
naujausius atsitikimus Lie
tuvoj ir paaiškins kame yra 
Lietuvos liaudies išganymas.

Atėjus garsintam laikui 
publikos susirinko apie 30 
ypatų. Dviem valandom vė
liau kaip garsinta prasidėjo 
prakalbos. Mat vis laukta 
daugiau publikos, bet nesu
laukta. A. Bimbos taip vadi
nama “prakalba” — tai se
nas nusidėvėjęs komunistų 
pliurpalas. Jis susirietęs gy
rė Rusijos tvarką ir išreiškė
pageidavimą, kad Lietuvos 
liaudis susivienvtu su komu- a *■ 
nistais. Turbut Bimbiokasj 
manė, kad Nexv Haveno lie
tuviai darbininkai neskaito 
laikraščių ir nieko nežino 
apie Rusijos liaudies engė
jus bolševikus. Savo prakal
boj Bimba Lietuvos social
demokratų nekoliojo, mat, 
turėjo tam tiktą išrokavimą. 
Pagalios jisai sušuko, kad 
kun. Petkus bylą su “Lais
ve” pralaimėjo. Girdi, jeigu 
“Laisvė” butų šitą bylą pra
laimėjusi, tai visi lietuvių 
progresyviški laikraščiai bu
tų buvę pasmaugti ir “Lais
vė” jau butų nebegyvavus. 
Čia Bimba graudžiu balsu 
šaukė, kad darbininkai au
kautų “Laisvės” parėmimui, 
nes “Laisvei” gręsia prapul
tis. Matydamas, kad žmonės 
iš jo “graudžių verksmų” tik 
juokus daro, Bimba permai
nė poziciją ir verkiančiu 
balsu pradėjo kalbėti apie 
kalinių kankinimą Lietuvos 
kalėjimuose. Rodydamas ko- 
kį-tai piešinį, jis šaukė, kad 
visi aukautų tų kalinių gel
bėjimui. Neat-argųs Bimbos 
“manevrai” išdavė visą ko
munistų paslaptį. Bimbos 
strakčiojimai nuo “Laisvės” 
reikalų ant Lietuvos kalinių 
aiškiai davė žmonėms supra
sti. kad kaliniams surinktos 
aukos eina “Laisvės” iždan, 
iš kurio “pažitkavoja” Bim
ba ir kiti Brooklyno komi
sarai.

Pabaigęs kalbą Bimba su 
dviem kirptaplaukėm leido
si per publiką aukų rinkti. 
Kiek jie surinko, neteko su
žinoti.

gražu, kad musų muzikantai i 
remia progresyvį darbą.

« * ; J
Musų mieste randasi garsi 

Mill River gatvė, kurią lie
tuviai vadina “Panemunė.” 
Čia gyvena pusėtinas būrelis 
lietuvių, kurie myli lietuviš
kus pasismaginimus. Jie čia 
verda alų, munšainą ir pasi
gėrę kelia orgijas. Kartais 
įsismaginę pradeda peštis, o 
po peštynių bylinėtis ir pas
kui “ugadas” daryti. Taip 
ir leidžia savo brangų laiką 
naikindami savo sveikatą, 
protą ir leisdami pinigus. 
Broliai, ar ne geriau išsirašy
ti “Keleivį” ir “Naujienas” 
ir ilgais žiemos vakarais 
skaityti ir šviestis? Laikraš
čiai nurodys jums kelią prie 
progreso, o munšainas nuves 
jumis į prapultį.

3 5 »

New Haveno “Panemu
nėj” gyvena x-ienas 50 metų 
“jaunikaitis,” kuris varo sa
vo pasiutimą ir gana. Jis čia 
linksmai leidžia laiką su 
storblauzdėmisr pirkdamas 
joms dovanas, o apie savo 
žmoną, kuri gyvena Jurbar
ke (Lietuvoje visai nesirūpi
na. Nesenai šitas “jaunikai
tis” irgi gavo “prezentą” — 
už lindimą'prie svetimų mo
terų, šeimininkas uždėjo jam 
juodas akis.

Buvę*-M*tę».

SHENANDOAH, PA.
MIRfi P. ZL JUS.

Sausio 7 d. mirė Pranas Zujus, apie 
53 metų amžiaus. X’clionis paėjo is 
Pošvenčio kaimo, Prienų parap., Ma- 
riampolės apskr. Buvo da nevedę *, 
rimtas ir geros širdies vyras, paliko 3 
brolius Amerikoj ir 2 seseris Lietuvo
je. Palaidotas tapo 12 d. sau. io. Lai 
ilsis jis sau amžinai.

Jurgis Marčiulionis.

I

Kas Ilgiau Gyvena- 

Vedusieji ar Neve 

dosieįi?

puola kiekvienam 100,000
žmonių.

Amžius Mn ė • Mirė
V. .I.i -ių viengungių

20—25 2C 12.31
! 25—30 * .23 14.94
• 30—35* 65 15.94

35—4o .67 16.02
40—15 .07 18.35
45—50 01 21.18
50—55 • * 54 26.34

;• 55—69 14 28.54
l. 60—65 * 63 44.51
j* 65—70 !»3 60.21

70—75 5« 102.71
75—841 ' x.'» 143.94

.XII—X5 *8 195.40
Christophei von Rufeland

PAJ IEŠKOJIMAI
Aš, Marijona Barkauskiutė, pajieš

kau savo pusbrolių Kazio ir Juozo 
Tamkevičių, paeina iš Šunskų kaimo, 
Mariampulės apskričio, pirmiaus gy
veno Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žinote, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu:

J. PAULAVICIA
119 E Adam st., McAdoo, Pa. Į

Pajieškau brolio Jono Sinkevičiaus, f 
pirmiau gyveno Bostone, o dabar ne
žinau kur; malonėkit atsišaukti. l5> !

MIKE S1NKEYTCH |
402 E. 26-th st., Tacoma. Wąsh. j

Pajieškau savu brolių Juozu ir Jonu 
Taraškevičių.
burge. o dabar nežinau kur. Malonė
kite atsišaukti šiuo adresu:
Viktorija Taraškevičiui č-Marceviėieaė 

Bos 68
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Pajieškau savo dėdės Juozo Kisie

liaus, paeina iš Vilkaviškio apskričio, 
Stimiškių kaimo, apie 38 metai kaip 

į Amerikoje. Jis pats lai atsišaukia ar
ba kas apie jį žinote, malonėkite pra
nešti šiuo adresu: (5)

JONAS AM EROSAS
Box 342, Girardville, Pa.

pirma gyvenu Pitts-!- - - - I

s $ «

Vietos lietuvių visuomenė 
labai užinteresuota. kur din
go “garsusis” lietuviško be
no vadas, kuris keletas metų 
atgal atsibastė iš Rumford, 
Me. Tas vyras dar tebegyve
na Nexv Havene, bet jis čia 
pasiliko “generolu” be ar
mijos. Visi muzikantai, pa
matę jo godumą ant pinigų, 
jį apleido. Nesenai man teko 
matyti lietuvių beno lieka
nas* —uniformas ir kitokius 
“tinksus” išmėtytus. Tuojaus 
po beno laidotuvių komunis
tai buvo parengę “Laisvės” 
zeceriui prakalbas East St. 
Svetainėje. Čia mirusiojo 
beno vadas parodė savo ne- 
kulturišką “chrabrastį," už
puldamas su kumštimis muš
ti vieną žmogų, užtai, kad 
šis jam nefundino. Supran
tama, iškilus muštynėms pri
buvo “aniuolai-sargai” ir 
beno vadą nuvedė ten, kur 
tokiems naehalams yra vie
ta. Jeigu kitokių pažiūrų 
žmogus butų šitaip padaręs, 
tai komunistai butų ant jo 
šunis korę, bet apie savo 
draugą nei mur-mur.

* ♦ »

Čia nesenai susitvėrė or
kestrą po vadovyste J. Pet
kaus. Šitos orkestro^ patar- 
navimu yra užganėdintos vi
sos draugijos. Draugijų Są
ryšiui šita orkestrą patarna
vo dovanai. Tai yra labai

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosuly> ir šalti.-, taukiai 

nrivėda prie pavojingos bėdų-. 
Jus galit juos sustabdyt dabar - i 
Creoniulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
■nulsion yra naujas tnedikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubiatu- 
greitutnu: jis palengvina ir gyčiui 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų. kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vai-.ų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir. 
kitokių gerklės nesveikumų. Creu- 
niulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždėgillia. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuonii sustabdo 
gemalų augimą.

Vreotnulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formoje, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo v i»<>? siste
mos po blogo šalčio ar "flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepaleitgvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių. Creoniulsion Coni- 
pany. Atlanta. Ga. (apg)

Pajieškau sesers Uršulės Katkaus- 
kiutės (po vyru. Daugirdienei, iš Lie
tuvos Daugų parapijos. Alytaus ap- 

------------- __ skričio. Tris metai atgal gyveno So. 
Laivrcnc**, Mas*. Bostone Malonėkit atsišaukti, arba 
----- -__________ ! žinantieji praneškit jos adresą, už ką 

busiu dėkinga. (5)
PETRONĖ KAZUL1ENĖ

1014 XVashington st~, Norivood. Mass.

savo veikale “Gyvenimo 
prailginimo menas” irgi nu
rodo, kad vedusieji papras
tai ilgiau gyvena.

Tečiau dabar filosofas 
Herbeit Spencer pastebėjo, 
kad tos rušie> statistikos nie
ko dar nepasako ir neįrodo. > 
O tai todėl, kad neimama 
domėn tas faktas, jog tarp _____
nevedusiujų yra daug tokių, ! isvažiumiama palikau jas Gilb?rtville.

Aš; Marijona Krasnickiutč. po vy
rui Misiūnienė, pajieškau dėdžių Juo
zo ir Adomu Stenionių. Girdėjau gy
vena P;tt-bur-gho apielinkėj. Paeina iš 
Kalesninkų kaimo, Simno parapijos, 
Suvalkų rčd. Aš norėčiau juos pama
tyt. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Mrs. Marv Misiūnienė
19 Scholes st.. Brooklyn, N. Y

Pajieškau pusbrolių Juozo Jurkaus 
ir Vinco Jurkaus. Ma’onėkite atsišauk
ti, aš turiu svarbų reikalą. Mirė brolis 
Jonas Jurkus Chicagoj. (5)

1-RANK JURKUS
530 XV *1 st.. Los Angeles, Cal.

i
IIVieni sako, jog nėra abe

jonės, kad viengungiai (ne
vedusieji) ilgiau gyvena, tik 
vedusiems gyvenimas atro
do ilgesnis.

Bet tuščia to. Šis klausi
mas yra rimtas ir svarbus. 
Juo žmonės domisi nuo senų 
laikų. Daktarai, moksliniu-____ _
kai, sociologai, ki iminolo- žmones, tai nieko tikro ’ 
gai ir ypač apdraūdos kom- negalima pasakrti Tokiam? | 
panijos yra susidomėjusios atvejyj \ 
tuo klausimu. Dalykas*, žino- neturi jokios pirmenybės, 
ma, visai natūralūs. Apdrau- i pję’ tokios t išvado. 
dos kompanijoms labai svar- p,.jejna pr 
bu žinoti, tarp kurios rūšies i Hoffman. JudvieVu'tyrinėji 
žmonių — vedusiųjų ar ne-!mai irgi pai;>i(> į.ad 
vedusiųjų — mirtingumas ;(bxsiujų daugiau miršta, ne
yra didesnis. Ant to jų visas jgy vedusiuju. Bet taip yra 
biznis yra paremtas. jto(leL kad tarp nevedusiujų

Škotijos d-ras J. Stark pa- i yra daug tokių, kurie iš-pri- 
skclbė savo tyrinėjimo davi-Įgimimo buvo silpnos sveika- 
nius. Viengungiams jie labai ‘tos.’O tokie, žinoma, negali 
nemalonus. Jis sako, kad iš {apsivesti. Ypač, kad dabar 
100,000 vedusiųjų kas metai moteiys, sako Dr. Hoffman. 
miršta 1,407 žmonės: tuo pradeda labiau kreipti dė- 
tarpu nevedusiujų tokiam mesio i tai. kad vyrai butų fi- 
pat skaičiui išpuola 1,835. iziškai sveiki.
Jis prirengė lentelę, kuri pa-1 Aki vaizdoje tų faktų, ne
rodo kiek kas metai miršta Į ra jokios galimybės pasaky- 
vedusiujų ir nevedusiujų. !ti. kuris "stonas” yra geres- 
I^entelėj mirčių skaičius iš- nis ilgo amžiaus žvilgsniu.

Aš. Ona Bruzau-kiutė, pajiešk: u 
savo draugiu Bencdiktos Dapkytės ir 
Barlx»ros Veličkytės. 101J metais aš

kurie iš prijrimties vra lieruis- ■ ‘'.,a..s* *M.cl<1/;'“ *’na',. ..V . . v*“ * fe“ tieji malonėkite pratiesti šiuo adrese
IS ONA MARM1ENĖ

Emrick. N. Dak.
ti. Tie fiziškai silpni žmonė 
ir padidina nevedusiu jų nr- 
rimų skaičių. Bet kuomet ei
na kalba apie fiziškai svei- 

. tai nieko tikro'Y
vedusieji greičiau; Cis.

Pajieškau M i o X'inok<i. Meldžia
I tuojaus atsišaukti arba kas žinote jo 
adresą, malonėkite man tuojau.* pra
nešti, už ką iškalno tariu širdinga 
ačiū. Mi’*ai, nebandyk nuo mane? 
slapstyti*, nes tas tau ant gero nciš- 

R. LUCAS
R. R. 2, Bos 31, Branch, Mich.

Aš. Marijona Bružikiutė-Iladzevi-1 
čienė. pajieškau savo brolio Juozo 
Bruziko. įMariampolčs apskričio, Pae
žerių parapijos. Dievogalos kaimo. 
Pirmiau gyveno Ansonia. Conn. Mes 
buvom Lietuvoj ir dabar sugrįžom 
atgal į Ameriką, todėl turime prie jo 
svarbų reikalą. Malonės atsišaukti 
arba kurie apie jį žino, meldžiame 
pranešti šiuo adresu: (61

MAP.IJONA BRU2IKIUTĖ
26 Star st., Ansonis^ Conn.

dos kompanijoms labai svai- prieina Dr? Er7derick* t'

CAMBRIDGE, MASS. 
Kalėdos.

“Darbininko” No. 3 vieti
nis “tėvelis” rašo, kad jam 
Kalėdos nusisekę kuoge- 
riausia. Girdi, žmonių buvu
si pilna bažnytėlė, kurie vė
liaus atėjo, tai turėjo stovėti. 
O jau panelės Onytės Gry
baitės vedamas choras taip 
puikiai giedojęs, kaip nieka
dos pirmiaus. Vyrų balseliai 
buvę nepaprasti.

Man atrodo, kad xrietinis 
“tėvelis” nežiūrėjo į žmonės, 
kiek jų yra bažnyčioje, bet 
turėjo nukreipęs savo akeles 
į viršų, ant vargonų, kur bu
vo Onytė. Kaslink choro gie
dojimo, gal “tėveliui” ir gra
žiai balsai skambėjo (ypač 
vienas tai tikrai gražiai!), 
bet apačioj žmonės net ste
bėjosi iš tokio prasto giedo
jimo. Šventos giesmės skam
bėjo panašiai kai “džiakių 
dainuškos ant kampų.

Didžiuma parapijonų pik
tinosi. kad vėl susilaukė kun. 
Krasnicko laikų. Tik tuomi 
parapijonai dar džiaugiasi, 
kad pirmiaus, prie Krasnic
ko, pamokslai būdavo apie 
pinigus, o dabar apie naują 
vargonininkę ir jos vedamą 
chorą. Nors pats “tėvelis” 
ant choro praktikų pripaži
no, kad choras gieda, kai 
“milkmenai,” vienok viešai 
sako kitaip. Rimtesnieji cho
ristai apleido chorą, nes, sa
ko, nepadoru bažnyčioje 
matyti raudonus “garterius, 
kurie kenkia žiūrėtojams 
melstis. Parapijona*.

v

ĮVAIRIOS ŽINIOS
9 į t 4

PETRULIO PABĖGIMAS kymų. bet buvę žvėrių na
guose pasakoja, kad visai 
nebaisi. Garsus keliauninkas 
Afrikoje Levingstonas karta 

mes, buvom padavę pakliuvo i liūto nagus. Štai

PATVIRTINTA.
“Keleivio” nu-iPereitam 

mery i 
“Naujienų” 
pranešimą. 
Petrulis, Seimo pirmininkas, 
pabėgo užsienin i 
nieko apie tai nesakęs.

Dabar “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad Petrulis pali
kęs Seimo vice-pirmininkui 
kun. Staugaičiui laišką, atsi
sakydamas nuo Seimo atsto- 
vo mandato. Iš to spėjama, 
kad Petrulis jau nemano 
grįžti Lietuvon. Matyt, bū
damas finansų ministerium 
jis tiek pralobo, kad dabar 
gali užsienyje be jokio darbo 
gyventi.

korespondento įajp jis rašo apie tą atsitiki-
kad klerikalas

NEKROLOGIJA

Leonas Adomas Tarvainis, Telšių 
apskrities, meldžiu broli Juozapų, gy
venanti Chicagoj. priduoti >avu antra
šą. Taipgi meldžiu atsišaukti Ra*.- 
kauskų Marijonų, kuri po vyrui vadi
nasi Alex Mary Jasvainienė, kuri gy
veno Detroit. Mich. Butų geistina, 
l ad visi nr.no gimines ir draugai atsi
šauktų. Jeigu kas apie viršpaminėtas 
ypatas žinote, malonėkite man pra
nešti šiuo adresu:

Leo«as> Adomas Tarwaiais 
15519 Dovani Avė., 

l’rightmoor. l>etroit, Mich.

Pajieškau brolio Stanislovo Laboko 
ir jo dukters Stellos l.abokailės. La
bokas iš Lietuvos paeina iš Kauno gu
bernijos, Laukuvos parapijos. Pikaita- 
lų sodžiaus. 1919 metais jis dirbo mai
nos* Roytelton, Illinois. o 1920 metais 
persikėlė į Reynolda. Missouri, kur jis 
buvų paskutiniu kartu mums žinomas. 
Jau penki metai, kai negaunu nuo jo 
žinios. Prašau brolio ir brolio dukters 
patiems atsišaukti, arba kas žino pra
šau pranešti man, už ką busiu labai 
dėkinga. ,

-Paulina Kulbickienč
•'k302 XX'oodbridge avė.. 

. , Cleveland, Ohio.

APSIVEDIMAI

M. JOC1S
154 XVOOSTER AVĖ.. AKRON, O.
Taisau visokius vežimus, truku*, 

kaustau arklius, virinu visokius meta
lus. artavoju tūlais ir tt. Darbą atlie
kam atsakančiai, turiu mašinas, 
duodu automobilius ir lt. 
viams, jie pas mus ir lankosi.

MIKE JOCIS
154 XXoostcr Avė., Akran. Ohio.

Par-
Ačiu lietu- 

(4>

Aš, Suzana Gcdminytč. pajieškau 
savu sesutės Pranciškos trcdminytė*. 
paeina iš Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, Skirsnemunės parapijos. 
Girdėjau kad ji yra vedusi ir turi 2 
dukteris. Po vyrui aš jos pavardės ne
žinau. Teko girdėt, kad ji gyvena Chi
cagoj. Miela mano sesute, malonėkite 
atsišaukti arba kas apie ją žinote, 
meldžiu man.pranešti, už ką busiu 
l»ai dėkinga, nes aš turiu prie jos 
iiai svarbų reikalą. Mano adresas:

Mrs. Suzana Shulnes
2254 Y'alcra Avė.. Carrick, Pa.

Mt. Oiivcr Branch.

FS-, 
la
la -

Pajieškau savo motinos Barboro- 
Frayus. Juodi, labai striukai nukirpti 
plaukai, pilkos akys. Prapuolė nuo 
King st. Troy. N. Y. praėjusį liepos 
mėnesy. Jeigu kas apie ją žinote, mel
džiu man pranešti šiuo adresu: 

CHRiSTINE FRAYUS 
Watcrvliet, N. Y.6 jo — 7-th st..

mą: “Liūtas šoko man ant 
sprando ir pargriovė. Nuo to 

nei Seimuk netikėto užpuolimo apsvai
gau ir nejaučiau nei baimės, 
.nei skausmo.” Daugelis me
džiotojų irgi tą patvirtina.

Karo laukuose mirtinai 
sužeisti irgi nejaučia skaus
mo. Žmogui, kulkos perver
tam. rodos kad gavo smarkų 
smūgi lazda. Sunkiai sužeis
tas kareivis dažnai dar ir to
liau kovoja, šaudo, bėgioja, iresx 
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AR BAISU MIRTI?
Mokslininkai, tyrinėdami 

mirštančiųjų žmonių pasku 
tinęs valandas, priėjo prie iš 
vados, kad mirti visai nebai 
su. Mirtis senatvėje yra leng 
Niausią, nes senų žmonių kū
nas jau toli prieš mirtį ap 
miršta atskirose dalyse. Jei 
gu žmogus ilgai serga, pa
vyzdžiui džiova, vėžio liga, 
tai jo kančios baigiasi prieš 
pat mirtį ir paskutinės valan
dos būna jam net malonios.

Išgelbėti skenduoliai visai 
nebijo paskendimo ir pasa
koja, kad baisiausia yra kol 
turi nors menkutėlę viltį išsi
gelbėti. Kada-gi skęstąs pa
mato, kad išsigelbėjimo ne
bus ir eina į dugną, tai jį ap
ima smagumo jausmas, lyg 
po sunkaus darbo gauna pa
silsėti.

Mirtis nuo šalčio, kaip jau 
senai žinoma, yra lengviau
sia. Žmogus nejaučia nei 
kančių, nei šalčio. Jis ra
miausiai užmiega ir sapnuo
ja malonius sapnus, dau- 
’giausia apie šilumą, jauku
mą.

Į Rodos be galo baisi butų

Jei Jąs Turit
PŪSLĖS 
KATARĄ 

arha 
Skausmingą 
šlapinimąKi

Išbandyk it 
Santai .Midy 
Parsiduoda 
Aptiekose 
Gelbsti nuo
Skausmo

Pajieškau geros pusininkas, mergi
nos arba našlės, nepaisau kad butų ir 
persiskyrus, bile butų gera ir teisin
ga. tarpe 25 ir 32 metų. Aš turiu gera 
pulruimį. bet neturiu sau geros drau
gės. Mano moteris numirė 5 mėnesiai 
atgal. Turiu gerų vietą dėl geros 
draugės. Aš sutinku ant visokių išly
gų, galim ir apsivesi. Aš esu 36 metų. 
Meldžiu atsišaukti, o daugiau infor
macijų suteiksiu apie save per laišką.

ADAM BALSIS
134 XV. End Avė., Detroit, Mich.

i VISŲ ŽINIAI!

Paiirškau b>vlio Antini Tamošai
čio. Kauno gub.. Raseinių aplcsr., Ka- 

j zokiš’ ių kaimo, girdėjau gyvena Va
li, arinės'* valstijose. Kas apie jį žino 
Į malonėkit pranešti arba pats tai atsi
šaukia. (4)

JUOZAS TAMOŠAITIS
19 Mirgin st., Hyds Park, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės l»e vaikų, nuo 20 iki 30 me
tų. Aš esu vaikinas 32 metu. Norė
čiau susipažinti su dora mergina, ku
ri mylėtų dorą gyvenimą. Meldžiu su 
nirmu laišku prisiųsti savo paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Merginos atsišaukit iš Bridgeport, 
New Britain. New llaven ir Brooklyn, 
N. Y. Mano antrašas: A. B

l»ox 132. Shelton, Conn.

Geras vaikina-*, vidutinio amžiaus, 
ūkininkas, pajiešku atsakančios gyve
nimui draugės. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. P. J.

P. O. Bos 105, Egcland. N. Dak.

Aš. Simonas Mikalauskas, pajieškau 
savo švogerio Jono Olungevič, 
karą gyveno Suv. " J 
norėčiau susirašyt. Meldžiu atsišaukti 
arba žir.antie'i 
man prisiųsti, 
dėkingas.

SIMONAS
341 Chatenuguay

pri?š
Y’alstijosc. Lib >i

jo adresą malonėki:c 
už ką busiu širdingai 

(4) 
MIKALAUSKAS 

str.. Montzeal. 
Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba bevaikės našlės tarpe 19 ir 28 me
tą. Aš turiu gerą darbą. Katrai ne
linksma vienai gyventi, meldžiu atsi
šaukti ir savo paveikslą prisiųsti. At
sakymą duosiu kiekvienai.

’JOHN T. MARKOSKI
925 Middleton avė., Flint. Mich

ESKIMU PAPROČIAI.
Knud Rasmussen, kuris 

nesenai dalyvavo šiaurės

Pajieš’ au pusseserės Viktorijos Z*>- 
baičiutės. Platelių parapijos. Iš 
Stoughtor.o išvažiavo į Clcvelandą 
apie 3 metai ir nuo to laiko nieko ne
girdžiu. Malonės atsišaukti arba kas 
apie ją žino teiksis pranešti šiuo ad
resu: t 4>

PRANAS PAULAUSKAS
. j tVebstcr st„ Montcllo, Mass.

Pajieškau pusbrolo Vinco Mankc- 
liuno. Vilniau* rėdylros. Trakų apskr.. 
Varėno- valsčiaus. Jis pirmiau gyveno 
Nevv ila- on. Conn. Mcklž’u atsišau’ ti 
arba kurie apie ji žinote, malonėkite 

(D

t
...... . ................................ j______ „ ___________________
ašigalio ekspedicijoj, davė i pranešti, turiu svarbi reikalą.

MIKAS MAčJONIS
į 271 Ncw Y'ork avc., Ncnark, N. J.

LAWRENCE, MASS.
Mirė VyUoUs SiMsaavičia*.

Su nuliūdusia širdžia pranešu “Ke
leivio" redakcijai, giminėms ir pažįs
tamiems. jog 4 d. sausio mirė mano 
vyras Vytautas Simanavičius. Velionis 
gavo plaučių uždegimą ir sirgo labai 
trumpą laiką, tik 5 dienas. Jis paliko 
mane dideliam nubudime sd dviem 
mažais vaikais, šuneliu Paviluku 9 
metų ir dukrele Onute 7 mctų;

Velionis Y’ytautas buvo "Keleivio" 
skaitytojas. Jis "Keleivį" mylėjo iš vi
sų laikraščių labiausia. Net sirgdamas 
prašė, kad aš jam paskaityčiau “Ke
leivį." Amerikoj jis išgyveno 19 metų. 
Amžiaus turėjo 40 metų. Prigulėjo 
prie Lietuvos Sūnų Draugystės. Laido
tuvės buvo 7 d. sausio, laidotuvėse 
dalyvavo visi giminės ir draugystės 
nariai, kuriems ištariu širdingiausį 
ačiū.

Velionis paėjo iš Anykščių parapi
jos, Sivilalių kaimo. Paliko vieną brolį 
ir dvi seseris Amerikoje.

Lai būna jam lengva šios šalies že
melė.

Pasilieku didžiausiame nubudime su 
savu vaikeliais. Į _ __ ___

Alena Simaanvičienė, • ..." ° ’ J , B| .
462 Hampshire st., Lavrence, Mass. mirtis pleSHUjų ŽVCTių d 1*<1S-| draugų.

labai Įdomių žinių apie eski- ’j 
mų papročius ir jų įkainuo
jamą žmogaus gyvybę. Pasi
rodo. kad mergaitės, kai tik 
gimsta, yra žudomos, nes jos 
gyvenime sudarančios daug 
sunkenybių. Bet jeigu mer
gaitei užgimus pavyksta ją 
■nižiedoti. tada ji auginama. 
Dėl šios priežasties labai 
trūksta moterų ir eina di
džiausia vyrų kova dėl mo
ters. žmogžudystė šiuo atve
ju yra įprastas dalykas. Mo
teriai vogti susidaro visa ek
spedicija iš jaunikio draugų, 
giminaičių ir kaimynų. Dau
gelis iš jų nebegrįžta, bet __ ____
krinta aukomis už moterį. I Raseinių apskričio, 
šias žmogžudystes nežiūri-1 
ma kaip Į nusižengimus, bet 
atvirkščiai — net yra ger
biamas žmogus, kuris užmu
ša vyrą ir paveržia sau žmo
ną. Kanados valdžia pasta
raisiais laikais pradeda kiš
tis į šiuos eskimų nežmoniš
kumus ir siunčia į jų kaimus 
policiją apsaugai.

I

Aš. Mike Pilkauskas, pajieškau sa
vo pusbrolių Povylo ir Mykolo Pa
kali kų Jie seniau- gyveno Richmonl 
H iii. Brooklyn. N. Y., bet dabar neži
nau kur jie randasi. Širdingai meldžiu 
atsišaukti arba Va* žino pranešti, už 
ka busiu labai dėkingas. (41

MIKE PILKAUSKAS
132 Union st.. So. Gardner, Mass.

Pajieškau brolio Antano Ponelio, 
paeina iš Radviliškio miestelio, Šiau
lių apskričio. Kauno rėdyl'os. Turiu 
daug svarbių rėk alų. i 
važiavusių iš Lietuvos. (5)

Brunė Rakienė-Gri>ait i 1ė
307 Tabor st. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau gyvenimui draugės, be 
skirtumo, merginos arba našlės, kuri 
mylėtų gyventi Floridoj, kur rožės 
žydi žiema ir vasarą. Aš esu pamoky
tas 32 metu vaikinas, priklausau prie 
turtingos kompanijos, turiu dailiau
sius ramus. Tėvai mirė, pasilikau vie
nas. nėra kam namai prižiūrėt. Lietu
vaičių merginų pas mus nėra, todėl 
pajieškau per laikraštį. Norėčiau, kad 
atsišauktumėt ne vargingos, gerų tė
vų dukterjs. (4)

K. KLIMAS
Gcn. Dciivcry, Jacksonvillc, Florida.

Už visokios rūšies smulkiu* pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajivąkoji- 
mus apsivcdinių. įvairius paneši
mus, pardavimus, pirkimus. _skai
tome po 3c. už žodį už syk,/ No
rint tą patį n p garsi n imą patai pin 
kelis, sykius, už sekančiu* <ykiu« 
skaitome 2c. ifz žodį uz syki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr | 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui; 
pirmą syki skaitome po 2c. už žo'tj. ! 
l'ž pajieškojimus giminių arba 
draugi) skaitome po 2c. už žodį 
pirmą syki; norint tą pati t>aj eš- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, k’irię 
tur užsiprenumeravę laikrašti, u', 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padn-y- 
mas klišės dabar prekiuoja b~an- 
giai. Todėl r-orint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia pesiųst 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiusi kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS"
255 BUDA DW A Y.

SO. BOSTON. MASS.

4

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlė*, nesenesnės kaip 40 metų 
Aš esu 30 metų. Su pirmu laišku ma
lonės prisiųsti ir savo paveikslą. Ar
čiau susipažinsime per laiška.* I I) 

J. KŪLES
422 S. XV. 3-rd st., Canton. Ohio.

Tajieškau jaunos moters ar mergi
nos. tarpe 25 ir 33 metų, katra sutik
tų dirbti saliune aaba laikyti per pusę 
biznį. Galima padaryt daug pinigu 
Atsišaukite greitai ir savo paveikslą 
nrisiųskite šiuo adresu: ( 1)

M. Bos 5
193 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 35 metų. Aš esu 
vaikinas 34 metų, svaiginančių gėri-• j - - y 'g r*

nes turime st-imų nevartoju. Iš Lietuvos meldžiu ne
įrašinėti. A. S. (4)
: 193 Grand st. Box 108, Brooklyn, N.Y’.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba moters, nuo 35 iki 45 amžiaus. AšPajieškau pusbrolių Antano. Joro. ba moters, nuo 35 iki 45 amžiaus. Aš 

Stanislovo ir Izidoriaus Buitkų; visi I turiu savo stubą vertės 5 tūkstančių, 
jie dirl*» mainOSC. Pcnn.sylVania Vai— . r»*i* ♦«» 'I“' turiu 4t«>r»li uaUainin ir 
tijoj, 15 metų atgal. Meldžiu atsišau'*-!

I ti. turiu reikalą. Iš Lietuvos jie pači- cm 43 metų, 
na iš Taučclių kaimo., Eržvilko parap.,'

Darbininke ’. “Keleivi*” jus 
draugas, platink jį tarp savo

KRANK VERIGO
Scilico, Conn.

prie to dar turiu štorrlį saldainių ir 
laikrodėlių ir kitų daiktų. Amžiaus 

Platesnių žinių suteik- 
, ' siu per laišką. JONAS VENIS (O 

(5) Į 211* Rockville avė., Scranton. Pa.

Prpieškau apsivedimui našlės, ne 
jaunesnės kaip 15 metu. Aš turiu far- 

Eajicskau sesers dukterį Mikaliną mą ir gyvenu vienas. Reikalinga gas- 
Gailaitę, po vyro nežinau kaip ji va
dinasi. Girdėjau gy*. cna Chicagoj.! 
Paeina iš Kauno rėdybos, Tauragės Į 
apskričio. Šilalės parapijos. Meldžiu l 
atsišaukti šiuo adresu. (5)

hleofatas M. Račkauskas
1116 Hamlin st., N. S. Pittsburgh. Pa į

padinė. Atsišaukite šiuo adresu: 
J. XV. SINANITRAM 
Athol Road Ros 1 Ja, 

Tcmplcton, Mass.

Pajieškau draugų Pranciškaus Dap
kaus. Antano ir Polinaro Y'aičiubų, iš 
Drugiu kaimo. Joniškės parapijos. J 
Ameriką jie atvažiavo į Bcllows Falls. 
Vcrmont apie 13 metų atgal. Turiu 
svarbų reikalą. Malonėkit atsišaukti, 
arba žinantieji jų adresą malonėkit 
man pranešti, už ką busiu dėkingas*.

K. PIKELIS (5)
398 XV 2-nd st., So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI

<6)

I‘ \ X RSIDLODA BCCEKNĖ IR
G ROS ERNE.

Biznis išdirbtas per keletą metų, 
viela apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Priežastį pardavimo sužinosite ant 
vietos. Klauskite (C)

101 Laarence st., Lanrence, Mass.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

ninkų laikraš 
tj, tai yra pui 
kus dalykas! 
Todėl, kurie 
rukot vietoj 
'i. ";.n kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gaišavo prie
šus šelpiateP. Naujokas

bei žydbemiaujat. tad verčiau savo 
dr-gų Naujokų Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi jų cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai deęa. 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, ta»<l visur lietuviškose 
užeigose. Rcstoracijosc, Kliubuos* 
ir pas Rarlrcrius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit.
JONO—JOHN’S C1GAR
arba Petro Naujoko |m» 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tė- 
myk vardą ant basso.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir j kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DIVTSION AVĖ., 
BROOKLYN. N. Y.

Verta paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (4)
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4 TCLEFONAS 8
į MEDICINOS DAKTARAI į 

i C. J. HIKOLAITIS \
■ Valandos: naa S iki 4 po piM« 

na* T iki 8 vakaro
; 107 Summer St,

LAWRENCE, MASS.

i
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Humoristika
Didis panašumas.

—Kuo skiriasi rabinas 
nuo kunigo?

—Tuo, kad rabinas turi 
pačią, o kunigas gaspadinę.

Koks klausimas, toks ir 
atsakymas.

Vaikinas, norėdamas pa

rampą, storą ir žilą plauką.
Sakyk, ponas pilieti, ką visa
.ai reiškia?

Tarnas:— Vakar, ponas juokti merginą dideliam jau- 
■ valgytojau. kruopas virė se- nuolių būryje, klausią ją: 

loji tarnaitė, kuri dėlto at- —Kur, panele, beišvežei 
geista ir jos vieton pasamdy
ta visai jauna.

gera pa.-kaiko, bet tai būna 
retenybė.

Ger< gali gau
ti uk ta>. kuriam gieitu laiku' 
pa-:.- a lobti. Jeigu vai
dinas : 'Uyo namus ir au- 
• na • << kių 3000 dol. ver

ties, tai : merginos į ji mei
liai .:i: - šiandien musų 

' jau sarmatinasi 
tor.važiuoti. O daug

FARMOS.
P\JIF.ŠK\I PUSININKO

KARMOS .irt.a apysenio
\N1 
žmo

gaus. kuri> norė.ų dirbt ant faimos, 
' aš duosiu pilną užlaikytu* kplei -ik no
rūs. Plačiau paaiškinsiu Per laiškų.

PA L L KATRIL.NAS <■!>
Hox : t, Kast l.ynn. KV. Va.

I

iii
VISI MYLI LITĄ.

Visi myli litą, litą, 
Nebenori nieko kito. 
Vis tik litą 

čiup-čiup-čiup.
Šypsos ponai, valdininkai 
Zakristijonai, zokoninkai. 
Vis tik litų

Duok-duok-duok.
Maus:: barzdą rūsčiai kaso, į 
Nebegausi kvito, paso, 
Jei tik lito

Nėr-nėr-nėr.
Nėr tau šliubo, krikšto- 
Be litukų nėra žento 
Jei tik litą —

Čik-čik-ciK.
Advokatai, daktarėliai, 
Kunigai ir pisorėiiai 
Be lituko

A nei krust. 
Bet visi tuoj sėsti prašo, 
šneka meiliai, dailiai rašo 
Už lituką

Pis-pis-piš.
Visi pyksta, kelia riaušes, 
Murma nosim, pasišiaušę 
Jei nėr lito

Alur-mur-mur.
\ agia litą, kyši ima 
L geraoju ir piktumu. 
Kad tik litas

But-but-but. 
Visi myli litą, litą 
Nebenori nieko kito, 
Vis tik litą,

čiup-čiup-ciup.

Šviesoj nedrąsu.
Žmona bara vyrą, kam 

.irtas šlitiniuodamas tamsoj 
tižo namo. Vyras teisinasi:

—Kad žinotum., žmonele, 
;aip nedrąsu šiitiniiiujan- 
•įam šviesoje grįžti! Tai ir 
laukiau sutemstant.

—Kur, panele, 
savo sūnų?

Mergina atrėžia:
—Į gimnaziją pasimokyti, 

kad nebūtų toks asilas kaip 
tu.

I

LAISVOJI 
SAKYKLA.

!R MANO 1RIGRAŠ1S 
APIE SENBERNIUS.
■Keleivio” No. 52 

įrodymu.- prista- senbernis A. B-a rašo
1

Padorus sargas.
—Tamsta jieškai panakti- 

iio vietos. Gali tamsta sa\ o 
>adorumo 
ni?

—Tžfi kaip gi! Dvidešimt 
metų išbuvau vonių tarnu 
įei kai to neiksima adžiau !

D

t’.das
ilga 

;kda- 
le len- 

. arde 
iaunt.

Nuo šalčių
Kadangi DOX yra puikus mišinys iš gydančiu ali< )u, .u ii - 
turi persigerimo i kūną ypatybes. Jis pa.liuusuoja . ratu., s 
užgulimą nuo šalčio labai greitai. Paprastai išbrinkite kr 
tinę ir gerkię perdėm su DON.

P VESI DUODA I ARM \
Iš akrų žemės, 13 akrų dirbamos, o 

likusioji miškas ir ganykla.- įlemč la
itai getą, auga viskas. .*> kamK.rių sta
bą. barnė as.v’Ji. Cštininkas ir dau
giau budiiikų. Pa . .'įduoda su gyvu
liais ir padarais. Budinkai apdrausti 
ant 2000 dol. Viena mailė nuo gele
žinkelio sinties. Kabia s25«><>. Įneš: 
reiki:- $1500. Priežastis pardavimo ne
sveikata. ,8)

JI it iiS \BRA!T1S
IJox 92. Pattenburg. N. J.

dI
Gaunamas pas ju.«ų uptiekorių 
arba prisiųskit 50c. už išbandy
mo banką pus Barrett Linimect 
Co. Ine.. 25 llur.tington Avė.,

Boston, Mass.

I 
t 
i■ !>irkti.

mergelių vainikė- 
■no. tai ant sen

iu kaltę suverčia, 
geru vainikėlius 
sudrasko kokie 

: ainai arba italai 
slėneliai, kurie 

i ir moka prie mėr- 
■i iii.

apie šeimynų ar
iu svetimų moterų 

. pamatome, kad 
.. \ ,-uoniet senberniai 

k. Tankiausia yra 
v’.os moterėlės, -j ei- 

s; a-Iinė vaikščioja ?>o 8 
pusnuogė ir erzi- 8 

...-. argi čia senberniai | 
r.i gaspadinė Įeina '' 

kambari ir nu- 
c jo kaldrą sako:’! 
'urgiuk, parnešk j 

i —argi čia šen- | 
alte? Jeigu gaspadi-

11 i 
!

Ii !\
» ii 

t 
r

STE B ŪTIN A S LI MM E NT A S

PARS1IH OBA KARMA.
1.1 ar 14 mailių nuo Bostono, susi

dedanti iš c" .ikrų žemės. Jaunu- sod
nas. 11 Kambarių s,.:i>a. t1 karvės. 1 
bulius, g arKlia . yri: vSlų, kiaulių, 
visokių furmos ■ ašinų. I'iasidųoda 
labai pigiai u nažu įnešimu sg.Ooo ar 
šl.ė'Mi. Aš g<*!iu sumainyt ant -tūbos 
Eistur.i- ar upielmkėj arba ar- 'krau
tuvės Nepraleiskite sios progos. Dvi 
niuie-niu žimu kutpkiiės pas: (o) 

A. Ji KUPSTIS
’A . Broadnay, So. Boston. Mass. 

So Boston b;■ arba šaukite: E.
Hr'<lgevcuter !7-J, Ring 15.

negaii 
Kasi 

lių d ra 
berniu 
Musų
tankiau 
čiutab. 
bumui; 
•uri !a 
ginų p

K:.l’ 
lymą. 
indi m 
■ ei i 
ra 1- 

<alto.- 
ru ga; 
:amb; 
ia v vi

. - - -- f j- —vvinta.K
-vi. ' kambari irnu-1^

.raukus m
•Kelk.
lį.n-t i n ė - 
bernio k _ _
čė prašo, kad senbernis nu
mirktų prezentų, argi čia 
-enbernio kaltė? Ir jeigu po 
,o visko tarp senbernio ir 
gaspadir.es atsitinka kas 
noi- negeistino, argi vien tik 
-enberni už tai reikia kaltin
ti? šeimininkas yra ne aklas 
ir mato, kokie santikiai tarp 
jo žmonos ir senbernio bū
na. Jeigu jis i laiką jų neper- 
spėja, tai čia ir ant jo dalis

5*

i 
»

FRANCO AMER1CAN

FURNITURE CO
250 BROADIVAY. LAIVRENCE. MASS.
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Mes gatavi laižybosna kirsti, kad kiti negali pigiau 
parduoti už mumis, kol tęsiami šitasUltravioletinė S'le«a 

Diathcrnua
322 HGLBP.OOK AVĖ,

DETiROIT, MICH. 
A.DYNOS:

12-2. n-8

Dienos džiaugsmas bus 
sugadintas.

žydelka Sorė Rozenštok
.amate, kad jai bus jau atė- tų, ne;
ięs laikas išsiskirti su šiuo skaudžiai pats save mušti, o 
>asauliu. Susikrimtęs .-ėdi 
yrąs ant jos lovos ir klauso

si jos paskutinių norų:
...ir dar viena. Joseli! Kai 

aš numirsiu, padaryk man tą 
gerą — susitaikyk su mano 
motina! Matai, dešimt metų 
•tešnekėjai tu su ja. bet da
bar turi patenkinti tą mano 
paskutini prašymą.

Suminkštėjęs Rozenštokas
1 linktelėjo:

—Gerai, jei tu to nori, su
laikysiu su tavo motina.

—Ir dar viena: per mano 
laidotuves eisi po ranka su 
mano motina...

—To negali būti!..
—-Joseli, tai mano 

į>: skutini.- prašymas!
Rozenštokas pasiduoda 

nuleista galva:
—Na. gerai: per tavo lai

dotuves vesiu po ranka tavo 
motiną. Bet viena sakau tau: 
visa.- tos dienos džiaugsmas 
bu - man sugadintas!

i
I

i

straipsnĮ skaudžiai į 
mas senbernius, kum 
daprie svetimų moterų 
šeimynas ir draski- 
mergelių vainikėlius.

Man rodosi, kad ieigu ;>o-V O A 
nas A. B-a ištikrujų butų 
senbernis, tai šitaip nerašy- 

•s. viena, nepridera taip

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

T Penkių šmotų svečią kambario setas (veivet) $50.00 
Trijų šmotų Mahair setas nuo $100.00 aukščiau
Walnut miegruimio setas 4 š. nuo $100.00 aukščiau 
Fiber & Wicker setai ...........  nuo $35.00 aukščiau
Fiber & Wicker krėslai ...........  nuo $7.00 aukščiau
Lovų Blanketai .......................... nuo $2.50 aukščiau
Congoieum Rugsai ............... nuo $5.00 aukščiau

FRANCO AMERICAN
pats

LAWRENCE, MASS.i

ne-

!

LITTLE JULIUS SNEEZER

7*"

/

»

I 
t i

i

Ir tūkstančiai kitu daiktų parsiduoda labai nuže
minta kaina. Ateikit pažiūrėti, o patįs persitikrinsit.

Mes taipgi atidarėm didelę rakandų krautuvę po 
numeriu: 356 Broadway, kampas Acton st.

>

Aprūpintas vyras, 
tamsta, turi

noras
Sugadinti
Jūsų 
Gražumų

v,'£i l Julius, 
nhatn u P

____J

J
I

I

___ BY BAKEk
T SĄID HE F0U6HT 
itfTHECML VV'AC., 
NOU BK'

•A.

Raudona Dėžė su paveikslu

Dr. Med- LEO J. FODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų IigŲ moterų ir vynj. kraujo ir odos. Kalba len- • 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

DR. J. MARGUS
UETlVIšKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnu ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Bo-«ton. Mass 
< Prie Hanover St-)

Tel. Riehmond 668. (->
Valandos; Nu a 9 ryto iki 8 vak. 
NedėMier.iaii iki 4 vai. po pietų

VVELL. VVHĄTS L__
THC /MATT£R I
DRSSSINu VOU UP < 
IK A UNlON SU T /

Įspėja, tai c 
Į kaltės gula.

FURNITURE CO.

-VE L L HOVV j 
ivdOULp yct;/ 

Ų LIKĘ TO Bf

250 BROADWAY,

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo » iki 12 dien# 

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS:

tiki 1 v. po pietų► -----"■
; Seredomif iki 12 dien»-
J Ofisas ”K< leivio” name.
> 251 Bro»dwav tarpe C ir D St.
> SO. BOS TON. MASS.

į WELL HE L-------
! F0U6-HT f (V THE

C (VIL ’ 00
*- -i'/ocGer m, 

1—hdea^H

I

.les išdir- 
jam ir irri 
jo rtoo Ja
ne viao-
;ių rūšių 
aukomis

1 i r b t a s 
Itališkas

Akordinas 
geriausias

’ «saulvje.I A r. t 10
į "netų gvarantuotos. Musu kainos že- 

nesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai su- 
eikiam pamokinimus. Reikalaukit ka

talogo, kurį pasiunčiam DYKAI. (-)
RUATTA SERENELLI & CO.

817 Bluc Island Avė., Dept. 30, .. 
CHICAGO, ILL.

BOBIUS.
Aš neturiu daug sarmatos. 
Myliu bobas iš ukvatos, 
Kurios tik madnai nešioja. 
Gerą tepalą vartoja.
Nors ir ima kartais baimė - 
Gal su boba būt nelaimė, 
Kai tikrasis vyr's užklups 
Ir man antausius išlups.

X. Y. Z.

Geras atsakymas.
Sūnūs:— Pasakyk, tėvai, 

kodėl karaliai galėjo būt ka
rūnuoti keturiolikos metų, o 
ženytis galėjo tik 18 metų?

Tėvas:— Nes valstybę yra 
lengviau valdyti, negu mote
rį.

Žingeidumas.
Gatvėje pasikėlė triukš-' 

mas. Vienas vyras ėmė barti i 
savo žmoną. Kokia priežas-Į 
tis tam buvo — nežinia. Bet.; 
matomai, jis turėjo pakan
kamai priežasčių. Vyras vi
suomet. turi pakankamai 
priežasčių žmoną išbarti.

Apie besibarančius susi-, 
rinko žmonių minia. Vis 
daugiau žmonių pribuna. 
Paskiausiai atėję stebisi iš
tiesę kaklus.

Staiga sušuko vienas, to
liausia stovėjęs:

—Ei, jus ten, balsiau bar- 
kitės — mes čia nieko 
girdime!
k - * 
t

—Kiek, 
kų?

—Nežinau. Aš jau 
metai, kaip nebuvau namie. 
Išvažiuojant liko tris/

♦ ___________________

Saugokitės

Šalčio
Šaltis rr ;šk:n pavoju. A ion nr.o pngn 

monijos kasmet rtėr-ta 150jV'i. N.-s : 
.skaitomos kitos h’J..; kjla i5 šalčiu.

i Su-*, •■■lyk šaltį pačioj pradžioj, grel 
| ČI: :-iu ir reikllau-iu būdu. Imki: 

Hill> Ca-cara-Bromi<io-Quiiiine. -T - Jai 
t: sustabdo i 24 vai., o gripą i 3 :;c 

Ji dabar milionre. vartoja, r.es per 
Ž5 metus niek- nerado geresnio l ’;l 
■rn-kint šalti.
Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka 

■I-: galit gaut šita. Visos aptieko- par 
duoda Hill',-.
Tikrai Gauk

j (ASCARĮHlllNINE
va J

I 
tris

Rimti argumentai.
Svečias, pasikvietęs resto

rano tarną:— Ana štai žiū
rėk ! Matai koks ilgas ir susi
rangęs sriuboj juodas plau
kas? Vakar kruopose radau

JUODA KNYGA
Surašyta lietuviui, pamokinimą 

atlikta žmoniškai. Puslapių 2>X» ir pa- 
veik.-luota. Kaina >2.‘" su prisiuntė 
inu. Siunčiame ir "C. G D.“ pašta, c 

avęs Juodą Kr.vgą užmokėsi $2.00. Į 
jžrubežį pinigai reikia mokėti iškal 
no Užsisakyk Juoda Knyeą kaip.- 
Kalėdų Dovaną, palaimink milžiniška 
nauda pats -avė ir savo pažįstamus 
Lietuvoje: Už-aktmą ir pir.ipus shi.-k 
šituo adresu: (3)

1.. š. KNYGYNAS
3106 So. Ilalsted si, Chicago, III.

antra, tai senberniai nėra 
jau tokie baisus blogdariai. 
Pagalios, jeigu B-a ištikrujų 
yra senbernis ir rašo iš savo 
paties patirimų, tai dar ne
reiškia, kad vi>i senberniai 
via tokie griešninkai, kaip 
Jis-

Kas kaltas, kad vaikinai 
palieka senberniais? Juk 
kiekvieno vaikino kraujas i 
ne barščių rasalas.ir kiekvie-. 
nas norėtų apsivesti.

Jeigu vaikinai palieka 
senberniais, tai dalis kaltės 
puola ir ant sportiškų merge
liu ir ant meilių mote
rėlių. Aš čia nekalbu apie 
gamtos nuskriaustus vaiki
nus. kurie dėl tūlų gamtiškų 
trukumų negali vesti. Aš sa
vo mintyje turiu pilnai svei
kus senbernius, galinčius 
vesti ir tverti šeimynišką gy
venimą.

Labai tankiai vaikinas 
nori apsivesti. Jis vra jaunas 
gražus, raudona.-, turi svei
katą, bet... neturi pinigų. O i 
šiandien merginos žiuri ne
tiek i vaikink, kiek Į jo pini
gu-. “Jeigu neturi pinigų— 
nesiženyk." sako žmonių pa
tarlė. Taip ir yra. Vaikinas 
pradeda rūpintis, kaip susi- 
čėdinus pinigų. Jis dirba, ir 
dirba sunkiai, nes darbo 
žmogui nieks veltui pinigų 
neduoda. Taupymas pinigų 
eina išlėto. O čia sunkiai dir
bant spėkos eikvojasi, vei
das bala, plaukai eina retyn, 
Prabėga keli metai, vaikinas 
susitaupo kiek pinigų, bet jis 
jau nėra toks skaistus kai 
pirma buvo, i ji merginos 
iau nebežiūri, sako negra
ms. O kuri gudruolė ir pa
laikau ja jam. tai ne dėl mei
lės, bet dėl jo sunkiai šutau-! 
artų pinigų. Argi vaikinas 
bus toks kvailas vesti pirmą 
pakliuvusią, kuri tyko pa
gauti jo pinigus ir paskui iš
dumti? Juk ne vienam taip 
iisitiko. Gerą, rimtą gyveni
mo draugę, ypač Amerikoj, 
larbo žmogui šiandien yra 

, mnku susirasti. Gerai, kam

Kurios moteris elgiasi pa
doriai ir atsargiai, moka sa
ve kontroliuoti, myli savo 
šeimyną, tai prie tekių sen- 

Įberniai nei su milijonu dole
rių neprieis Jeigu netikit, tai 
pabandykit, o pamatysit kur 
atsidursit.

Yra šiandien ir tokių mer
ginų, bei moterų, kurios su 
vienu vyru nenori gyventi. 
Meno joms, neužtenka. Kas
dien jos n 
ži turėti, 
kias 
mes 
mis. 
pikto 
kės, 
tankiai būna numetama kal
tė ant senbernių.

Tikras Senberni*.

ori vis naują meilu- 
Suprantama, šito- 

moteris bei merginas 
vadiname nenormalė- 
Bet jos ir yra to viso 

didžiausios kaltinin- 
del kurių nepadorumo

Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš
prusiname.
SIMOKAIT1S 
344 Broadwav, 

2-ros lubos
SO. BOSTON. 

MASS.

Neleiskite
Pleiska-

ra na g z., 
ir Ra--

3IRTHDA.V <S į 
TCMORRCVt' 
AND T v/ANF ! 
Y0U TO DRESS i 
ME (JP SO ITI, 

REMlMOi 
=^1M€ OF HfM'

o

At-arčiai priži trin 
sveik- veido išžiūra 
jaustos mados apr ėdalai 
bus pątčtnyt:. jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
iciski'.e. kad tie Įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žuma. Naudokite

kas vakaras per dešimt d’enų 
ir pleiskanos tuojau^ i.'nvks. 
Po to retkar^.-i s na d.. ant 
apsisaugosite nuo jų. RuĮfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c benk a arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICKTER S CO 
Eerry t: Scu: -. 5th Su.

Broolrf

Itališki Armonikai.

Valet APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pati Išsigalanda

Ravnr VISAS PRIRENGIMAS tl.doir *5.00
narur Parsiduoda visose britvu krantu^ėab

—Snarpens itse’f

EILIŲ KNYGA

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 paslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dek&niuot ant viekų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių ūIm: 

TAUTIŠKOS, SEIM1NHKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuviu kalboje 

Kiekvienas turėtu papuošti savo knygynu minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienu nusipirkęs tą knygg pasidžiaugs. Pinigas gerian

čiu siųst “Money Orderiu.” Popierinhm -galima siųst tiesiog pa
prastam kouverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir •Keleivio" ad
resą ir nepamiršt prilipint uz 2c. markę.

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS

gaspadir.es


ijfl. 3. Sūusio ži d., i 1

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų jr iš Lietuvos laikraščių.)

BAISI NELAIMĖ. NUŠOVĖ.
Gudupiai, Mariampolėsį_ Kamajai. Gruodžio mėnGudupiai, Mariampolės;

apskr. Lapkričio 28 d. Gudu- 7 d. vakare Aukštakalniu k.. 
pių kaime, dirbam Baltruko- Kamajų vals. gyventojas Jo- 

* ‘V_____ 1 spro- nas M. važiuodamas iš
_ viršutinis girnų akmuo, kiškio nušovė nepažįstamą

Užmuštas savininkas Petras žmogų, kuris, kaip J. M. tvir
tina, norėję^ jį apiplėšti.

Policija, pil. J. M. suėmė

o taipgi PLĖŠIKO L PUOLIMAS.) MR.*S. ĘOZAN 
kzv, /.>•_ Gruodžio Ii' 4. ties Kama- 235, Port Reading, N. J.

jų miesteliu 1 lošikas buvo 
užpuolęs tukt Murašnikovą *!
• . , , - - «•.».-» tu ./ui Ut-J> Ji .NUĮCraXl-ir grasi nei am 9’ ginklu buvo >■» man mano sveikatą ir žiemos laitu 
pareikalavęs į inigi^ Muraš- J’ra «eriausia gyduolė prašalinimui 
nikovas pasipr ošino ir mėgi-. 
no plėšiką .ginkluoti, bet'

~-j.

nio gariniam malūnui, spro
go 1

nas M. važiuodamas iš Ro-

Baltrukonis ir du darbinin
kai, 1 sunkiai sužeistas. Nu-kai, 1 sunkiai sužeistas. Nu-f _
kirsta du stulpai 6 colių sto- ir tapati vakarą išgabeno ;g.rinde 
.‘j ir vienas girnų gabalas Rokiškm. # p-

[komisijų narys), < 
įvairiose draugijose bei or
ganizacijose.

Bet keistas gyveninio su- 
! puolimas — tie žmonės, ku
rie tuomet puikiausiai sugy
veno su rusų valdžios despo- 

Įtizmu, kurie po Vilniaus Sei
mo rengė pirtį jo dalyviams, j plėšikas ji l '.,vė ir atėmęs 
dabar vėl perėję galingųjų i§ jO nema-. nigų pabėgo, 
pusėn ramiai sau politikuo
ja, o p. Gedžius neatsižvelg-’ 
dainas jokių išskaitliavimų. į 
•kaip tuomet, taip ir dabar 
drąsiai stovi laisvės, demo- 
kratybės ir teisėtumo pa-

rio ir vienas
išlėkęs per sieną j lauką net 
10 metrų nulėkė, kaitų iš
mesdamas vieną iš užmuš
tųjų. Sprogimas buvo girdė
ti net kitame kaime. ,

i

POLICIJOS VIRŠININKAS 
AREŠTUOTAS DĖL 
ŽMOGŽUDYSTĖS.

Panevėžy įvyko biauri 
žmogžudyste. Naktį iš sek
madienio į pirmadienį gruo
džio 13—14 d. rasta savo na
muose nužudytą 62 metų 
našlė Marija Paškovienė.

Girdėjos labai norėjęs da
lyvauti Vilniaus Seimo 20 

POLICININKAI ŠAUDOSi metų sukaktuvių iškilmėse, 
Rokiškis.— Susipyko čia bet sunki materiale padėtis 

du policininkai ir vienas jų neleidusi. /
nušovė kitą. Pamatęs savo 
draugą negyvą, tas polici 
ninkas ir pats nusišovė.

NUŠOVĖ.
Rokiškis.— Gruodžio 7 d. 

ties Litrinišk dv. grįžtant 
iš Rokiškio i.-.: sto, Makutė- 
nai iš Aukštai: dnių k. nušo
vė pii. Petrą Dailydę-Jan-

.kauską iš bl ’jjos kaimo, 
j Piktadariai j;, suimti ir eina 
: tardymas. Neb imingasis ga- 
’ vu tris šuviu.- antinę ir vie
ną į galvą.

Iį

Rušo: “Meldžiu prisiųsti man <lur 
<iu pakeliu Bulgariškų Žolių ArbatO;. 
Aš nenoriu būt Ik- jos. nes ji sujrrąži- 

ji yra geriausia gyduolė prašalinimui 
šalčio, kokias tik aš vartojau.”

Tuksiančiai, kurie vartoja Bulga
riškų Žolių Arbatą, visi panašiai man 
rašo. Kiekvienas sergantis privalo ją 
išbandyt. Bulgariškų Žolių Arbata 
parsiduoda visose aptiekose po .‘Jog., 
T.k-.. ir $l.2.». Aš su mielu noru pasių
siu jums vieną didelį šeimynišką pa
kelį už $1.25. Adresuokite man: 11 H. 
Von Schliek, Brezident. 45 Marvel 
Bldg., I'ittscurgh. l’a.

PRIEŽASTIS KODĖL
Kaip kada jus labiau pasiduodat kosuliui ir slo

goms negu kitą kartą. Medicinos mokslas aiškina, 
kad priežastis to pasidavimo yra, kad kūnas yra ne- 
damaitinamas ir užtat atspara yra silpna.

S Ii
yra lengvas vartot formoje cod-iiver aliejaus, 
yra žinomas, todėl,kad jis turi jėgą dėl žmogių 
gero maitinimo ir sute ikia stiprumo. Vartokil Y 
Scott’s Emulsion reguliariai nuo nusilpnėjimą

Scott <£• Bowne, Bloomfield, N. J. 25-6

t
b

r 

■S 
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s 

: Į v*
DU PAME3T1NIA1. $

Gruodžio 2' 1. Kaune prie 
valstybines ieglaudos du
rų rasta du kūdikiai. Abu 
priglausti v; tybinėj prie
glaudoj.

Pažyibėtin? ieno kūdikio 
prieglaudon lėmimo pro
cedūra.

Moteriškė, eidama pro ša
lį, išgirdo vei . antį kūdikį ir 
pabeldė į prieglaudos duris. 
Atidariusi tai aite pasakė, 
kad be policijos kūdikio ne- 

įpriimsią. Ta a moteriškė 
kreipėsi į tarnaitę, prašyda-

■ ma telefonu pašaukti polici
ninką, bet nė to nesutiko pa
daryti. Teko pačiai eit jieš- 
koti policijos. Čia vėl bėda. 

, Pirmasis sutirtąs policiniu- •
kas atsisakinėjo, motyvuo

damas tuo, kad tai nesanti
■ jo nuovada. Bet pagaliau su- 
įtiko.

Kai atėjo policininkas i? 
pats įnešė vai :ą, tada “pro-. 
cedura” buvo baigta.

ivi
I

Telefonas 6112-\V.

Dr. A, Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS

♦

arba
TIK
Puikus kambariai, steitruimiai
T1KIETAI 1 TEN IR .V'GAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės:

NORTH GERMAN

LLOYD
192 tVashington St., Boston. 

arba j>as vietos agentus.

Važiuokite j

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLI MBl’S

. ant kiru šios linijos laivu 
8 D1EN. PER OKEANU

__ - c 
.Plauk po Amerikos Ve*i a *

Kupiginta ten ir atgal keli

LIETUVĄ 
t.k $203.00 ir brangiau 
per Brcniea ar Cherboarg

p\TOGl p:<it. kelionę vienu iš 
puij.iau.-i-.i pasauiv ruii.r.u,,.;

kambarį.'erdvų deni ; . -čj.^ar.ui
ir apkkii gero maisto- visk^ jus 
gaun.ite. kada vuiu<»jah bilr k u 
Uiiitcd hiate:’, l.iir* -. »ū • laivu, 
prikl-u^un. u uiv; nui lJrd<- ■'amo.

AI»Si.'tokc v: ;do:> g.*uti raini: 
formacijų apie ;• ! ukui tu nriiririo 
gražuolio Leviathan u;- • i-
sauly laivo taip.; . i i l . S. -...a 
laivų. Paklauskite viztos agento apie 
pigias laivakorte*, Lrbj. i.-rt-1

<

United Statės Lines
75 Stare b. , Bcst^n. Mass.

V

NUO KO PRIKLAUSO 
POLICIJA?

Kriukai. Šiaulių apskr. — 
Kriukų klebono šuva palai
das puldavo praeivius. Poli- 
cistas pastebėjęs tą šunį, nu
šovė. Sutikęs klebonas poli- 
cistą, pasakė, kad pastarajai 
bus Kriukuose nedaugiau 
sąvaitės. Išėjus sąvaitei kriu- 
kiečiai gavo naują poli cistą, 
o buvusis perkeltas bloges- 
nėn vieton.

!
VĖL KUNIGŲ ALGOMS 
PASKIRTI MILIJONAI 

LITŲ.
Seime priimant antruoju 

skaitymu 1926 m. biudžetą, 
nežiūrint ūkininkų ir darbi
ninkų sunkios padėties, ku- 

» iš kur gauti litas 
dideliems mokesniams išsi- 

krikščionys demo- 
j sąjunga ir 

darbo federacija 1926 m. 
vėl paskyrė kunigų algom-

žmogžudžio įeita per 4 užra- j ,’1.e nęzino 
kintas duris į jos miegamąjį dideliems 
ir suduota kelios mirtinos mokėti, 
žaizdos per galvą. Apiplėš!- ^tm, ūkininkų

kintas duris i jos miegamąjį 
ir suduota kelios i

mo pėdsakų nerasta, nes vi
si brangus daiktai palikę ne-
liepti Sarvšv su tuo suimtas pusantro milijono litų, vietos p3iž> “XI Valsueėiai liaudininkai i. 
viršininkai * I socialdemokratai balsavo

"_______ • prieš kunigų algas. Numato-
TDAiiriMvc ciiva-žinf. ma bus padidintos policijom

i

TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO ŽMOGŲ.

Krakės.— Gruodžio 15 d. 
J. Šeinauskas išsirengė va
žiuoti į Kėdainius. Pasivėli
nęs Dotnavos stotyje į trau
kinį, nutarė iš ten eiti pės
čias. Vidury kelio, tarp Dot- 
navos ir Kėdainių stočių, už
bėgo ant jo greitasis trauki
nys, einąs priešais, ir suvaži
nėjo jį. Sustabdžius trauki
nį, ir ištraukus J. Š. jau is po 
trečio vagono nuo gan ežio, 
esantieji traukinyje gydyto
jai konstatavo, kad J. š. iau 
nebegyvas.

išlaikvmui išlaidos.
F

I

GUDRI POLITIKA.
Daugailių parapijos kle

bonui Kiršai vyskupas pa
siūlė altariją. Klebonas Kir- 
ša atsisakė, nes jisai dar ga
lįs eiti savo pareigas. Čia pa
sirodo krikščionių politika, 
nes Daugailių parapijoj 
daug “bedievių.” O klebo
nas Kirša nenori eiti politi
nių pareigų bažnyčioje.

PAGIMDĖ KŪDIKĮ 
Į SNIEGĄ.

Šilutė.— Gruodžio 16 die
ną, eidami valdininkai pie
tauti, Kaštanų aliejoj pama
tė bestovintį 6 metų amžiaus 
vaiką su rogutėmis, kuris ant 
rogučių pasidėjęs turėjo vi
sai nuogą kūdikį, (kokių 5 
minučių gimusį). Valdinin
kams paklausus vaiko, kur 
jis tą kūdikį gavo, vaikas at
sakė*, kad nesenai paliai tvo
rą stovėjusi kokia tai nepa
žįstama moteriškė ir tą vai
ką gimdžiusį į sniegą, norė
dama sniege ji užkasti, bet 
pamačiusi tą vaiką, prasiša
lino. Tada 6 metų vaikas jį 
ištraukė iš sniego ir padėjo 
amt rogių. Valdininkai sku
biai jį paėmė, Įnešė pirmon 

/triobon ir davė žinią apskri
ties gydytojui, kuris greitai 
atvyko ir kūdikį patalpino 
apskrities ligoninėn. Kūdi
kis liko gyvas; eina tardy
mas.

PASMERKĖ MIRIOP 
KALINĮ. ° '

Gruodžio 15 d. Kauno ka
lėjime buvo nagrinėjama 
plėšiko Banerio (vieno iš su
kilimo kaltininkų) byla, nes 
jisai dėl ligos negalėjo būti 
teisiamas kartu su visais ki
tais kaliniais. Kariuomenė- 
Teismas pripažino Baner.i 
kaltu tuo, kad jis šaudė iš 
kalėjimo langų į kariuome
nę. atvykusią malšinti sukili
mą, ir pasmerkė jį miriop.

Tą pat dieną buvo' skaity
tas motyvuotas sprendimą 
apie 74 kalinius, kurių byla 
nesenai buvo nagrinėjama. 
Visi pasmerktieji turi teises 
per 14 dienų paduoti kasaci- 
jas Vyriausiajam Tribuno
lui.

PAŠTAS NEPRIIMA LIE
TUVIŠKU METALINIŲ

PINIGU.
Žiežmariai. — Vietos ko- 

peracijos vedėjo V. A. atneš
tų gruodžio 2 d. pašto per
laidai 30 litų metalinių lietu
viškų pinigų, pašto viršinin
kas pii. Abramavičius pri
imti griežtai atsisakė, pa
reikšdamas, kad perlaidą 
priimsiąs tik popieriniais 
banknotais mokant.

Valdininkė jau suskaičius’ 
pinigus, viršininko liepiama, i
atmete pii. V. A. atgal. SINAGOGO J LAVONAS.

Dėl neturėjimo užtenka-, Gf 20 d slabadoje ( Kau. 
mai popierinių pinigų, svar- ne), sinag3gO5 griuvėsiuose 
oi periama valstybinei įstai- rastas nežinomo piliečio la- 
gai ako nepriimta. ■ vonas apje gp m amžiaus. Iš

Šis viršininko elgesys pa- ,visa ko galima spėti, kad jis 
darė Į publiką labai blogo įs- bus sušalęs, šalia lavono ras- 
pudžio: kur gi dėti varinius ta s'Uruk\\u papirosu ir 
pinigus, jeigu valdiška įstai- bonka s 
ga jų nepriima?

i
i
>

____ su denatūruotu spiri
tu.

IŠMĖSINĖJO VAIKĄ.
Lietuvoj septynerių metų 

vaikas, įsižiūrėjo, kaip moti
na papiovė ir mėsinėjo avį, 
kartą pasilikęs vienas namie, 
papiovė ir išmėsinėjo savo 
vienerių metų broliuką.

ARTI PILNO PRALAI
MĖJIMO.

Laike Revoliucinio Karo 
Amerikonų kariuomenė bu
vo keletą kartų beveik visai 
sumušta, ne Britų kariuome
nės, bet sava kolonijų žmo
nių. Vienos kolonijos atsisa
kydavo pagelbėti, kad iš jų

♦f
I

F© r utnza

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

At all Druggūts 30 cente.
HUMPHREYS’ HOMEO. MZDICINECO. 

1S6 Wiliiam Street. New York

:<iz
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Aor BILIOUSNESS

eT

4 5 Broaėwdy.

lVARTOKIT
W BEECHAM’S l’ILLS W
■ paliuosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- I 
K vos skaudėjimo.

Nėra Kolomelio
25c. ir 50c. baksi

BEECHAM’S 
PI LLS

Babies Love lt

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA j 

KAINA
Ant musų tri-šriubinių Ir ivų į

Kcsolute. Reiiance 
Albert Baliin 
I>eutschland 

ir ant populiariškų vienodais! 
kambariais laivų Cle'-eland.1 
VVestphalia. Mount Clay, ir 

Thuringia.

iš New Yorko 
į Kaune ir atgal 

(Pridėjus S. V. 
jeigu T akstis.)

Išplaukimai kas sąvaitę 
Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus ai )>a pas 

Unitd American Linas 
(Harnc&n Line) Joint Serricc vvith

1 ■ • v •

Tyrai išvalytas Caator Oil 
padarytas medicinos reika
lams. De kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellopsr’s. Su
piltas Laboratorijos*.

^l
^KH

tastele:
.L0GGS'W; 
SS CASTOR OIL

150,000 LITŲ VA
GYSTĖ.

Lapkričio 19 dieną kelyje 
iš Rygos į Kauną iš Estijos 
piliečio Hoffo pavogta 150,- 
000 litų vertes akcijų.

Už sugavimą vagies arba 
suteikimą tikrų davinių duo
dama 5,000 svarų sterlingų. 
Toks didelis atlyginimas 
duodamas dėl to, kad šios 
akcijos yra apdraustos 500,- 
000 svarų sterlingų.» .

PASMERKĖ MIRIOP UŽ 
TĖVO NUŽUDYMĄ.
Vyriausiajam tribunole 

šiomis dienomis buvo nagri
nėjama Panemunės gyvento
jų Petro Gūžio ir Dziatkaus- 
ko kasacija. Juodu buvo sa
vo laiku pasmerkti miriop 
už savo tėvo (65m. amžiaus) 
nužudymą dėl žemės. Vy
riausias tribunolas teismo 
sprendimą patvirtino.

IŠPUOLĖ IŠ TRAUKINIO.
Gruodžio 20 d. einan kolonijos nebuvo generolo 

greitajam traukiniui iš Kaz- kariuomenės štabe. Daugelis 
lų Rudos arti PilMskių sto- žmonių. nuošaliai stovėjo 
ties išpuolė iš. ti aukinio \ ie~ manydami, kad tas karas yra 
na moteriškė ir lengvai susi- bereikalingai pradėtas Nau- 
žeidė. josios Anglijos pirklių. Ir tik

izzvvjomzvri t vrc; tada, kada visos kolonijos 
jo bendrai veikti, 

Washingtonas galėjo karą _ _
laimėt. Jūsų sveikata ir tan- == 
kiai prieina prie piino pra- 

.Iaucų kai laimėjimo todėl, kad jus ne- < 
žinot, jog visi kūno organai 

bininkas, didžiojo Vilniaus [turi sutartinai veikti, idant 
.Jokūbas'užlaikyti iusų sveikatą. Ypa- 

.Jo pastangomis tingai skilvis turi būt geroj 
tvarkoj užlaikomas —tam 
tikslui Trinario Kartusis Vy- 
nas yra geriausias vaistas. 
“Trinerio Kartusis Vynas 
yra geriausia gyduolė dėl 
skilvio negerumų,” rašė Mr. J i 
John Frankovich iš Wathe- 
na, Kans., Gruodžio 19 d. Iš- 
bandę jus busite pertikrin- ; > 
tas, jog jis turėjo tiesą. Jei 
jūsų aptiekorius ar vaistų 
pardavėjas neturi Trinerio 
Karčiojo Vyno, Trinerio Li- d 
nimento (labai geras nuo <► 

„v -......- r—c---- 7 — , reumatizmo ir neu.algijos),
J. Gedžius nenusiminė, jis Trinerio Sedativo Nuo Šal- 
iki šiam laikui tebedirba vi- čio ir Trinerio Tabletų Nuo 
suomeninį darbą: dalyvauja Šalčio, rašykit pas Joseph 1; 
valsčiaus savivaldybėj (yra Triner Company, Chicago,

h\M I’IOV ■ ŽINOTI. KAS IBAR DEDASI LIETUVOJE. 
TAM GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI

SOCIALDEMOKRATAS
Lietuvos-Soči:.•demokratų Pa’.tija.

IŠEINA KAUNE VIENA KARTĄ PER SAVAITĘ.
SOCIALDEMOKRATAS yra s:., bčjas tų idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos Sočiai'.: *>: "Kratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 ra. ugd? ir gynė
SOCIALDEMOKRATAS yra ti-nintėlis Lietuvos darbininku laik

raštis. ir : . •. jame pilr.ai atsispi’.vii vDas Lietuvos darbininkų gyve
nimas. jų i ova. vargai ir džiaugs.fui.

DRAUGAI ’ MERIKIEČIAI. palaikykite Lietuvos darbininkų laik
raštį. užsisakydami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti “Sočiai Lniokratą.” tegul surenka 5 skaity
toju-. at- . .iria ’. /. juos pinigus, t >s gaus vieną laikraštį per tiek laiko 
dovanai. Air .rikoje metams $2.10. pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams S1.20; pusei metų 60c.
ADRESAS: SOČI ALDEMOKI! VI AS, KĘSTUČIO GATVĖ 10. 
KAUN \S. I.ithuania.

Nuo visų pilvo ir žarrq nes. 
magumų, kurie paeina nuo 
dantq augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslow*s 
Syrup

i

—-u

SENI KOVOTOJAI NESI- pradėi 
TAIKO PRIE APLIN

KYBIŲ.
Kruopiai. Šiaulių apskr.—

Kruopių valse., p'------1 
me gyvena senas tautos dar-

Seimo dalyvis, p. 
Gedžius.
1905 m. buvo sušauktas! 
Kruopiuose didžiulis susi
rinkimas, parašytos petici
jos ir jų nuorašai, jo paties, 
kaipo Kruopių valsčiaus at
stovo, Vilniaus Seiman nu
vežta. Tose peticijose reika
lauta sugrąžinti valstiečiams 
dvarininkų užgrėbtos žemė, 
ir bendros* ganyklos, aprv 
pinti bežemius žeme ir tt.

Žinoma, grižus iš susiva
žiavimo, dar ačiū “geriems 
žmonėms” prisiėjo ir mišk< 
gyvenimo paragauti, bet p.

iki šiam laikui tebedirba vi
suomeninį darbą: dalyvauja Šalčio, rašykit pas Joseph
1 - ■ ~ ■- — — * - “ “

'tarybos, valdybos ir įvairių (III.

- ŽIEŽIRBA
LIETUVOS DARBININKĘ JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS

Leidžia Lietuvos socialdemokrat nio jaunimo sąjunga "žiežirba.” 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.W: Lietuvoje 30c.

ADRES \S ŽIEŽIRBA, KęsU’io gt. 40, Kaunas, I.ithuania.

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidinys, 

Metams §2.00.
Už ta pačią kainą siunčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS 
421 Kast Sixth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

I
KNYGOS

iš Lietuvos
KoperatyvinS kny?ų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim, vėliau.

Užsisakykit iliustruota, mė
nesinį populeraus mokslo žur
nalą ”KULTUR>.”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose J3, pusei metų $1.50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO G AT V. 24, 
ŠIAULIAI. LITHUAMA.

ir

i

-

t-l

Pirm *

Kartu
Lietučių
Kalboje

su Pa-
veikslais

1 - - - * t. •-•Irt.rtžv

" f

NAUJA MOKSLO 
KNYGAT

Tėvynės Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų mokslišką vei
kalą PASAULIO ISTORIJA, parašytą garsaus anglo raštininko 
WEI.I SO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems 
geriatisicms L.etuvos kalbinink ms.

štai tik trumpa sutrauka knygos turinio: Kur yra žemė erdvė
je: Pirn.ieji gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė įvairios gy
vulių veislės; Kaip gyvybė ant žemės atsirado: vandeniuose ir 
sausumoje; Pasaulio klimato atmainos; Kodėl gyvybė nuolat kei
čias: Milžiniškų roplių gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščių; 
Nauja žinduoi ų gyvulių gadynė: Atsiradimas smegenų; žmogaus 
gadynė: Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; 
Pirmosios mintys, filosofija ir tikėjimas; Žmonių rasės; Žmonių 
kalbo-: arijų, semitų ir kitų; Pirmosios civilizacijos; Pirmieji mie
stai; Jūreiviai ir pirkliai; Rašt is; Dievai ir žvaigždės;_Baudžiava, 
vergija, sncai nes klesos ir laisvieji žmonės; Žydų raštai. Biblija 
ir pranašai; Arijų tautos ir priešistoriški laikai: Aleksandro Di
džiojo karai; ils gyvenimas ir tit rbai; Aleksandrijos mokslas ir re- a 
ligija. I* to trumpo parašymo matote kaip pilna ir įdomi PASAI - 
LIO ISTORIJA yra. Virš 70 pa, ciksiu'tekste. Apdaryta. Kaina su 
pasiuntimu................................. . .................................... ................

Siųsdami pinigus adresuokime sekančiai:
KELEIVIS

SO. BOSTON, MASS.255 Broadway

NAUJAS
Auiros Knygyno Katalogas 

Svkiu ir Kalendorius 
1S26 ir 1M7 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centu 
Įtampomis padengimui per- 
.iuntioio Iv.'ų,- -aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sio:-. knygos, kurio., buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-Augi:--: ! dienai. 
1925 m. Taipgi Kalendorių 
1D26 i;- 1927 m- tų u ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Viena.- iš turtin
giausių katalogu lietuviuose, 
gausiai ilius-traotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.

r.
Dabar k* tik il»jo ii po apaudot 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE 

miera Biblijos 5%x8 coliu*, turi 
puilapiu ir 3*< p*Trik*lrIiu<. I.abai 
rOomi ir naudinga kiekvienai ypuuu. 
Žmotut (kaitydama* »ia Biblija ir lė- 
mvd*n<3* į paveikdrliu*. (kari* per. 
atatn k*( buvo pirm sutvėrime fviete 
ir ilu atcimimui Kri*t«na'>. ažmir;. vi
en* tam varsna ir džia*£*i* jokiai to
ki* knigą įgijo, tani kva trar.pi ,k- 
mo« vikarai

liAJZSA TIK
Nuetati gaut ii* Biblija, pr-tsu* 

(intktl bipreuo ar Pačio M-ner (>rd*. 
rlu. aiba repiatruoiorae lai.kr ad-e«a:

“KELEIVIS” w 
255 Broadwav, 
So. Boston. Mass



i KELEIVIS

Visokios Žinios Vietines Žinios
L-------------------

PROVOKATORIUS NIKU
LINAS PASMERKTAS 

MIRIOP.
Iš Maskvos pranešama, 

kad teismas tenai pasmerkė 
miriop Aleksandrą Nikuliną, 
kuris už pinigus tarnavo ca
ro valdžiai kaipo provokato
rius i 
voliucionierių. 
prašė pasigailėjimo, aiškiu- šliaky 
damas, kad sunkios gyveni
mo sąlygos privertusios jį 
pamesti švaresnį darbą ir ei
ti už šnipą, nes čia buvo mo
kama didesnė alga. Jis buvo 
baigęs universitetą.

Be Nikulino yra teisiama 
da keliolika visokių provo
katorių ir budelių. Jų tarpe 
yra ir Marija Serebriakova. 
70 metų amžiaus ir jau visai 
apjakusi moteris. 
25 metus tarnavo 
džiai kaipo šnipė, 
kad ji yra

Nori gauti $120,000 užtai, 
kad šuo sulojo ant troko.
Žydukas vardu A. L. Bai-

4.

. »T *

No. 3. Sausio 21 d., 1928.

KUN. GARMUS PRAKIŠO 
BYLĄ SU “SAPmjARA.” 

Vyriausis teismas pripažino, 
kad korespondencija apie jo subatos 

gyvenimą su mergomis 
nėra šmeižtas.

“Didelį džiaugsmą davat
kos turėjo, kai pirmą bylą 

ir pražudė apie 200 re- Garmus laimėjo; bet neilgai 
' Teisme jis jos tą džiaugsmą nešiojo, nes

ys Garmų suprovojo.”
Šitokią karunką dabar tuščiam vasarnamy šviesą, ir 

gieda So. Bostono juokda- nujojo pažiūrėti, 
riai. pasityčiodami iš kun.' 
Garmaus bylos su V. šlia- 
kiu.

Kaip žinia, kun. Garmu< 
buvo apskundęs šliakį į kri
minali teismą už išspausdini
mą “Sandaroje" korespon
dencijos apie jį. Toj kores
pondencijoj buvo aprašytos 
kun. Garmaus 
nurodyta, kaip jis kolektuo- 
ja pinigus iš tamsių davatkų. 
Negana to. tenai buvo da pa-! 
sakyta, kad būdamas Ameri
koj pirmu kartu ir paskui 
grįždamas su aukomis Lie
tuvon. kun. Garmus susipa
žino Vokietijoj su dviem 
mergom ir gyvendamas su 
jomis visą laiką išleido visus 
pinigus. Tuomet jis atsiminė, 
kad Amerikoje yra da gana 
lengvatikių, iš kurių galima 
išvilioti nelik pinigus, bet ir 
likusius Lietuvos bonus, ir 
šitą atsiminęs jisai sugrįžo ( 
Amerikon antru kanu aukų; 
rinkti.

Šitą korespondenciją kun. 
Garmus išvertė anglų kal
bom teisingiau sakant, ne jis 
pat> išvertė, bet kiti kunigai 
jam čia patarnavo, ir jis ap
skundė buvusį tuomet "San
daros” vedėją p. šliakį už 
kriminali apšmeižimą jo

kuri per 
caro val- 
Sakoma. 

daugiau pražu
džiusi revoliucionierių, negu 
provokatorius Nikulinas.

AP1PLĖŠTAS PETRAŠIU- 
NAS NUSIŠOVĖ.

Naujų Metų naktį ginkluo
ti banditai užpuolė Kazio 
Petrašiuno farmą netoli 
West Brookfieldo, atėmė iš 
jo $50 ir paskui padegė trio- 
bas. Ugnis sunaikino visą jo 
mantą. Netekęs savo turto 
Petrašiunas taip susirūpino, 
kad visas gyvenimas jam pa
sidarė nemielas, ir 13 sausio 
jisai nusišovė. Jis buvo 53 
metu amžiaus vvras ir gvve- 
no ant farmos vienas pats.

DĖL OISTERIU NUSI
ŠOVĖ.

Tūlas John Fudala Chica
goj užsimanė, kad pati pada
rytų jam oisterių sriubos. 
Pati išvirė jam sriubos iš pa
prastos žuvies. Fudala nuta
rė užtai savo pačią pagąz- 
dint ir atsisėdęs prie stalo 
prisidėjo prie kaktos revol
verį ir paleido gaidį, 
rodėsi, 
tuščias: 
nos gilzės, ir kulipka pervė
rė Fudalai galvą. Tokie 
kvailiai ir nereikalingi ant 
svieto.

-------------------- •---------------  
Suėmė kompaniją studentų 

su merginomis tuščiam 
vasarnamy.

Pasiėmę penkias jaunas 
merginas, kelias kaldras ir 
pagalvius, šeši Harvardo ir 
Dartmoutho studentai anos 

vakarą pasisamdė
taxi ir išvažiavo į tuščią va- 
sarrfamį netoli Nonvell. 
Mass.. ant nakvynės. Paleidę 
ta.xi namo, jie sukurė tenai 
didelę ugnį ir pradėjo šumyt.

-Jodamas keliu valstijos 
policmanas pamatė iš tolu

kas tenai 
darosi. Pamatęs nepaprastą 
orgiją jis visus juos areštavo, 
ir panedėli kiekvienas jų už
simokėjo po $20 pabaudos 
už inėjimą Į svetimus namus. 
Merginos buvo paleistos na
mo be teismo. Nubaustųjų 
studentu tėvai gvvena Ne\v 
Yorke. Chicagoj. f 

prakalbos ir ir Londone.

I
iley apskundė tūlą Norrisą iš 
Needhai-:o, reikalaudamas 
iš jo $ ^lyginimo už
tai. kad važiuojant jam sykį 
troku. ' vienio išbėgo labai 
biaurti' Norriso šuo, kuris 
išgązdino troko vežiką, taip 
kad trokas apvilto ir jis, žy
dukas Bailey. susižeidė gal
vą. Ir tuo pačiu laiku jisai 
apskundė da gazolino kom
paniją. reikalaudamas $50.- 
000 ir is jos, ųgs jįg tuomet 
važiavo tos kompanijos tro
ku kaipo jos “biznio ske
čias. ir šita nelaimė įvyko 
per jos vežiko neatsargumą. 

Negana to da, žyduko tė
vas. sems Bailey, skundžia 
to šunie> savininką ir gazoli
no kompaniją, reikalauda
mas is jų po $10,000 sau už 

St. Louise vaistus, kurių jis turėjęs su
žeistam savo vaikui pirkti.

SPORTASĮspūdžiai iš “Doros Bri
gados.”

Sausio 9 d. vietinių drau- McGuire paguldė Stasiaką. 
Juška buvo pastatytas 

prieš tris.
Airių čainpijonas Ned Mc

Guire pasirodė nepaprastos 
spėkos ristikas. -Jis i vieną 
valandą ir 3 minutas taip 

veikalėlis trumpo- tėškė Stasiaką. kad tam rei- 
vos aktoriai pasirodo, kėjo šaukti daktarą. Stasia-

Kampas

mtiaawOT WtoMatl0nMi amrctv 
jm» Ssstsn Jmu - - -

Naujos Anglijos Lietuviai, Temykite! j
PIRMA LIETUVIŲ METODISTŲ EPISKOPALŲ ŽINYČIA JAU STATOMA 

FOURTH IR ATLANTIC GATVIŲ, SO. BOSTON, MASS.
Į,

BUS I
IR

TANO VAIKAMS

Ji
SUŠELPK J Y 

SI
SAVO ALKA 

KIEK IŠGALI.

Siųskite aukas čekiais ar pinigais kasininkui ANTANUI SJNKEVIČIUI, P. O. _ 
Box 16, SO. BOSTON, MASS. Kertinis akmuo bus padėtas per Biskupą Wm. F. 
Anderson, NEDĖLIOJĘ, SAUSIO-JAN. 24, 3 vai. popiety. Visi kviečiami ateiti!

KONCERTAS IR VAKARIENĖ
Ketverge, SAUSIO-JAN. 28 D., 7 vai. vakare, Lietuvių Svetainėj, įvyks Koncertas 
ir Vakarienė. Programas šio vakaro:

1. P-nia O. R. Kubilienė dainuos pirmą kartą So. Bostone:
2. P-lė Elizabetb J. Schulz — pianistė; 3. P-Iė Adela de Nelwes—smuikininkė. -

Įžanga 50 centų. Rengia L. L. Ž. Komitetas.

Per 1925 metus Bostone 
buvo areštuota 18,558 žmo
nės už girtybę. Tai bent pro- 
hibicija!

Mr. Joscph P. šarkiunas.
• . pas

Vose & Sons Piano 
Company 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti I’layer-Pianą, 

Grand Pianą. U’pright Pianą. Fo
nografą ar Iladio, 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 seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St., Boston. 
Įkurtas 1851 m.

gų parengime Cambridge’- 
i aus draugai suvaidino kome
diją “Doros Brigada." Vei- 
. kalelis parodė, kaip Lietuvos 
“načalstva" rūpinasi “palai
kai" dorą.

Tiesa.
: kas. ’ 
štai ir vėl uždanga nusilei-

■ tižia.
Kalbos tonas, irgi, rodos, 

“riebus." bet kuomet prisi
meni. iš praeities. Lietuvoje. pusę

‘ valdininkus, ir dar Brown Juška paguldė į 3 mi
nutas. ispaną Orlando į 6 mi
nutas. bet į likusį laiką neįs
tengė paguldyti jauno lenkų 
milžino Sam Skorsky. Pas
kutinėj minutoj Juška uždė
jo lenkui “mirtiną gripą." 
vadinamą “body scissors 
and double arm lock." bet 
lenkas sukandęs dantis iš
kentėjo iki paskutinei sekun
dai. Joe Malcevicz paguldė 
indi jonų “čyfą" Montour. 
šiame ketverge Ned McGui
re risis su Strangler Levvis, 
F. Juška su švedų čampijonu 
Alex Lunden ir Joe Malce- 
\vicz su Stasiaku.

rusiškus
girtus, tai tikrenybėje išsi
reiškimai labai švelnus.

Lošimas išėjo labai pui
kiai. Roles visi aktoriai išpil
dė gerai, nudavimai išlaiky
ti tvarkiai. Kalbos 
Policistas kalbėjo

I VISOKIAS PLDMBERIŲ
REIKMENIS

kas i pabaigą ristynių visiš
kai apako. F. Juška buvo pa
statytas prieš tris ristikus, 
kuriuos jis turėjo paguldyt Į 

valandos. Graika

NAUJA PROGA!
Pasistatyti namą pigiai.

South Bostone organizuojasi grupč 
žmonių, kurie patys budavos naujas 
-tūbas sau gyventi. Vieta jau aprinkta 
labai graži ir patogi, pačiame City 
l’ointe. Budavojant keletą stubų ant 
syk bus galima daug pigiau ir geriau 
nabudavoti. Stubos bus po 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, 
'.ai kreipiasi dėl platesnių informaci
jų pas— (3)

VINCENT B. AMBROSE
125 Broadway,

Tel. So. Boston 16V7.

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS
PA1PAS ir PRITAIKI.NTOJL’S

fcį

Gertausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Havmarket 4100 ir 1101 

Boston l’lumbing & Lightin; 
Supply Co.

117 Portland St, Netolu No. Stalion.
LOSTON

I
I

i '

I ' j
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I 

. r
“gero vardo." Teisman buvo bet nudavė gerai.

Lošėjų vardai 
tai 

patirti, 
taipgi visų buvo gerai pritai
kinti.

Po lošimui vienas šalę ma
nęs sėdintis sako: “Biskį 
trumpokas, bet storas ir at
stoja gerą gabalą." Ištik
iu jų taip ir buvo.

Draugai socialistai neturė
tų tuomi pasitenkinti, turėtų 
paimt didesnį veikalą ir tuo
jau? suvaidinti. Spėkų mato
mai yra. jei vien cambridgie- 

įčiamsbutų persūnku. tai ga
lėtu southbostoniečiai prisi
dėti. nes publika į tokius pa
rengimus lankosi ir pritaria. 

Buvęs.
I

I

II
I

susirinkęs visas “Darbinin
ko" štabas. Visi jie melavo i skelbiami, 
kaip galėjo, kad "bedievį" i progos pati 
daugiau įklampinus. Pats į rainai i ‘ 
kun. Garmus, nemokėdamas 
anglų kalbos, per vertėją 
melavo teisme, buk jis ne-

Jam 
kad revolveris buvo 
bet jame butą vie- agitavęs per savo prakalba; 

karti bedievius.
Na. ir žemesnis teismą; 

pripažino Šliakį kaltu ir už
dėjo jam $700 pabaudos. 
Bet šliakys apeliavo. Pereitą 
savaitę vyiiausis valstijos 
teismas atrado, kad toj ko
respondencijoj nėra jokio 
šmeižimo, šliakys išteisintas, 
o kun. Garmus, 
somis davatkomis ir 
“Darbininko” štabu 
skaudų antausį.
“Darbininkas” aplojo mirusį 

žmogų.
dienomis mirė ge- 

Bostono lietuviams 
Juozas Greviškis. 
ramus, teisingas ir

ŽEMĖS UŽBĖRĖ 2 DAR- 
NINKU DUOBĖJ.

Dedant srutų rynas Det
roite užgriuvo žemės ir už- 
bėrė 2 darbininku 30 pėdų 
gilumo duobėj pereitos su- 
batos vakarą. Buvo pašauk
ta 20 žmonių, kurie kasė per 
visą naktį ir negalėjo užber
tų atkasti. Užberti abudu 
buvo vedę, ir vienas jų pali
ko 9 vaikus, o kitas — -5.

kartu su vi- 
visu 

gavo

t

i

aiškios, 
silpnai.

nebuvo 
neturėjome 

Drabužiai

Didele Firma Statys 
Dideli Budinką.

La Touraine Kompanijos 
Dirbtuvė bus Dorchestery.
Trijų plieno ir a k m e n- dirb-

jvė bu* pa>

I

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA ėeveryky taisymo 
storas, galima pirkt pigiai ir turėt ge
rą gyvenimą. PETER K EŽY S

108 Broad«ay. So. Boston. Mass.

ANDRE"’ SIJŲ ARE parsiduoda 
2-jų šeimynų namas, visai naujas, !» 
kambariai, maudynės. Kaina $4.000. 
įnešti $500. Kreipkitės į "Keleivį.’’ 
255 Broadvvay. So Boston. Mass.

Tel. South Boston $520 
Res-idence Univcrsity 1463-J

S. N. Puišiutė-Shallni
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
IM Broadway, So. Boatoa. Maae.

Room 2.

I

I 
I
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U »i 
I
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I
”ARSIDUODA BUCERNĖ IR GRO- . 
<ERNĖ. S<>. Bostone, kampinis storas, ' 
lietuvių apgyventa; biznis išdirbtas ! 
>er daug metų. Kaina prieinama. Prie- 1 
zastis pardavimo — priverstas eit į 
kitą reikalą Klauskite 'Keleivio" Re
dakcijoj. (5)

PLUNKSNAS. Putus. Paduška?. 
Patalus. Kaidra? ir visokias lovų 
jrčdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausi? sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

CITY POINT ant randos, 
l kambariai po Nr. 123 N st., 
So. Boston. (3)

Dr. J. S. BALABAN
Iš RUSIJOS 

Gydytojas. Chirurgas ir 
Akušeris.

377 Dorchester St.. So. Bo'ton. 
Tel. So. Boston 4768.

191 Chestnut St. Chclsea. Ma»«.
Tel. Chelsea 1830.

NUO ALKOHOLIO PA 
RAUSTA NETIK NOSIS. 

BET IR LAPAI.
Kada koks patriotiškas 

policmanas ar dievobaimin
gas klebonas turi nemažą 
nosį ir jos galas pusėtinai 
raudonas, tai žmonės tuo- 
jaus sako, kad jis pertankiai 
degtinės ragauja.

Bet ar žinot, nuo ko pa
rausta medžių lapai rude
nio metu?

Westinghouse lempų kom
panijos ekspertas Hibben 
sako, kad kaip žmonių nosis, 
taip ir medžių lapai pasida
ro raudoni nuo alkoholio. Ji
sai darė su augmenimis viso
kių bandymų. Visų pirma ji
sai pradėjo tyrinėti, kodėl
tūli augmenis ant žiemos 
“užmiega.” ir ar negalima 
palaikyti jų augimo per ap
skritus metus su pagalba 
dirbtinės šviesos ir šilumos. 
Darydamas bandymus jisai 
persitikrino, kad lapuoti me
džiai rudeni nusimeta lapus 
ir “užmiega” nedelto, kad 
ateina šaltesnis oras, bet dėl
to, kad juose Įvyksta chemiš
ka permaina, jie pradeda ne- 
bepriimti saulės spindulių, 
prasideda juose fermentaci
ja ir atsiranda alkoholio, 
nuo ko persimaino lapų spal
va ir jie krinta žemėn.

šiomis 
rai South 
ži nc>mas 
Tai buvo 
treros širdies žmogus. Jis bu- 
vo palaidotas krematorijoj. 
kur jį palydėjo apie 50 auto
mobilių.

Kadangi velionis buvo pa
siturintis žmogus, tai škap-j 
lerninkų organui “Darbinin-j 
kui” pasidarė labai pikta, j 
kad iš tų šermenų kunigas! 
negavo nieko uždirbti. Užtai: 
jisai užsipuola velionį ir vi-į 
šokiais budais šmeižia gra
žią jo atmintį. Nepatinka! 
“Darbininkui.” kam velionis 
palaidotas krematorijoj, o 
ne parapijos kapinėse, ir 
kam atsisveikinimo prakal
bą jam pasakė “Keleivio”

Bus “Gabijos” koncertas.
Sausio 31 d. vakare Lietu

vių Svetainėje, kampas E ir 
Silver sis.. So. Bostone bus 
gražus koncertas, kuri ren
gia “Gabijos” choras. Daly
vaus žymus dainininkai. Pla
čiau paskelbsime vėliau.

Komitetas.

1
■fr

•ii''

< i

A v

Qui 
ten 
•x>r

a

yta Dorchesterio užla- 
, j?, kuris turi 60,000 

inčų Tas piečius per me- 
z r.omas kaipo “Karvių 

šitą sumanymą aną dieną 
W. S. Quinby. preziden- 

■■j'.i ne Arbatos ir Kavos

kad naujasis budinkas 
tas su geriausiais paran- 

•v Kompanijos genera- 
k< po senovei ant 291 
Dorchesterio dirbtuvėj 

... kavos ir arbatos ap
avimas Pastačius nau- 

ta kompanija priims į 
-mtus naujų darbininkų.

- budingas, sulytr S. 
■"ės, statomas Dorcbes- 
lt praniatoma Bostono 

ima- ir biznio kilimas 
oj Anglijoj.

SPECIALISTAS—PER 25 .MĖ
TIS turi patyrimo gydyme «er- 
gančių: Kraujo ligomi?. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstu ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 IREMONT ROW. 
SUOLU A Y SUVARĖ 

Skersai Ilanover Slreet’.
BOSTON. MASS.

Olympia TKeatre ftuilding
Rza>m 22

Patarimas dykai tik per paskirt* 
laiką.

European Feather Co.
25 Ix>well Slreet.. Boston. .Mas«.

i
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Telefoną? So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. SI. A. 6ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Ofiso lando?:
Nuo !♦ iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliotai? pagal sutarties.

520 E. RROABH AY. 
SO. BOSTON, MASS.

1\ Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS /

381 Broadway. So. Bo.ton, Mass. < 
/ Ant antrų lubų J
J VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare /

S Tel. South Boston 1000
7 ~ - - - -

redaktorius, o ne “Darbinin
ko" bosas kunigas. Jei kuni-‘ 
gas butų pakviestas pamoks
lą pasakyti, tai jis butų paė
męs apie $50. Dėlto turbut ir 
loja “Darbininkas” ant ve
lionio ir ant visų jo draugų, 
kad negalėjo iš jo mirties 
pasipelnyti.

Vaizbos Butas rengia 
“smoke talk.”

Lietuvių Vaizbos Butas 
rengia “smoke talk” Bemice 
Hallėj, Bethesdos Buildinge, 
So Bostone. 22 sausio, pėt- 
nyčioj, 8 vai. vakare. Kalbės 
p. J. E. Kerr. Įžanga visiems 
dykai.

<•

<■

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

Kiekvieną dieną nuo II iki 12 
ryte ir nuo 1 iki 1 po pietų ir 
scrcdomis ir subatomis nuo 7 iki 
X vakare. Ncdėidieniais tik nuo 
11 iki 1 vidudienv. (J)

1X0 BOYLSTON ST., 
BOSTON. MASS.

Lietuvis Optometristas

Ifteffzaminuojd akis, priskiria 
akiniu*, kreivas aki? atitistino 
ir amblyopiskoss (aklos.i aky
se sugražinu kvies* tinkamu 
laiku.
J. L. P Ai A R ARNUS O. Ii.

i

3E1=----❖ —

jjimo
Yra reikalingas pasirenkant apsakančius vaistus Jūsų 
ligoms. Tūkstančiai patenkint’, šeimynų rekomenduo-
a
Severos Šeimyniškas Gyduoles.
los yra atsargiai sutaisytos ir jas rekomenduoja visi, kurie 
as yra varto ę. už gerą jų veikimą ir teisingą kokybę. Var

tojant laiku, daugelis sulaikė pavojingas ligas prašalindami

E3E

cy •

bereikalingas šlaidas ir kentėjimus.

Tel. Richmvnd 1410 i

Dr. David W. Rosen i
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai ( 

GYDO ( HRONIšK AS IR ! 
SLAPTAS LIGAS ]

Taipgi Motery ir Vyrų Kraujo < 
ir Odos Liga* J

VALANDOS:
Nuo X iš ryto iki x vakare ‘ 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Hanover Slreet 

BOSTON, MASS.

!

S Et EROS ANTISEPTOL
Antiseptiška sudėtinė vietiniai, 
vartojimui. Plovimui burnos, gui 
guliavimui nuo dvokiančio kvap- 
skaudamos gerklės, užkimimo 
dantų smegenų skaudėjimo.

Kaina 35 ir 50 centų.
SEVEROS REGI U A TORIUS.

Skystis (Tonikas) gydymui abeln 
funkcionalinių ligų, ypatingai m<> 
terims. Kaina $1.25.

SEVEROS ES K O.
Antiseptiška mostis. Sulai-yta 
prasalinimui niežėjimo ir kitų od<, 
suerzinimų (iritacijų).

Kaina 50 centų

Co
• X balsamas.
.h Balsam). Priim- 

■ .ydymui kosulio, pa- 
■iždeginių koserės,

f

*

i
I Severą’ 
nas ir 
einančio 
uzKin /čšiunginio kosulio.

Kaina 25 r 50 centų-
SE\ EIK) (.OTHARDOL

I- ii>. t išlaukiniam naudo-
jin*. . 15 duojannas gydymui
ror.iali/Mo i ' ----Jx
jinių. išsukit
mo. ><.!,ančii: 
muskulų, ir 
stingusi'ų na;

SIAEI;<»s PILĖS 
Nuo priclva 
m<». Nvai*ry| 
kūmų, pae

' vidurių.

Bandykit gaut Aptiekoje.
1 1 — *5-—-—

nu

curaijriškų skaudč- 
sumušimo, sutini- 

raumenų. traukimo 
.sūdančių arba su-
Kaina 30 ir 60 c. >

galvos skaudėj;- 
r nuo tulžies nesyei- 

ių nuo užkietėjimo 
a 25 centai.

SEVEROS I.SORKA
Brangintinas vidurių -timuliatK- 
rius ir paiiuosuojantis tonikas, ku
ris sustiprina ir atgaivina vidurių 
veikmę. Rekomenduojamas se
niems, jautriems ir pradedantiems 
pasveikti žmonėms, šis vaistas 
ypatingai gerai pritaikytas nuo 
blogo skilvio virškinimo, tulžies 
nesveikumų ir nesveikų vi ‘Akini
mo organų. Kaina 75c. ir $1 50.

SEVEROS NERVOTON
Ir Nervoton Tablets. Tai skysčio ir 
Tabletu sudėtinė, rekomenduoja
ma prleng-vinimui dirksnių nuvar- 
gimų ir nemiegu. paeinančio nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

J
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DR. H. M. LANDAU
Specialistą? Komiškų ir Sekrctnų Lirų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
32 CJfAHfcERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON. MASS.

Lietuviškai ■ Lenkiška Aptieka
Jeisru norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 1<M) Salėm St.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dc! vyrų ir 
motėm Diclių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
iuins patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius <laktaru? 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su
taupei pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.




