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pasakyta.

BEŽDŽIONIŲ BYLA.”

Abudu nabagai paimti iš

tą vieną. Čia jie buvo pasta-
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Kopenhagos praneša- j valdžia, jų niekas nejudino; 
kad Danijos valstybes dabarj kuomet airiai turi

labdaringiems;

i

savo auką krūmuose. Dabar 
jam gręsia mirties bausmė.

savo valdžią, tai ji ketina nu
siųsti prie tų salų karo laivą 
ir spėka mokesčius iškolek- 
tuoti.
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GALI PRIEITI PRIE KARO 
j i

gą sunaikintų, o jos vieton 
. davatkyną pastatytų.

KEISTI ĮSTATYMAI 
RUSIJOJ.

Vėliausios žinios iš Rusi
jos parodo, kaip greitai iš

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Skandalas Shenandoah’rio 
Lietuvių Šeimynoj.

PRISIPAŽINO NUPIOVĘS 
MERGINAI GALVĄ.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad netoli Philadelphi- 

Policija suėmė 3 munšainie- jos anądien buvo atrasta įno
rius. Primušta moteriškė teriškė su nupiauta galva. 

Kiek toliau paskui atrasta ir 
vnlx jos galva suvyniota į senus

l 
tečiaus girtuokliavimas Ąnna M. Dietrich, jau nebe

jauna mergina, kun turėjo 
. ........... _ . j -skrybėlių 
krautuvę.Policija suėmė ma-

/

turbut mirs.

maineriai čia senai streikuo-/f ^krascius. Pasirodė, kad tai 
ja, 
nesiliauja. Pasigėrę žmonės . .
netenka proto ir pridaro vi- Įladelphijoj 
šokių skandalu. Pereitą są- ,
vaitę čia Stravinskų namuo-Marshallą, kuris su ja 
se po No. C____ _________
ivyko kruvina tragedija, ir . ....
tai vis dėl munšaino. Pasigė- į,s tą merginą sumesmejo 
rę burdingieriai taip primų-' 
šė savo gaspadinę, kad ji da
bar guli ligonbutyje ir var
giai pasveiks. Iš ko tas prasi
dėjo, policija da negalėjo su
sekti. Kaip pasakoja Stra
vinskienės 10 metų amžiaus 
duktė Elena, tai kalčiausis 
išrodo E. Jurkonis, vienas 
Stravinskienės burdingierių. 
Susiginčijęs su ja. jisai svie
dęs ją stikliniu puodu ir pa
taikęs į galvą. Po to jisai nu
sitvėręs malkagalį ir šokęs 
mušti patį Stravinską, bet šis 
atsigynęs ir pagalį iš jo atė
męs. Laike šitos kovos jie 
mindžiojo gulintį be žado 
Stravinskienės kūną ir kelia- 
tą kartų abudu besitąsydami 
ant jos sugriuvo. Prie tų mu
štynių prisidėjo ir Dominin
kas Jurkonis, E. Jurkonio 
brolis.

Muštynėms pasibaigus, 
abudu broliai Jurkoniai užli
po ant anti’ų lubų į savo 
kambarį, o pats Stravinskas 
kažin kur išėjo sau. Stravins
kienė tuo tarpu buvo palikta 
viena pati ir gulėjo kraujuo
se paplūdus visiškai be są
monės.

Kada muštynės apsistojo 
ir girtuokliai išsiskirstė, 
Stravinskienės 10 metų duk
tė nubėgo pas kaimynus ir 
papasakojo, kas pas juos at
sitiko. Kaimynai tuojaus da
vė žinią policijai.

Pribuvęs policijos virši
ninkas rado Stravinskienę 
kraujo klane, bet matyda
mas, kad ji da gyva, jis tuo
jaus pašaukė daktarą ir lie
tuvių kunigą Dumčių, kad 
duotų jai paskutinį patepi
mą, nes neišrodė, kad ji il
gai gyvens. Paskui pusgyvė 
moteriškė buvo nuvežta li- 
gonbutin, o policija tuo tar
pu areštavo abudu broliu 
Jurkoniu.

Vedant policijai suimtuo
sius Jurkonius iš namų, par
ėjo kažin iš kur girtas Stra
vinskas ir pradėjo policijai 
priešintis. Tuomet ir jis tapo 
areštuotas. Visi trįs buvo nu
gabenti į policijos nuovadą 
ir tenai uždaryti už geležinių 
grotų.

Toj nelaimingoj šeimynoj 
yra 3 maži vaikai, kurių vy
riausia yra 10 metų amžiaus 
Elenukė.

Policija ketino areštuoti 
da 3 Stravinskų burdingie- 
rius ir laikyti juos kaipo liu
dininkus, nes manoma, kad 
jie žino, iš ko tos n.ustvues 
prasidėjo.

: KARDINOLAS PRIEŠIN
GAS GAMTOS MUZĖJUI.

Amerikos katalikų kardi-Į 
nolas O’Connell, kuris, nela-. 
bai senai taip atkakliai prie
šinosi paliuosavimui vaikų iš 
fabrikų vergijos, dabar pasi
sakė esąs priešingas ir Ame- ■ 
rikos Gamtos Muzėjui Nevv 
Yorke, nes to muzėjaus ve
dėjas, mokslininkas Osborn, 
nėra klerikalas ir nepripažįs
ta bažnytinių burtų. Nelabai 
senai milionierius Munsey 
paliko tam muzėjui daug mi- 
lionų dolerių. I^ardinolo 
nuomone, Munsey turėjo pa
likti tuos milionus davat

koms. Iš muzėjaus, ypač iš 
gamtos muzėjaus. bažnyčiai 
nėra jokios naudos: tiesą pa
sakius, muzėjus da griauja 

. tikėjimą, nes parodo, kad 
pasaulis nėra toks, kaip

SUGADINO LAISVA
MEILĘ KATALIKAMS

------------ - laisvės karžygiu bolševikai
WATERBURIO PORELĖ pasidarė
SUIMTA BRIDGEPORTE. varžytojai. Pavyzdžiui, No-

Rusija Susirėmė 
su Kynais.

< ______________

--------- vonikolajevske vietos sovie- 
Mykolas Balkauskas arei- tas uždraudė rūkyt tabaką 
tuotas su Mare Radzioniene visiems nesukakusiems 21

Williams Hotely.
Bridgeport, Conn.—’ 

reitą sąvaitę čia tapo areš-1 
tuota M’iliams Hotely viena nįmaj vafcar į. 
kola<1UR»?kanį[A?t€i1rt’Marėi vienam nedideliam Sibi-pan>a Klaipėdos konvencija, 
Radziom™/ ^hnd, R ™ mastely vietos valdžia kuri numato Nemuno atida- 
rerhn v abudu ,S ■ nutarė uždėti 10 rubliu mo- rj-mą miškui plukdyti, pa-

. RolVon L-ne mbtn kesčių ant kiekvieno mergi-! skelbė taisykles, kuriomis. Balkauskas yra 29 metų n05 ku<likio ka<| Wo bJįu leidžiama plukdyti Nemunu 
s iš bet kurios šalimos 

, valstybės, neišimant ir Len
kijos, tomis pačiomis lengva
tomis, kaip plukdomas Lie
tuvos miškas.”

Tai reiškia, kad prošepa- 
nai galės šeimininkauti po 
Lietuvą kaip namie. Bet ar 
Lietuvos piliečiai turės tokių

LENKAI ŠEIMININKAUS 
LIETUVOJE

įmetu amžiaus. Kitoj vietoj j Lietuvos Pasiuntinybė A- 
p Sibire uždrausta rūkyti vie- j merikoje prisiuntė mums ši- 

' šose vietose. Da kitur už- į tokį Eltos pranešimą iš Kau- 
drausta visokie pasilinksmi- no:
nimai vakarais. “Lietuvos vyriausybė, ei-

tt-___________ i- i i.

622 E. Centre st. (,rau?audavo- Ir Jis tuo-i Pri* 
sipežino prie kaltės. Kodėl 
" \ / . ' *

(Suglaudus, istorija yra to
kia. Marshall yra vedęs vy
ras, bet tankiai susieidavo su 
Ona Dietrich. Jam norėjosi 
jos meilės, o jai norėjosi jo 
pinigų. Bet kada ji pradėjo 
perdaug tų pinigų reikalauti, 
jiedu susimušė ir jis ją nu
galabijo. Norėdamas paslėp
ti pėdsakus, jis nupiovė jai 
galvą ir suvyniojęs į laikraš
čius išvežė į laukus. Paskui.---------- - . .. . . ,
nupiovė jai kojas palei lie- iš Rusijos grybus, kurių ko-; Policijos lydimi, jiedu nuvy- 
menį, ir išvežęs jas paslėpė tuose atrasta daug švino, ak-^ko į hotelį ir tenai rado, kad 
kitoj vietoj. Ant galo išvežė ’ menukų ir karinių karabinų Balkauskas yra užsiregistra- 
ir paslėpė patį liemenį. Vie- kulipkų. Tuos grybus impor- vęs su Radzioniene kaipo 
nu žodžiu, jis padarė lygiai tavo iš Rusijos vienas New “vyras ir pati.
taip, kaip katalikų kunigas Yoi'ko žydas, kuris paskui Abudu nabagai paimti iš 
Šmitas padarė su savo gas- išpardavė kitiems žydams, šilto lizdo ir nugabenti į šal- 
padine, tik skirtumas tame, įWorcestery ir Springfielde tą vieną. Čia jie buvo pasta- 
kad kun. Šmitas sumėsinėtą žydai parduoda tuos grybus lyti po $1.000 kaucijos kiek- 
savo meilužę įmetė į upę, o po $2 svarui, todėl galimas vienas ir turės laukti sekan- 
“daktaras” Marshall paslėpė daiktas, kad švino ir kitokių čios aukštesniojo teismo se- 
savo auka krūmuose. Dabar daiktų buvo pridėta į juos sijos.

“šventraštis jį aprašo. Užtai būryje savo pačią su trim 
Romos agentas ir atakuoja mažais vaikais, išsiėmė iš 
jį. ibankos $2.400, ir pasiėmęs

Duokit klerikalams valią/svetimą moterį leidosi jieš- 
jie tuojaus tą kultūros įstai- koti naujo rojaus.

Bet neilgai šita porelė 
(džiaugėsi laisva meile, nes 
1 Balkausko pati ir Radzionie- 

nės vyras r——-- ____ -
mobilių ir nusivijo pabėgė-

KINIEČIAI KANKINA
BOLŠEVIKUS.

Generalis sovietų valdžios 
konsulas telegrafuoja iš 
Charbino, kad generolo
Čang-Tso-Lino tarnas, gen. . ..- T ......
čanį Huan-Hsing, pradėjo Pnvl Lenk‘JoJ. t*> »«-
tenai terorizuoti Rusijos pi
liečius. Šiomis dienomis ji-!

!S
vikų dėl užmušimo vieno ru-

Ginčas eina dėt geležinkelio, 
kuris duoda $9,000,000 pel

no metams.
Tarp Rusijos ir Kynų kilo 

rimtų nesusipratimų. Padėtis 
pasidarė tokia, kad pradėta 
kalbėti jau apie karą. Visa 
to priežastis yra Rytų Kynų 
geležinkelis, kuris jungia 
Kynus su Rusija. Pradedant 
nuo Charbino, tas geležinke
lis eina per visą Mandžiuri- 
ją iki Mukdeno, o iš čia išsi
šakoja i Pekiną ir Tientsiną. 
Per daugelį metų Rusija 
naudojosi tuo geležinkeliu 
priėjimui prie atdaro uosto 
ant Pacifiko kranto, ir syki 
bandė pasiimti jį savo nuo
savybėn, bet anglai, kurie 
turi įdėję į tą geležinkeli ne
maža kapitalo, pasipriešino 
tam.

Tuomet Rusija pradėjo

DIDELĖS AUDROS IR 
SNIEGAS.

Paskutinėmis dienomis vėl. 
subiuro orai. Ant jūrių ir vi
sose šalįse siaučia baisios; 
audros. Australijoj vėjas sie
kė 100 mylių į valandą, kas j 
reiškia baisiausi uraganą. 
Daug namų buvo nušluota 
nuo žemės veido, o ant jūrių 
paskandinta apie 200 perlų 
žvejų. Tuo pačiu laiku smar
kus vėjai ir audros su sniegu 
siaučia ir Amerikoj. Moksli
ninkai sako, kad šitie oro su
mišimai paeina nuo saulės, 
ant kurios pastaruoju laiku 
pasirodė tamsios dėmės. Per 
tas dėmes saulė negali vie
nodai žemės oro apšildyt, ir 
dėl to kįla audros.

^areštavęs 40 rusu bol£’ MASKVOJE STATOMA
______ _____
laikraščiuose'Hus i Bridgeportą/Tenai ne- sų “baltagvardiečio” dvi są-. Viena žinių agentūrą pra- Kynams saldliežuvauti. Nu- 

anie atėjusius ■ (lu pranešė apie tai policijai. va?^s at£ak Areštuoti bolše- neša, kad greitu lai^U/Klask- važiavęs Pekinan jos amba- 
..t I PnlJpiin<lvaimi ii^n nnvv. vikai esą žiaunai kalėjime voje bus pastatyta .scenoje sddonus Karachanas 1924

kankinami. “Beždžionių ^Byla,'’. pąiųo- rh. pradf
kianti Sutiėiiy'tas Vąlsrfj

daiktų buvo pridėta Į juos 
dėl sunkumo, bet gatvjnė 
kapitalistų spauda jau rėkia, 
kad tais grybais norėta su
draskyti valgytojus, nes ku- 
lipkose atrasta sprogstan
čios medžiagos. Valdžia da
ro tyrinėjimą.

Šitą žinią paduoda 29 d. 
sausio “Waterbury Ameri- 
can,” kurio iškarpą mums 
prisiuntė vienas draugas, 
pridurdamas nuo savęs, kad 
kaip Balkauskas, taip ir Ra- 
dzionienė yra karšti katali
kai.

MOTERJS PLĖŠIKĖS.
South Dakotoj andai dvi persėkiojamas • mokytojas 

moteris, motina ir duktė, už- Scopes už skelbimą evoliuci- 
puolė ir apiplėšė Renner jos mokslo.^ 
miestely banką. Jos buvo su
imtos if teismas pereitą są
vaitę pripažino jas kaltomis, 
nors jos gynėsi buvusios tuo 
laiku “iš proto išėjusios.” 
Bausmę teisėjas paskirs 
joms šia sąvaitę. Jos gali 
gaut iki 20 metų kalėjimo. 
Motina vadinasi Catherine 
Rogers, o duktė — Zera Ro- 
gers.

piadėjo Kynų užsienio 
miništėriui kalbėti: Žiūrėk, 
kaip tie anglai, franeuzai ir 
kiti imperialistai jus skriau
džia! Jie reikalauja savo pi
liečiams eksteritorialių tei
sių. Jie nepripažįsta nei jūsų 
teismo, nei valdžios. Jie kas 
metai ima iš jus atlyginimą

os mokslo.
! J Visas roles toj komedijoj 
mliks Maskvos studentai ir 
darbininkai, kurie atstovaus 
dalyvavusius Scopes’o byloj už chunchuzų sukilimą. Ru- 
vyriausius asmenis. Teisėjo x ’’ *■“’
vietoj sėdės beždžionė, kitoj 
žymioj rolėj bus kiaulė, da 
kitoj kalakutas, ir tt.

Religinis fanatizmas vi
suomet duoda daugiausia 

i medžiagos pašaipai.

• AIRIAI NEMOKA VAL
DŽIAI MOKESČIŲ.

t Prie Airijos yra dvi Arana 
salos, kurių gyventojai jau 

į per 20 metų nėra mokėję 
(valdžiai jokių mokesčių. Pa- 
ikol Airija buvo po Anglijos

PASMAUGĖ PAČIA IR 
ĮMETĖ Į ŠULINI-

Ohio valstijoj, New Phi- 
ladelphia miestely, tapo 
areštuotas laiškanešys dėl 
nužudymo savo pačios. Jisai
prisipažino ją pasmaugęs, ( 
bet teisinasi, kad jis nekal
tas, nes ji pirmutinė pradė
jusi muštis. Ji sviedusi jam 
čeveiyku į veidą, tuomet jis 
pagriebęs už gerklės ir gerai 
papurtęs. Kada paleidęs, ji 
buvusi jau negyva. Tuomet 
jis įdėjęs jos lavoną automo- 
biliun, nuvežęs ant apleistos 
farmos ir įmetęs į šulinį. Jis 
turi 40 metų amžiaus ir vadi
nasi Harvey Haver.

Pinigą Dirbėją Skan

dalas Vengrijoj.
Vyskupas Zadravetz ir kiti 
didžiūnai padarė 3,000,000,- 

000 falšyvu frankų.
Vengrijos valdžia jau pa

skelbė apkaltinimą savo di
džiūnų, kurie yra padarę ir 
išplatinę po visas Europos 
šalis 3,000,000,000 falšyvų 
frankų. Apkaltinimas sako, 
kad vadovaujanti dvasia ši
tam suokalby buvo kuni
gaikštis Liudvikas Win- 
disch-Graetz. Jis išleido 20,- 
000,000 kronų savų pinigų, 
pakol suorganizavo visą suo
kalbį, prirengė spaustuvę, 
atspausdino ir išplatino 30,- 
000 banknotų po 1,000 fran
kų.

Prie šito suokalbio prigu
lėjo ir vyskupas Stefan Zad
ravetz, buvusis Vengrijos ar
mijos kapelionas. Kaipo Die-

; vo tarnas, jisai saikino suo
kalbininkus, kad jie laikytų 
šitą suokalbį slaptybėj.

DŽIOVININKAI TURKI
JOJ NEGALĖS VESTI.
Turkijoj išleista įstaty

mas, kuriuo džiovininkams 
i ir turintiems kitokių limpa
mų ligų draudžiama vesti. 

; Kas nori apsivesti, tas turi

Traukia Vyskupą 

Teisman.
Dūšių ganytojas pavogęs 
635,000 kronerių aukų.
Iš Kopenhagos 

ma, 1 
gynėjas traukia vyskupą An
taną Bastą teisman, kaltin
damas jį suvartojimu savo 
naudai 635.000 kronerių au-

AUDRA SUDAUŽĖ LAI
VĄ ANT JŪRIŲ.,

Pereitą nedėldienį olandų 
laivas “Alkaid” pradėjo 
šauktis bevieliu telegrafu 
pagalbos. Kada pribuvo A- 
merikos laivas į pagalbą, 
“Alkaid" buvo pusiau pa
skendęs. Didelės bangos ver
tėsi per jo denį, visos relės ir 
dekauzė buvo nuplėštos ir ku, surinktų Amerikoj ir ki- 

» — . • m ** • w • v a e' t * ” * *tose sause 1 
tikslams. Vyskupas Bastas 
buvo areštuotas jau 1924 
metais, bet pakėlus kuni
gams lermą, jis buvo paleis
tas. Valdžia darė tyrinėji
mą tylomis, ir dabar šitą je- 

Į vėl paėmė už apy-

visos valtis sudaužytos į ši
pulius. Laivas buvo taip bla
škomas. kad prie jo negali
ma buvo prisiartinti. Tik au
drai nurimus amerikiečių 
laivas išgelbėjo “Alkaido” 
žmones, kurių buvo išviso 
27. Žmones išgelbėjus, “Al- gamastį 
kaidas" buvo sudegintas, kaklės. Tas parodo, kad jo 
nes pataisyt jį buvo jau ne- kaltinimui yra neabejojamo 
galima, o paliktas ant jūrių pamato.
jisai butų pavojus kitiems1 
laivams nakties laiku.

---- --

sija to nenori. Ji sutinka pa
naikinti visas senas Kynų 
skcias ir koncesijas. Eksteri- 
torialių privilegijų ji taipgi 
nenori. Gyvenkime draugiš
kai, kaipo lygus su lygiu! 
Na, o kaipo geri draugai, ko
dėl kiniečiai su rusais nega
lėtų iš vieno ir tą geležinke
li vesti.

Karachanas kalbėjo, o ki
niečiai klausėsi. Ir jie sutiko 
su juo. Rytų Kynų geležinke
liui valdyti nutarta išrinkti 
valdybą iš penkių rusų ir 
penkių kiniečių, bet gelžke- 
lio administratorium buvo 
paskirtas rusas Ivanovas. 
Pelnas turėjo būt dalijamas 
pusiau. Pereitais metais gry
no pelno geležinkelis davė 
$9,000,000. bet tuos pinigus 
bolševikų administratorius 
sudėjo i sovietų valdžios

MIRĖ LENKŲ KUNI
GAIKŠTIS.

Pereitą sąvaitę Vienoje banką. Negana to, andai jis 
mirė lenkų kunigaikštis Gi- .....
žyckis, kuris buvo vedęs Chi- 
cagos milionieriaus Patter- 
sono dukterį, bet vėliau per- 
siskyręs. Mirdamas jis pasa
kė: “Palaidokit mane rau
donam žipone, kuriame aš 
eidavau lapių medžiot.”

MEKSIKOJ SUŠAUDY
TAS BANDITŲ VADAS.

Meksikos mieste Terreone gauti iš valdžios sveikatos 
tapo sušaudytas Chaparer- biuro paliudymą, kad jis yra 
ras, vienas tų banditų, kurie sveikas. Taip turėtų būti vi- 
’ižpuldinėjo traukinius snružpuldinėjo traukinius

KANUOLĖ SPROGO ANT
KARO LAIVO.

Ant Amerikos karinio lai- t.—^...^-----
vo “Farragut” sprogo 4 colių aukštesnėse Rusijos mokyk- 
kanuolė Califomijos i 
krašty. Vienas jurininkas ta
po užmuštas, o 8 sužeisti.

pa- lose turi būt priverstinas mi 
litarizmo mokymas. .-

NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 
GRIŲVA NAMAI.

Bulgarijoj pereitą sąvaitę 
drebėjo žemė apie Tirnovą. 
Sugriuvo daug namų, bet 
žmonių neužmušta nei vieno.

AREŠTAVO 300 
GEMBLERIŲ.

Brooklyne policija užklu
po gemblerių kliubą aną na-

DARBININKAS SUŠALO.
Fail River, Mass.—Perei

tą sąvaitę čia buvo atrastas 
sušalęs A. Smith, 59 metų ktį ir suėmė 300 žmonių, 
amžiaus darbininkas, kuris Kliubas buvo apsuptas iš vi-
grįždamas iš dirbtuvės na-Įsų pusių, ir reikėjo išlaužti 
mo laike didelės audros su-trejas plieno duris, pak*»l 
kniubo i -miegą ir sušalo nrieita nrio firpmhlpriu

MUSSOLINI TIKI TIK 
KARDUI, NE MALDAI.
“Ramybę gali apsaugoti 

tiktai musų kardai,” pasakė 
Italijos fašistų vadas Musso
lini. “Pamaldos katedros ir 
procesijos gatvėse ni‘»ko ne
reiškia.” Ir todpi i^uorC di 
dėsniuos* y.o inc’i’
tuos*' isai ketina j astatvt 
7‘ vgrruentus karpo m

nes

pareikalavo, kad kiniečių 
kareiviai, važiuodami tuo 
geležinkeliu, mokėtų bilietus 
kaip ir visi kiti pasažieriai.

Kiniečiai tuo pasipiktino, 
ir Mandžiurijos valdonas 
gen. čang Tso-Linas arešta
vo bolševikų administrato
rių Ivanovą ir kelis jo padė
jėjus. Maskva tuojaus nu
siuntė Pekinan ultimatumą, 
reikalaudama, kad į 72 va
landas Ivanovas ir kiti suim
ti rusai butų paliuosuoti. ki
taip ji siųsianti Mandžiuri- 
jon savo armiją “tvarkai pa
laikyt.”

Nors Čang Tso-Linas su 
Pekino valdžia nelabai skai
tosi, tečiaus jai reikalaujant, 
suimtus bolševikus jis palei
do.

Tuo budu karo išvengta. 
Bet ar ilgam? Bolševikų pa
sielgimas labai suerzino Ky- 
:.uo ir iš draugi] padarė sau 
•riesus.

f
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APŽVALGA
JUEILER1O “UŽMUŠT AS” 
KAREIVIS ESĄS GYVAS.

Musų skaitytojai atsime
na, kaip andai buvo rašoma 
apie skandalą Lietuvon uni
versitete, būtent, kaip girti 
klerikalai ir tautininką’ stu
dentai užpuolė su r» veive
riais socialistų suruoštų pa
skaitą universiteto s 
itaisė muštvnes.» *

Klerikalų ir tautininkų 
spauda paskui teisino užpuo
likus, sakydama, kad jie čia 
gynę Lietuvos “garbę.” .Jie 
užpuolę socialistus studentus 
dėlto, kad šie užtarę Lietu
vos kareivio užmušėją Jubi- 
leri. Jubileris buvęs bolševi
kas ir nukovęs “brangiausi 
Lietuvos sūnų,” kareivi 
Daugmantą, kuris karštai 
gynęs savo šalį. Už šitą 
žmogžudystę karo teismas 
pasmerkė Jubileri miriop ir

mi’ ir stebisi: kur link eina 
‘krikščioniškoji’ Lietuva?...

"Ar jus dabar galite mesti 
akmeniu į tuos jaunus socialis
tus studentus, kuriuos karo tei
smo išneštasai mirties nuo
sprendis paskatino sušukti Lie
tuvos visuomenei:‘Gana krau
jo!?’“

lei ir
SOCIALISTAI SMERKIA 

REAKCINĘ AMERIKOS 
POLITIKĄ.

Amerikos Socialistų Parti
jos skyrius Massachusetts

ir tautos dorą, todėl jis esąs 
pavojingas valstybei žmogus 
ir kaipo tokį reikia uždaryti 
kalėjiman.

, Tai yra tokia pat evoliu
cijos mokslo byla, kaip A- 
merikos religiniai fanatikai 
Tennessee valstijoj buvo iš
kėlę mokytojui Scopes’ui, 
užtraukdami ant savo šalies 
gėdą ir pasaulio pajuoką.

Kaip i Scopes’o bylą buvo 
atkreiptos viso pasaulio akis, 
taip dabar visi pradeda Įdo
mauti prof. Petronevico byla 
Jugoslavijoj. Į Vranja mies
telį, kur šita byla bus nagri
nėjama, jau pradėjo važiuoti 
visų šalių spaudos atstovai.

Apskųstas prof. Petrone- 
vic tečiaus sako, kad dėl by-

Ijiems pas '-‘ks sutverti Itali
jos rib.'v ’°piežiaus valsty
bę. lai jie. veikiausia, ban
dys pastai 
gos globa 
riusi paže
Ii joj nega

i kinti.

dys pasu.. - ją po Tautų Ly- 
. aip kad susida- 

resnė valdžia Ita- 
• Ų jos vėl panai-

KAS TIE JĖZUITAI IR 
KAS JUOS GINA? J

I

valstijos turėjo anądien kon- los pasekmių jis nesibijąs, 
ferenciją Bostone ir priėmė nes jeigu žemesnis teismas ir 
keliatą svarbių rezoliucijų atrastų ji kaltu, _ tai jis esąs 
dienos klausimais.

Viena rezoliucija pasmer
kia reatkeinę šio» šalies poli
tiką linkui pažangios Meksi
kos valdžios. “Mes tvirti- 
nam," sako šita rezoliucija, 
“kad Meksikos liaudis turi 

sušaudė. Visi patriotai iš to pilną teisę kontroliuoti savo 
džiaugėsi, tik vieni socialis- gamtos turtų šaltinius taip, 
tai proteštavę dėl Jubilerio kaip jai išrodo geriau. Ame- 
sušaudymo. Jie iškabinę sa- rikos valdžia neturi tarptau- 
vo protesto rezoliuciją net i ‘ 
Lietuvos universitete. Užtai [ 
jie ir buvę užpulti. i

Tai taip rašė Lietuvos ir 
Amerikos lietuviški atžaga- ; 
reiviai.

Bet štai pasirodo, kad tas 
kareivis, už kurio neva už
mušimą Jubileris buvo su
šaudytas, tebėra gyvas ir 
sveikas. Tik pasiklausykit. 
ką apie tai rašo “Naujienų” 
korespondentas iš Kauno:

“Pastaromis die.'nmis teko 
susitikt su keliais iš 2 m pulko 
kareivių ir nuodugniai patirt 
dalyką.

"Kaip nubaustasis mirties 
bausme Jubilieris. taip kareivis 
Daugmantas. dėl kurio Jubilie-i 
riui teko atsiskirt, su šiuo pa- ■ 
šauliu — dirbę toj pačioj (t. y.! 
komunistų. Red.) organizaci-! 
joj. Tol dirbo, kol pajuto, kad ; 
Daugmantas dirba ‘dviejose’; 
organizacijose. Patyrusieji pa-i 
bugo, kad ‘draugas’ neišduotų, ■ 
ir nusprendė jį nudėt, kol tas* 
dar nespėjo atlikt Judos darbą. * 
Jubilieris pasiėmė ant savęs tą ’ 
‘didi’ darbą, išsiviliojo neva su 1 
svarbiais reikalais Daugmanta į 
i panemunę ir ten suvarė jam . 
jx>rą šūvių, sunkiai sužeisda-į cjja išreiškia užuojautos Ky-| 
mas. Pora ar trejetas orgam-1 ny darbininkams, kuine sten-! tis 
zavusių tą darbą kareivių pa- J gjasi pagerinti savo būvi ir, va 
>pruko, Jubilieris liko suimtas. (pasillUOSUOti _
o sužeistasis nuvežtas ligoninėn .Japonijos ir Amerikos impe- 
po nekurio laiko pasveiko. < .

“Ir kuomet jau Jubilieris bu
vo teisiamas ir po teismo greitu 
tempu žudomas — ‘užmuštasis iganizuotu darbininku reika- 
buvo gyvas ir.. sveikas!” . . . .

Nuo savęs ‘___ v___
prideda šitokį komentarą:

“Pasirodo, kad Jubilieris ne * 
užmušė kareivi Daugmantą, o Į 
tiktai kėsinosi jį užmušti. Ir ta,- 
kareivis buvo ne paprastas ka
reivis, bet komunistas ir kartu 
žvalgybos agentas, žodžiu — 
provokatorius!

“Jukš protingas žmogus, ži
noma, nesigėrės Jubilierio dar
bu. nežiūrint kas buvo jo pasi
kėsinimo auka. Bet vistik nega 
Įima sakyt, kad tas teroristas, 
kėsindamasis nužudyt Daug- 
manią, buvo pakėlęs ranką 
prieš ‘einantį savo pareigas val
stybės gynėją.’ kaip buvo rašo 
ina musų patriotiškuose laik
raščiuose. čia kovojo komunis 
tas-feroristas prieš apsimaska- 
vusi žvalgybininką.

“Doras žmogus, kuriam rupi 
savo krašto gerovė, nebus pro
vokatorius. Jeigu Lietuvos. 

/ žvalgyba nesidrovėjo net karei
viui duoti išdaviko rolę lošti, tai 
ji yra verta didesnio pasmerki
mo. negu tie neišmanėliai, kurie 
mėgina susukti komunistines 
‘guštas’ armijoje!

“žvalgyba stengiasi apgauti 
komunistus, komunistai —žval
gybą. Kas iš to išeina?

“Niekas kita, kaip tiktai vie
ni antrus demoralizuoja, ir 
vienų ir antrų liejasi kraujas! 
O liaudis žiuri Į tą kruviną *gė- yjc norįs sugriauti bažnyčią šituo klausimu.

tikras, kad švietimo ministe 
ris tą bylą panaikinsiąs.

I

tiniuose Įstatymuose jokio 
pamato protestuoti prieš nu
tarimus Meksikos parlamen
to, kuris buvo legaliai pačių į 
gyventojų išrinktas.*’

Kuomet prie pažangios 
Meksikos valdžios \Vashing- 
tono ponai nuolatos jieško 
priekabių ir nuolatos jai gra
sina, tai razbaininkiškai1 
Mussolinio valdžiai jie yra į 
labai palankus ir labdaringi? 
Ypač jie parodė didelę savo Į 
meilę juodam fašizmui su-j 
tvarkydami labai lengvomis! 
išlygomis paskolą Mussoli
nio valdžiai. Todėl priimta’ 
šituo klausimu socialistų re
zoliucija sako:

"Italijos skola Amerikai su
tvarkyta tokiomis sąlygomis, 
kad Mussolinio gaujai dovano
jama pusantro biliono doleriu 
(§1,500,000.000) nuošimčiu.

“Palukis, kokį Italija sutinka 
Amerikos valdžiai mokėti, sie
kia vos tik ketvirtdalį vieno 
nuošimčio. Bet kaip tik šita su
tartis buvo padalyta, Wa!l 
Streeto bankieriams Italija ap-i 
siėme mokėti už paskolą neina-i 
žiau kaip septynis nuošimčius.

Mokslo sistemą jėzuitai i pas Puzyna “karo žygiu su 
savo mokyklose paėmė scho- pagalba 2 vaivadų, magnatų 
lastinę filozifiją ir mokino ir valdininkų galybe bei 300 
gudriai ginčus vesti, naudo- ginkluotos šlėktos pajėgesnis 

: kokia sofistika, užpuolė Vilniui pojarų nro- 
” kyklas, tik po ilgų “derybų”

buvo priversta.- atsitraukti. 
Tikybinis antagonizmas 
tiek sukeltas, kad kitatikių 
liaudis pradėjo keiti maiš
tus, prasidėjo keršiai ir sker
dynės. šios jėzuitų sukeltos 
krašte riaušės davė progos 
Rusijai, Vokietijai ir Austri
jai po priedanga kitatikių 

1686 m. apsaugos Įsimaišyti į Lenki-

Jėzuitai (Jėzaus Bendro- 
įvė) Įsteigti 1534 m. Pary
žiuje Igno Lojolos kataliky- 

ibei ginti, šio ordeno pryša- 
ky stovi generolas ir 5 pata
rėjai asistentai. Jėzuitų ad- 
minstracijos tinklas provin
cijai taip sutvarkytas, jog iš
laikoma griežta centralizaci
ja. Jėzuito priesaika — vi
suotinas paklusnumas popie
žiui, atsisakymai bažnyčios 
ir ordeno naudai nuo šeimy
nos, draugystės, tėvynės.

visokio "stoiu■ ‘ Iš Prancūzijos jėzuitai be-
o labiausiai matant išsiplėtė po Ispaniją, 

stono davat-:Italite* Vokietiją ir kt., bet 
;del savo nepaprasto judru-i 
mo greitai Įsipyko visai Eu
ropai. Pagaliau vienam jė
zuitui užmušus Portugalijos 
karalių Juozupą I ^ie buvo 
1759 m. išeyti iš Portugali
jos, 1764 iš Francuzijds ir 
1767 iš Ispanijos, o 1773 m. i 
popiežius Klemensas XIV 
visiškai uždarė jų ordeną, 
kuri kitas popiežius Pijus 
VII1814 m. vėl atstatė. 1880 
m. antra kartu jie išvyti—iš 
Francuzijos, 1872 iš Vokieti
jos ir 1868 laikinai iš Ispani
jos.

Lietuvon jėzuitai par-! 
gabenti lenkų tuojau ką tik! 
pasirašius Liublino uniją i 
i569 m., kur jie ir darbavosi 
porą šimtmečių ir tik 1773 j 
m. popiežiui juos panaikinus 
jie ir Lietuvoje panaikinti, j 
Tečiaus nišų carienė Katari- 
na juos vėl Lietuvon grąžinG 
ir tik caras Aleksandras I 
1815 m. juos galutinai išvijo 
iš Lietuvos, kur jų kvapo ne
bebūto ligi pačių naujausių 
laikų. Nuo 1915 m. jėzuitų 
orderio generolu yra visiems 
jau gerai girdėtas ienkas Le- 
dochovskis, ligi šiol jau pa
mpėjęs Lietuvon prisiųsti to
kių savo agentų, kaip Ceki- 
ni. Klikna ir kiti.

Palyginant dabartinį jė
zuitų užpludimą su pirmuo
ju, galime jau numatyti, ko 
iš šio importo reikia laukti.

.1569 m. pargabenti Lietu
von ir lenkiškųjų magnatų 
pagloboti naujieji daigai ra
do sau čia derlingą dirvą: 
pradėjo nuo Vilniaus. Baž
nyčiose Įvesta didelės iškil
mės, puikumo ir____
mo, Įstatyti gabus išlavinti 
jėzuitai pamokslininkai, pre-

NAUJOS DULKINTOJU 

SĄJUNGOS.

I Jl i ši< • klerikalų partiją 
!sudarė t; ' žymiausios sa
iko?: akiu, kų sąjunga, krik
ščionys d v.. >' kratai ir darbe 
federaciji. Ūkininkų sąjun
ga avo -.idaiyta ūkinin
kai!

i ja darbini, 
į kratai šia 
{žmoneliai!
[šventablyvo 
koms.

'.įdaryta
viliu’.;. darbo federaci- 

kams, o kr. demo-

i

jautis bet 1 
savotiška logika.

Jsipiršę Į malones jėzuitai 
1570 m. Įkūrė Vilniuj pirmą 
savo kolegiją, kuri 1578 m. 
pakelta i akademiją, t. y. 

i aukščiausią mokyklą Lietu- 
ivoj. Vidurinių kolegijų jie 
[greit prisisteigė Kaune, Gar
deline, Kražiuose, Ilukštoje, 
Daugpily, Mintaujoj. Ploc- 
ke, Nėsvižiuj ir kt. I " 
jėzuitai Lietuvoj turėjo jau jos tvarką ir tokiu badu Len- 

kurių 13 Že- Rijos Lietuvos padalinimas 
__ 1 ‘_____vra viena tiesiogine jėzuitųRUSAI ATSISAKO VA

ŽIUOT ŠVEICARIJON.
Tautų Lyga yra nutarusi 

sušaukt nusiginklavimo kon
ferenciją. Bet pirma, negu! 
tokia konferencija Įvyks, nu
tarta sukviesti valstybių at
stovus i laikiną suvažiavimą, 
kad išdirbus didžiajai kon
ferencijai planą.

Į šitą laikiną suvažiavimą 
gavo pakvietimą ir sovietu 
Rusija. Tečiaus pastaroji pa
reiškė, kad ji negalinti savo 
atstovų siųsti, nes tas suva
žiavimas yra šaukiamas ant 
Šveicarijos žemės, o Šveica
rijoj vienas Rusijos atstovas 
buvo jau užmuštas. Tai buvo 
1923 metais, kuomet Mask
vos delegacija buvo nuva
žiavus Lausannos konferen
cijom Karininkas Maurice 
Conradi tuomet nušovė bof- 
ševikų delegacijos pirminin
ką, Vaclovą VorovskĮ, ir 
Šveicarijos teismas žmogžu
dį išteisino.

i Nuo to laiko santikiai tarp 
■Rusijos ir Šveicarijos pasi- 
idarė labai Įtempti ir iki šiol 
i jie nesušveinėjo. Kada buvo 
j andai paskelbta, jog Tautų 
Lyga kviečia preliminarėn 
nusiginklavimo konferenci- 
jon Rusiją, tai patriotinė 
šveicarų spauda tuojaus pa
kėlė klausimą, ar galės Švei- 

icarijos. piliečiai sėdėti toj 
‘... konferencijoj prie vieno sta

lo su rusais, kurių valdžios 
Da kita socialistų rezoliu-[Šveiearija nepripažįsta?

Dabar pasirodo, kad ir pa- 
, rusai nenori Šveicarijon 

savo būvi ir, važiuoti. Ar galima tikėtis, 
nuo Europos, kad nusiginklavimo konfe- 

"“ i rencija duotų kokių nors tei
giamų vaisių, kuomet tautų 

. ir valstybių tarpe matome 
’ rencija pasižada stovėti or-, tiek neapykantos?

; lų sargyboje ir kovoti su ne-, POPIEŽIUS UŽSIMANĖ 
“Naujienos” [Pasotintais pelnagrobiais.. ------------- ----------

? ; kurie nuolatos stengiasi ka- 
,poti darbininkų algas.
i Konferencija pasmerkė 
taipgi ir jaunąjį senatorių 
La FoRettą, kuris apsiima Į 
senato komisijas kaipo re- 
publikonas, užmiršdamas 

i kad jis vadina save “progre 
svviu.”

rialistų jungo.
( Pagalios socialistų konfe-

• • • * 1 X

BŪTI KARALIUM.
Romos popas nepatenkin

tas savo “šventu stonu.’’ Nuo 
to laiko, kaip 1870 metais 
popiežiaus galybė tapo pa
naikinta ir bažnyčia atskirta 
nuo valstybės, Vatikane vie
špatauja “žėlaba.” Kiekvie
nas popiežius skaito save 

[“belaisviu’’ ir niekur iš savo 
dvaro nosies neiškiša. Tai 
yra savotiškos rūšies protes
tas prieš svietišką valdžią.

Bet šito.' \ isos trys kleri-
kalu parti s paskutiniu lai-
ku visiškai lusmuko liaudies
akyse. Kivi kalo, krikščionio.
demokrat vardas šiandien
jau nei gi! me kaime mini-!
mas su pa •ka.

Taigi, gi eisi Į Seimo!
rinkimus t su šiais vienais;
vardais?

Todėl k. : ikalai susigrie-
be naujas 'artijas argani-
žuoli. Te : i budu neperse-
nai buvo :urta Katalikų
Sąjunga. Tai turės atstoti
dabartiniu kr. demokratus.
Labai gali: • as dalykas, kad
visokį ku iuai politikanai.
kaip Vili: Šmulkštys ir
kili, pam kr. demokratų
eiles. >uh-' Į Katalikų Są-
.jungą ir ’ >kui skelbs, kad
kr. demok .tai šiokį ir toki
nevidonai. nebalsuokit už
juos, o :> -uokit už musų
Kata i! i n S. jungą.

Tai vie - < kademų keps-
nvs.

‘ Pastar- is dienomis jie
iškepė dai įaują kepsnį. Vi-
sai su-iba .rutijusiai darbo
federacija pavaduoti įkur-
ta mažažt ..’ų ir naujakurių
sąjunga. šią sąjungą Įkūrė
žymiausi < urbo federacijos
šulai: ga: Kardfšauskas.
kuris .-u •o federacija nė
akių nega! -avo Vilkaviškio
apskrity parodyti, dakta-
’-ac P P- i1 . Ik .inaitis — darbo
federacija - vadas, V. Kasa-
kailis — i ęs žymus švieti-
mo minis'. os valdininkas,
ir daktaru K. Ruginis, Kau-
no Dauka mokvtojų se-
minarijos irektorius,. Tai
visi esam' - darbo federaci-
jos šulai.

Taigi. ;• ui jau toki šulai
iš federac - bėga ir kuriasi

I

I

anizaeiją, tai. 
<i federacija jau 
.‘.a nuo koto, ir 
lis visiems dak- 
.riebti — nauja 

naujakurių są- 
. tikisi nors kitu 
: engę daugiau seimuose 

ir darbininkų mų 1
t

EVOLIUCIJOS BYLA 
JUGOSLAVIJOJ.

Jugoslavija yra nauja vai- kuri atstūmė Vatikano kiau- 
stybė. Ji buvo sudaryta po lę nuo valstybinio lovio, 
karo iš buvusios Serbijos ir Bet dabartinis popiežius 
kitų slavų tautelių, gyvenau.- mato iš tos padėties išėjima, 
čių Europos pietuose. Slavų ,Jis mano, kad iis vėl gali 
kalboje žodis “jug” reiškia tapti svietiškos valdžios gal-' 
pietus (south), taigi iš čia ir va ir užsidėti karaliaus ka- 
“jugoslavai.” runą, jeigu tik Italija leistų

Nors .Jugoslavija da jau- jam Įkurti Romos ribose ma- 
nutė valstybė, bet ačiū savo žiukę nepriklausomą valsty- 
kunigijai jau spėjo parodyt bę.
pasauliui, kaip ji yra tamsi ir Mintis apie tokią popie-i 
atsilikusi nuo mokslo. Šio- žiaus valstybę nėra nauja J 
mis dienomis jugoslavų ku- bot iki šio! Italijos valdžia 
nigai užvedė teisme bylą jai buriavo priešinga. Da- 
prieš profesorių Bronislavą bargi, kuomet valdžios prie- 
Petronevicą, žymiausi savo šaky stovi juodojo fašizmo 
tautos mokytoją, užtai kad reakcininkai, tai popiežius 
vienoj savo paskaitoj jisai mato gerą progą savo svajo- 
pareiškė, jog žmogus nėra nėms Įkūnyti. Jo diplomatai 
Dievo sutvertas, bet išsivys- Vatikane rimtai apie tai gal- 
tęs iš žemesnių gyvūnų. Nie- voja ii- nėra abejonės, kad 
kingame savo skunde kuni- greitu laiku jie padarys Mus- 
gai sako, kad prof. Petrone- soliniui formali pasiūlymą• •    _ _ • a • * A 11 • ▼ • •_ _ _ _ . jr

pą u nauja 
matyt, su ' 
visai nusr-.' 
paskutinė . 
tarams a> 
mažažemių i 
junga. Mat, 
vardu pris 
mažažemi 
apmulkinti.

Pirma nėjome trejopus 
kr. dem< atus, dabar jau 

pu keriopus —vie- 
r.ki-utijusius, ki
byti pasiruošu- 

pastarujų vei- 
pravartu, kad 

Sems mulkinto- 
■ karną kelią pa-

turime 
nūs jau si 
tus suban- 
sius. Visgi 
das nušvies 
Jiaudis ro
jams visur • 
rodytų.

Kantautas.
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39 mokyklas, 1__
maičiuose. Mokomi buvo tik 
bajorų vaikai, dėstomoji nuopelnų pasekmė, 
kalba tik lenkiška, jau ne
kalbant apie šfaip bažnyčioj 
ir šalia mokyklos varomą 
lenkų karaliaus, lenkų kul
tūros, kalbos ir tikybos agi
taciją. Tai žymiausiai padė
jo bajorams sulenkėti.

Pasijutę padėties šeimi
ninkais, išauklėję savo dva
sioj jaunuomenę ir paruošę 
minią, jėzuitai pradėjo ir da 
kitaip elgtis, o tai pirmon 
galvon prieš kitaip tikinčius: 
pradėjo jiems ruošti tikrai 
“fašistiškus” pogromus. Už
puldinėjimams jėzuitai vis 
naudodavo tamsią sukursty
tą minią, kurios vadovais bū
davo jėzuitų mokiniai.

■Jau 1581 m. po dvylikos 
tik metų Lietuvoj pabuvimo 
padalyta pirmas bandymas 
—užpulta Vilniuj reforma
tų bažnyčia, sudeginta kny
gos, o 1591 m. sudeginta ir 
pati bažnyčia. 1611 m. jėzui
tų mokiniai su gatvės minia 
sudegino reformatų bažny
čią su visomis trobomis ir 
mokyklomis, pirma to nužu
dę 2 kunigus ir trečią norėję 
gyvą sudeginti, išplėšė in
dus, sunaikino knygyną.

Batoriui karaliaujant jė
zuitų mokiniai sunaikino, 

i kalvinų spaustuvę. Prie VIa-j 
Į dislovo IV jėzuitų mokinių i 
į sukurstyta minia užpuolė su
deginti Vilniaus kalvinų su- I - - • ‘

i
ii

I

Visa tai jėzuitams bet bu
vo labai pelninga: ju turtai 
labai smarkiai augo ir 1626 
m. jėzuitams Lietuvoj pri
klausė jau visas trečdalis 
dvarų. Tą savo turtų godu
mą jėzuitai aiškina tuo, kad 
tik per didelius turtus jie ga
li atsiekti savo didelių užda
vinių tikėjimo ir Dievo nau
dai, arba, kad tikslas patei
sina priemones.

Visi jėzuitai buvo uoliau
si lenkininkai ir tai jie darė 
ne dėl kurios nors valstybės 
—Lenkijos, o tik dėlto, kad 
sulenkinus Lietuvą tikėjo 
padarysią ją katalikiškesnę. 
Kad jėzuitams valstybė yra 
tik kaipo priemonė savo tiks
lui, gana ir jų garsaus pa- 

. mokslininko Petro Skargos 
posakių Vilniuj 1573 m. 
“Pasauline valstybė privalo 

> tarnauti bažnyčiai kaipo tar- 
j nas, ne kaipo Dievo bažny
čios ponas. Geriau turėti 
nuostoli pigesniame daikte, 

; negu brangesniame. Pir- 
imiau reikia gelbėti bažnyčią 
i ir žmonių dūšios, negu tėvy- I —ne...

Turint galvoj šitų visokio 
valstybingumo ardymo baci- 

i lų praeities istoriją, jų tiks- 
įlus ir programą, taip pat at
simenant, kad naujas jų Lie
tuvos jauname kūne išsiver- 

su lenko na- 
” Ledo-

sirinkimą, kuri apgynė tik Šimas supuola 
kariuomenė, negana to—pa-cį°naRsto “generolo 
gavę ju kunigą nuvilko i Vi- choskio viešpatavimu ir jau 
leiką skandinti. Kitą kalvinų turint ryškių pirmųjų tos li- 

ir* teatrališku- kunigą jėzuitų mokiniai pa-
į gavę Vilniaus gatvėj žiemos 

metu nurengė nuogą, apdau
žė ir paleido namo. Tokius 
savo darbus jėzuitai karštai 

šiepiančiomis ’įuju įtikinėdami kad tai jie
priešus. Tuo budu įgavusj P"? tikybą ir valstybę. , 
minios pasitikėjimą pradėta 
jau drąsiau elgtis:' 
tą ir atvirą kovą prieš kitų ti
kybų išpažintojus, griauti 
bažnyčias, naikinti

: reikalauti 
keliu persekioti 

kius.
Norėdami Įsigyti 

liaus palankumo ir malonės 
jie savo mokyklose skelbė 
vaikams, kad vienavaldė 
monarchija geriausiai apgi
na laisve ir valstvbe. kad 
karaliaus valdžia yra 
Dievo malonės,” per pa
mokslus peikė visokias poli
tines laisves ir rodė stiprios 
valdžios naudą.

J--------------------------r---------------------------------------------------------------7 J--------- ■ į -

kyvietėse pradėta rengti vai-j 
dinimai su komedijomis, pa-'

kinio ir Kliknos priešvalsty
binių darbų, ateitininkų pir
mųjų smurtų universitete ir 
abelnai moksleivijos fana- 
tizavimo — matome, kur 
mus veda tas .jėzuitų verži- 

Karaliui Sobieskiui vieš-{masis.
’ j Čia reikia aiškiai pasisa- 

mokiniai per ištisas 2 dienas j kvti. Rėmimas ir gynimas 
Vilniuj naikino kalvinų mal-! valstybei kenksmingos ir pan
dos namus, mokyklas, prie-' vojingos organizacijos,musų 
glaudas, išgėdino jų grabus, supratimu, griežtai nesutai- 

1697 m. Kupiškio klebo- komas nei su valstybiškumu, 
n aš parsivilkęs pas save Sa- nei su tautiškumu, 
lamiesčio reformatų kunigąi 
mirtinai šį užmušė. 1698 m. į^_-;—---------- -
tyčia sudeginta Gruzdžių re
formatų bažnyčia.

vp«ti dan-'PatauJant 1682 m- jezuiWi
*" _ r »xav i^fiana O rl i v» o a I
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Arijau? mokslo pasekėjus 1123 Kalinių Laiškas.
dar 1658 m. jėzuitai ištrem- j 
dino iš Lietuvos. Reformato
riams gi atimta jų bažnyčios, 
atimtos piliečių teisės, taiky
ta konfiskatai, kalėjimas ir 
ištrėmimas.

Apsidirbę su reformatais 
jie griebėsi už stačiatikių ti- 

| kybos ir tų pačių katalikų 
kito savo konkurento — or- 
deno pijarų.

1682 m. jėzuitų mokiniai 
užpuolė bazilijonų vienuoly
ną ir unijijtų bursą Vilniuj. 
Visą Augusto II ir Augusto 
III viešpatavimo laiką jie pe
šėsi su savo konkurentais 
jaunuomenės mokyme pija- 
rais. Popiežius Klemensas 
XII 1733 m. išleido bulą, įsa
kydamas jėzuitams prieš pi- 
jarus “amžinai nutilti,“ te
čiau ir čia jo neklausę, jėzui
tai išsirūpino, kad pijarų 
mokyklos tapo uždarytos.

1741 m. Lietgalių vysku

Vokiečių socialdemokra
tų laikrašty “Vorv/arts” at
spausdintas laiškas nišų so
cialistų, kurie randasi To- 
bolsko cenU-aliniame kalėji
me. Tas laiškas pasirašytas 
126 politinių kalinių. Tame 
laiške aprašomos baisios po
litinių kalinių gyvenimo są
lygos Rusuose. Politiniai ka
liniai patalpinti j kameras 
po 14—17 žmonių. Ligoni
nių prie kalėjimo nėra. Ligo
nių daug ir jiems neprieina
ma medicinos pagalba. Ka
meros tamsios ir šlapios. 
Saugoja čekistai (žvalgybi
ninkai), specialiai atsiųsti iš 
Maskvos. Iš 126 kalinių tik 
21 kalinys sėdi teismo spren
dimu, kiti pasodinti kalėji- 
man žvalgybos parėdy
mu kaipo Įtariami priguli 
prie socialistinių partijų.

(“S-tas.”) ‘
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Kas skaito ir rato, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

BROOKLYN, N. Y. į 
Trupiniai iš sukilimo.

Bimbos užsimanymas būti 
didesniu už visus savo drau
gus, jam brangiai atsiėjo. Ir 
vistiek jis negalėjo atsiekti 
savo tikslo. Rokas Mizara, 
kuijs visuomet nužemintai 
klausė Bimbos visokių įsaky
mų, ir-gi stojo piestu prieš jį. 
Jis pasakė: jeigu Bimba to- 
kis-geras ir taip trokšta “Lai
svei” gerovės, tai kam jis 
paėmė apie $5 pereitą Labor 
Day, kuomet jis nedirbo, o 
svečiavosi kažin kur? Tas 
parodo, kad Bimba nėra to
kiu, kokiu jis save nori per- 
sistatyti.

Jonas Bartkus tikrai ata
kavo Bimbą, kaip kad vokie
čiai Verduną. Jis susigabeno 
visas sunkiąsias kanuoles ir 
paleido pekKšką ugnį į Bim
bos tvirtovę. Pirmiausia jis 
drožė, kad Bimba visą kny
gą parašė “Laisvės” apmo
kamu laiku. Paskui pridūrė, 
kad Bimba dabar girsis, jog, 
jis savo idėjai pasiaukavęs ir I 
dar gal pareikalaus už tos 
knygos parašymą atmokėti 
nuo ALDLD.

Buvo dar karščiau Bim
bai, kuomet Bankus atsinešė; 
glėbį korektų ir pradėjo jas 
skaityti, nurodinėdamas, 
kad jeigu tokie raštai butų 
tilpę “Laisvėj,” tai “Lais
vės” seniai nebūtų buvę ant 
svieto. Butų ir pasta ją sulai
kiusi už tokius pliauškalus, 
ir žmonės butų teisman nesy- 
kį ją patraukę. Bartkus, 
skaitydamas korektas ir ri
zikuodamas, braukė Bimbos 
pliauškalų po pusę ir net po 
špaltą, kad neikišti “Lais
vės” pavojun. Jis pabriežė. 
kad Bimba mažai rimtų raš
tų parašo. Sako. Bimba dau
giausia vis drožia iš peties ir 
vis su gatviniais spirgučiais, 
kuriems vieta geriausia tin
ka gurbe, bet ne laikraštyje.

Nuo savęs noriu pridurti, 
kad ne vienas tik Bimba ima 
algą, kada jis nedirba; ima 
ją visi redaktoriai ir ofiso 
darbininkai. Negauna mokė
ti tik teknikiniai darbininkai 
—iuodrankiai.

i krūvų po kokius penkis to- 
•nus vežasi sau. Už neišvaly
tas anglis moka tarp 9 ii-12 
dolerių už toną. Kurie mai- 
neriai neturi ant anglies or
derių, tie kasa ir pila sau į 
skiepus. Yrsl mainerių, kurie 
turi prisipylę po kokia 20 ar 
daugiau tonų. Darbas prie 
kasyklų eina dieną ir naktį. 
Naktimis nepaprastas judė
jimas. Trokų motorai tik, 
ūžia, visur anglis pila, barš- 
kina, negalima nei miegot.

Dabartiniu laiku maine- 
riai čia daugiau uždirba, ne
gu pirma streiko. Kurie turi 
trokus, tie p’adaro po 50 ir 
80 dol. į parą. Mat dieve
riai dabar tris sykius dau
giau ima už savo darbą, ne
gu pirmiau. Tik blogai daro 

1 tie tėvai, kurie leidžia savo 
‘ jaunus vaikus po žeme ang

lis pikiuot. Sausio 25 d. einu 
gatve, žirniu, ties daktaro 
Ansiavičio ofisu sustojo tro- 
kas. Troke guli lietuvio Vir- 
bilos kokių 14 metų vaikas 
su nukii-sta pėda sulyg rieše-+bos kun. 
lio. Kaulas išsikišęs, vaikas............
išbalęs, sustingęs, nes tą die
ną buvo pusėtinai šalta.

Pas mus žmonės kalba, 
kad dabar tai jau tikrai ope- 
ruotojai susitaikys su maine- 
riais, nes operuoto jai (ang
lies baronai) mato, kad mai- 
neriai ir be jų moka operuot 
mainas, o valdžia maine- 
riams nekliudo.

Petro Vaikas.
I

- NEWARK, N. J. 
Triukšmingos kunigo Dagi

lio prakalbos.
Po musų miestą tapo pa

skleisti lapeliai, kad 17 d. 
sausio čionai kalbėsiąs Lie
tuvos Seimo narys, kun. Da
gilis, kuris per prakalbas 
Lietuvoje šaudė iš tevolve- 
rio. Aš irgi nuėjau pasiklau
syt šių prakalbų, nes ma
niau, kad kun. Dagilis, kaipo 
Seimo atstovas, kalbės rim
tai, nes kiek kartų man teko 
girdėt Suv. Valstijų Kongre
so atstovus kalbant, tai jie 
visuomet kalba mandagiarir 
rimtai. Nors nekurie musų 
laikraščiai rašė, kad jis yra 
keikūnas ir strielčius, bet aš 
tam netikėjau, maniau, kad 
tai bedievių išmistas.

Žmonių į Dagilio prakal
bas prisirinko pilna svetainė. 
Vakarą atidarė newarkie- 
čiams nepažįstamas vyru
kas ir perstatė kalbėti kun. 
Dagilį. Pradžioje savo kal- 

Dagilis pasisakė 
kalbėsiąs apie Lietuvą, nuo 
pradžios jos neprigulmybės 
apsiskelbimo iki dabartinių 
dienų. Jis skundėsi, kaip jie 
(kunigai) daug vargo per- 
kentė laike Lietuvos valsty
bės kūrimosi, ir gyrėsi, kaip 
daug jie Lietuvos labui nu
veikė. Jis nurodė, kiek Lie
tuva per keletą metų pristatė 
mokyklų, nutiesė geležinke
lių ir šiaip daug visokių pa
gerinimų padarė. Girdi, mes, 
katalikai, dar daugiau gero 
Lietuvai butume padarę, jei
gu ne tie socialistai, kaip 
Grinius, Sleževičius ir daug 
kitų. Kuomet mes, katalikai, 
dirbom naudingą Lietuvai 
darbą, tai socialistai mums 
kenkė. Čia kun. Dagilis pa
leido savo kakarinę, visaip 
pliovodamas ant socialistų. 
Vienas sandarietis, neišken
tęs, pasiprašė balso ir pada
vė kun. Dagiliui klausimą. 
Vieton rimtai atsakyti, kun. 
Dagilis sušuko: “Ar jau įkai
tai, ciciliste? Jei tau karšta, 
tai pasidėk ledo po ši...” Iš- 
giraęs tokį šlykštų ir grubi- 
ionišką kun. Dagilio įsišoki
mą, aš labai nusistebėjau. 
Tuojaus pakilo iš publikos 
su klausimais ir daugiau 
žmonių. Vienas klausia: “Ar 
teisybė, kad tamsta, kunige,

»

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių 

stovis.
Gruodžio 27 d., 1925 m., 2 

vai. po pietų Stravinsko Sve
tainėj buvo laikomas metinis 
susirinkimas Lietuvių Laisvų 
Kapinių Bendrovės. Susirin
ko diktokas draugų skaičius. 
Po visų komisijų raportų, iš
davė metinį raportą knygų 
peržiūrėjimo komisija. Ra
portas yra toks:

Per metus ieigų buvo 
$612.15.

Per metus išlaidų buvo 
$40823.

Pas iždininką lieka $203.-
—iuodrankiai. Redaktoriai 92. . v
gali svečiuotis po kelias die-! 11 ypatų skolingi uz 11 lo-
nas, gali ant farmų važiuoti tų $473.25.
uogauti, ar grybauti,—jiems1 , 3 ypatos skolingos su nuo- 
alga vistiek apmokėta. O simčiais $125.00.
jeigu raštų trūksta, tai pasi- išnardnota vra 99 2.
gavę Boviną, sako: “Sei, Bo- 
vinai, parašyk kokį straips
nį. Mums reikia raštų.” Žiū
rėk, jau Bovino straipsnis ir 
tilpo “Laisvėj.”

Ateik į “Laisvės” ofisą 
apie 10 valandą ryte, arba 
pusė, po 10, ir paklausk kurio 
redaktoriaus, kad nori jį ma
tyti, tai visuomet gauni atsa
kymą, kad dar neatėjo. Kad 
netokį prastą įspūdį gautum, 
priduria, jog vakar turėjo 
“susirinkimą” iki vėlai, tai

• pamigo.
Nori žinoti, kas yra Steel.
Susirūpino visi “Laisvės” įas> iždo globėjai K. Cice- 

komisarai ir komunistai, kas Hauskas ir Bagdžiunas. 
yra tas Steel. Sako, kadi Vietiniai gyventojai rei- 
jiems labai patinka mano kale ga]j kreiptis prie bile 
korespondencijos ir visi kurio valdybos nario, nes vi- 
skaito su dideliu apetitu.1 sa valdyba yra po kaucija. 
“Keleivį” griebia vienas nuo Susirinkimai būna laikomi 
kito. Gerai, gerai, vyručiai^ pašutini nedėldieni kiek-

* *

1 Lotų išparduota yra 99*2. 
Neparduotų lotų dar yra 
316’2, kurie pagal dabartinę 
kainą yra verti $15,825.00. 
Tokiu budu visas turtas yra 
vertas $16,747.82. Skola 
$2500.00. Lieka $14,047.82.

Beto dar yra 89 lotai be 
numeriu, kuriu vertė neša 
$4,539.00.

Visas Bendrovės turtas 
neša $18,546.82.

Valdyba šiems metams iš
rinkta iš šių draugų: Pirm. 
M. Kalauskas, vice-pirm. J. 
Simokaitis, fin. sekr. St. Žu
kauskas, prot. sekr. J. Stas
kevičius, ižd. K. Randarči-

kito. <
aš parašysiu jums jų dau-; 
giau. švieskitės ir atidaryki
te savo akis, pamatykite sa
vo vadų tikruosius veidus. 
Ypač gerai juos galima įver
tinti tada, kada jie pešasi už 
dolerius. H. J. Steel.

vieno mėnesio, 2 vai. po pie
tų Stravinsko Svetainėj.

Jonas Stoškevičius,
450 E. Main st., 

Plymouth, Pa.

KULPMONT, PA. 
Tarp mainerių nepaprastas 

judėjimas.
Dabar, laike streiko, mai- 

neriai patįs sudaro kompa
nijas ir atidarinėja mainas. 
Kiekviena šitokia mainerių 
kompanija turi savo išvožio- 
tojus, kurie išvežioja anglį 
po artimu* miestus, o kiti ve
ža ir pila į krūvas. Iš kitų 
miestų atvažiuoja dideli bra
vorų trokai ir prisipylė iš tų

į skui sugrįžo atgal, ir vėl lipo 
žemyn —- ir taip darė po ke
lis kartus, nežinodamas ar 
čia bėgt nuo publikos ar dar 
ką-nors sakyt.

Kun. Dagilis pasirodė esąs 
didesnis nepraustaburnis, 
negu kun. Garmus. Jeigu ši
tokie gaivalai, kurie vieton 
maldaknygių kišeniuose ne
šiojasi revolverius, šiandien 
yra Lietuvos kunigais, tai 
katalikų tikėjimas ten yra 
paniekintas. Juk tokie Dagi
liai, Garmai ir jų sėbrai, vie
ton skelbti artimo meilę, 

' kaip Ki istus prisakė, šian- ? 
dien jie piudo musų broliui, 

! skelbia neapykantą ir patįs 
šaudo iš revolverių. Ar ilgai 
dar Lietuvos liaudis duosis 
šitokiems sutvėrimams save 
mulkinti?

Parapijonas.

Garmaus misijai. Dagilis 
moka nupiešti i 
vojų tikybai nuo Rusijos.

Pirmoje savo kalbos daly
je Dagilis apsakė apie Lietu
vos baisenybes laike didžio
jo karo nuo vokiečių išken
tėtas, ir kaip paskiaus Lietu
vos savanoriai išginė ber
montininkus, bolševikus ir 
lenkus. Sulyg Dagilio paša- .. r___ ____
kojinių, tai vis buvęs katali- vardo nepasakė, 
kų darbas.

Antroje kalbos dalyje Da
gilis kalbėjo apie dabartinę 
politiką. Anot jo, jei ne ka
talikai su kunigais priešaky-

Laike doleriavimo kalbė- 
raudoną pa- Į jo p. Krušinskas, tarp kitko 

•ir apie kun. Kliknos špiega- 
voiimą lenkų naudai, tečiaus 
nieko nepasakė. Paskiaus p. 
Krušinskas pasakė labai di
delį kurijozą, kad vienas 
valstiečių liaudininkų šulas 
važinėjo Romon pas papą, i 
siūlydamas priskirti Lietu
vą prie Lenkijos. To šulo

i Tą išgirdęs maniau, kad 
tai bus Martynas Yčas, kal
vinų vyskupas, gavęs 2,000,- 
000 litų nuo finansų minis
terio be užstato, bet klydau, 
ir perkirsdamas p. Krušins- 
ko kalbą, reikalavau pasa- 

1 kyti vardą tojo šulo. Gale sa- 

sakė, kad tai buvęs Sleževi
čius.

Po Krušinsko kalbos vėl 
kalbėjo Dagilis, jau pagal 
“Vienybės” 6 numerį ir atsa
kė į paklausimus.

1) *Aš nesakiau kun. Pau
liuko salėje, kad valstiečiai 
liaudininkai kryžius kirtę. 
Kurie buvote tame susirinki
me, tai girdėjote, kad kry
žius kirto laisvamaniai.

j 2) Lietuvos pažangioji 
“Kibirkštis” pirmame num. 
rašė, kad bažnyčias reikia 
paverst salėmis ir kunigu^ 
išnaikinti. Socialistai ar ne
žino, ar neskaito, ką jų orga
nai rašo.

3) Kad Lietuvos laisva
maniai daro sutartis su bol
ševikais parduoti Lietuvą 
Rusijai, jau pirma sakiau. 
Bet “Vienybės” redaktorius 
dar reikalauja dokumentų. 
Bus ir dokumentai, bet pir- 

■ ma sudėkim po $1,000 kau
cijos. Kurioje pusėje bus tei- 
sybė, toji paims abu tukstan- 

lio parsikvietimas jokios nė.) įčiu.
garbės nedaro. Amerikos lie-! Toliaus Dagilis “parodė,” 1
tuviai kunigai, gyvendami kaip socialistai ketina kovo-! 
demokratinėje šalyje ir pil-.ti prieš tikybą ir kunigus, li
nai pasidžiaugdami iš visuo- ‘ kas dar baisiaus, tai tie ne- 
meniškos tvarkos ir laisvės prieteliai tariasi su Rusijos 
pagerbimo asmens ir tiky- i bolševikais jiems Lietuvą 
bos, kuri yra pastatyta virš: parduoti, suvienyti Lietuvą 
politikos, rodosi turėtų da-įsu Rusija, kad išnaikinus 
ryti įtekmės ant savo kole-’musų šventą tikėjimą ir baž- 
gų ir Lietuvoje, kad ir tenai I nyčias. “Mes, katalikai, ap- 
bažnyčia siektų lygios pa- gynėme Lietuvą nuo visokių 
garbos. kaip Amerikoje.

Kun. P.................

BROOKLYN, N. Y. 
Kun. J. Dagilio prakalbos.

Sausio 16 d. Centrai Broo- 
klyne, pobažriytinėje salėje 
teko girdėti kun. J. Dagilio, 
Lietuvos Seimo atstovo, pra
kalbą.

Reikia žinoti, kad kun. 
Dagilis yra importuotas Ą- 
merikos Katalikų Federaci
jos ir po jos programų jis do- 
leriauja tarp Amerikos lietu
vių katalikų palaikymui to
lesnio katalikiško despotiz
mo Lietuvoje, kur pavasary
je bus rinkimai i Seimą. Ši
tų rinkimų Lietuvos despotai 
labai bijosi, nepasitikėdami 
nei karo stoviu, ir dėlto at
leido Dagili pasipinigauti ir 
sykiu Amerikos lietuvius dar 
labiaus supiudyti. Tai tokia 
yra Dagilio misija.

Amerikos lietuvių kunigi-

je, tai Lietuva butų jau nu
dardėjusi dievai žino kur. 
Socialistai su valstiečiais _____  w ____ ____ ___
liaudininkais traukią Lietu- v0 kalbos p. Krušinskas pa- 
vą 1 bedugnę. — •• -

Valstiečiai liaudininkai či 
Seime nieko neveikią ir tik- i 
tai katalikams trukdymus 
darą. Bet kad pasirodyti 
daug dirbą, jie labai daug 
priešinosi svarstant šių metų 
biudžetą, vis mažindami iš
laidas, ir štai kaip: katalikai 
sumanė sumažinti Kauno 
komendanto išlaidas ant 8,- 
000 litų. Valstiečiai liaudi
ninkai pareikalavo sumažin
ti 80,000 litų. (Čia reikia pa-1 
stebėti, kad Seimo atstovas 
Raulinaitis, darb. federaci
jos narys, pasisakė prieš pa
kėlimą kunigams algų, bet 
balsavo už pakėlimą. Kun. 
Vilimas tyčiomis pasiūlė su- 

1 mažinti kunigų algas ant 
į 575,182 litų ir net balsavo 
;sykiu su valstiečiais liaudi
ninkais ant juoko, žinoda
mas, kad jo kolegos vistiek 
nubalsuos už pakėlimą. Ir 
šiems metams pakėlė kuni
gams algas ant 135,020 litų 
claugiaus. negu 1925 metais.

jai — Federacijai — Dagi- apie ką Dagilis neprisimi- 
lio parsikvietimas

______ ..___ _ ir Garmaus, kuriuodu pini- 
šaudei iš brauningo į minias ! 
Lietuvoje?” Čia Dagilis pra
dėjo daryt visokius išsisuki
nėjimus. Bet vietinis duon
kepis griežtai spyrė kunigą 
Dagilį pasakyti atvirai: taip, 
ar ne? Išvestas iš kantrybės 
ar susinervavęs Dagilis prie 
šaudymo prisipažino. Sako: 
“Aš šaudžiau. Kadangi so
cialistai su peiliais norėjo 
mane papiauti, tai aš šoviau 
į dangų.” Vienas iš publikos 
sušunka: “Galėjai Dievą nu
šaut !” Dagilis ant to atrėžia: 
“Jus, socialistai, nežinot, kas 
yra musų Dievas. Musų Die
vas — tai dvasia, jo nušaut 
negalima. Ot, jūsų Dievas— 
tai kiaulė, karvė, žaltys, uo
dega...” (Reiškia, jeigu 
Dievas nėra kiaulė arba 
kitokis gyvulys, tai gali ir 
šaut irspiaut.—Z.) Publiko
je pasipila juokai ir įvairus 
klausimai. Dagilis stovi, kai 
šaltu vandeniu apipiltas ir iš 
piktumo dreba. Kas tai juo
kaudamas sako: “Kunige, 
šaudydamas galėjai žmogų 
nušaut, tuomet po mirties 
pekloje butum per amžius 
degęs.” Dagilis tyli. Kitas 
žmogelis pakilęs sako: “Ar 
tai pritinka kunigui su gink
lu gintis?” — “O su kuo gin
sies? !” — lyg adata įdurtas 
pašoka Dagilis. — “Nuo vel
nio su kryžium atsiginsi, o 
nuo bedievio su revolveriu.” 
—“Bet atsimink, kunige, ką 
šventas raštas sako: kas su 
kardu kariaus, tas nuo kardo1 
ir žus,” — pastebi tas pats 
žmogus. Kunigas nieko į šią 
pastabą neatsakė ir bandė

minėtų trijų punktų, ir šau
kė p. Sirvydą ateiti priekin, 
bet Sirvydo nebūta.

Toliaus pasisakė Viešvle
nuose iš revolverio šovęs į 
dangų nubaidymui socialis
tų, kurie tykojo ant jo gyvy
bės. (Nejaugi kun. Dagilis 
mano, jog danguje socialis
tai gyvena? — Zec.) Jei dar 
bent kur socialistai bandytų 
grėsti jo gyvybei, tai šausiąs 
ne į dangų, bet stačiai į kak
tą. (Tikrai kunigiškai!— 
Zec.)

Beje, Dagilis perskaitė iš 
“Vienybės” palaidūną, kas 
reiškia paleistuvį, ką reikė
sią teisme prirodyti. Mela
giai ir 
jai esą 
kurių 
kiaulė, 
(Ji tik motina: jos vyro var
das yra kitoks ir Dagilis tu
rėtų tai pasakyti, nes “studi
javęs” evoliuciją, kaip pasi
sakė kaitą Žemaitijoj, kad 
net ir vuodegą turys. —M.)

Daug ką praleidau iš Da
gilio kalbos, ir butų labai 
svarbu, kad p. Krušinskas, 
Federacijos sekretorius, pa
rašytų Dagilio kalbą pilnai 
—ištisai.

P. Mikolainis.

Dokumentas.
Gruodžio 23 d., 1925, į 

Kauną atvažiavo Sovietų 
Respublikos užsienių reika
lų komisaras, čičerinas, ku
rio pasitikti stotyje nuvyko 
Lietuvos i 
ministeris kun. Reinys (ka
talikas), Seimo užsienių .rei
kalų komisijos pirmininkas 
kum Antanas Šmulkštys 
(katalikas), Kauno karo ko
mendantas Braziulevičius 
(katalikas), Kauno apskri-

---- * * * ’ j 
užsienių reikalų)

priešų iki šiol, apginsime ją 
Dagilis yra tikras ir nuo socialistų su bolševi- 

duplikatas kunigų Bumšos kais.”
„ .-iiiu-.u.'. kuriuodu pini-! Publika plojimu ties viršininkas Morkus (ka-
gavo “katalikiškam umver- ■ pntarė gynimui tikybos. Da- taiikas) Kauno miestobur- 
sitetui" Kaune, nes. sulyg jų, gilis, sukėlęs katalikuose mistra!, Vileišis (laisvama- 

nis) ir daugelis kitų didikų. 
’Ant platformos garbės sar
gyba ir orkestras, čičerinas 
išlipęs iš traukinio ir pama
tęs tokią didelę šlovę net su
šuko (gražiai lietuviškai): 
“Sveiki, vyrai ’.” Paskiaus 
pas Lietuvos prezidentą

sitetui” Kaune, nes, sulyg jų,1 gilis.
tikyba atsidūrusi pavojun. ūpą. pasileido doleriauti ir 
Dagilio misija irgi panaši surinko $74.00.

Nauji Victoro Rekordai

šunų uodegų mezgė- 
tiktai laisvamaniai, 
broliai esą šuva ir 
o tėvas beždžionė.

PITTSBURGH, PA.
Žinios ii Pittsburgho 

padangės.
A. L. T. kuopų sąryšis nu

tarė apvaikščioti astuonių 
metų sukaktuves nuo paskel
bimo Lietuvos Nepriklauso
mybės. Apvaikščiojimas į- 
vyks nedėlioj, 14 d. vasario, 
7:30 vai. vakare, L. M. D. 
Svetainėj, 142 Orr st. Nutar
ta atsisaukt į visas draugijas, 
kad visi Pittsburgho lietu
viai dalyvautų apvaikščioji- 
me lietuvių tautos šventės. 
Kalbės P. Pivariunas, J. K. 
Mažiukna ir kiti: dainuos R. 
Lukoševičiutė, M. Liepiutė ir 
kitos lietuvaitės.

* ♦

Pittsburghą netrukus žada 
aplankyti magikas J. čeka- 
navičius, kuris dabar važinė
ja po Ameriką rodydamas 
stebuklus. Rodosi, 20 d. va
sario, jis pribus į Pitts- 
burghą ir rodys savo gabu
mus L. M. D. Svetainėj.

♦
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iStulginska (kataliką) buvo
1 • s * s * *

NORTHAMPTON, MASS. 
Bedarbė didėja.

Anglų laikraščiai pilni 
prirašyti apie gerus laikus, 
bet kur tik pasisuki, visur 
bedarbė ir darbininkų padė
tis miglota.

Pas mus nuo liepos mėn. 
pereitų metų dirbo tik po 4 
dienas ir mokestis menka, o 
dabar dirba tik po pusant
ros dienos. Pragyvenimas 
brangus. Ar susilauk
sime kada geriau, sunku spė
ti. Fr. Juozapavičia. lipt nuo pagrindų žemyn, pa-

JUSTAS KUDIRKA 
JUSTAS KUDIRKA

Niekuomet pirmiau tokia puiki muzika nebu
vo duodama pasauliui. Jus norėsite turėti 
šiuos puikius rekordus jūsų namuose. Išgirs
kit juos šiandien.

Kaitink šviesi Saulutė
Vai Močiute Mano

Victor Rekordo No. 78103. 10-coIiy. 75c.
Ateik Prie Jurią—Valcas ARKARI BROLIAI
Gildos—Polka ’ ARKARI BROLIAI

Victor Rekordo No. 7832. lft-coliu. 75c.
Kreipkitės prie artimiausio Victoro Produktu 
pardavėjo ir paprašykit pagrajit šiuos rekordus 

ant THE NEW ARTHOPHONIC

Victor T»lkiog Machinc Co., Camdcn.N. J..U.S.A.
Vidur TaUtioj Ntjicluoc Co. of Cana<la» Ltd.. MonCtri!

i iškilmingas priėmimas, ir 
I paskiaus ministerių kabinete 
: įvyko pietus, kuriuos valgė 
į visi Lietuvos ministeriai (ka
talikai) ir daugelis didikų 
•civilių ir karininkų. Ten bu- 
!vo M. Sleževičius (valstietis 
■liaudininkas) ir Steponas 
'Kairys (socialistas). Kun. 
Reinys pasakė sveikinimo 
ir susiartinimo su Sovietais 
kalbą ir pakėlęs taurę už tai
kos ir solidarumo tikslą, ku
lio lietuviai bendrai siekia, 
įvykinimą.

j Kun. Dagilis turėjo jau ži- 
■ noti apie tai iš paties ‘•Ryto” 
i ir savo kalboje pasakyti tei- 
•sybę susiartinime su bolševi
kais, ir nekaltinti vienų lais
vamanių Lietuvos “pardavi
me.” Jeigu Dagilis butų nu
piešęs viršminėtą dokumen
tą pirm doleriavimo, tai tik
rai nebūtų gavęs dolerių ar- 
jba labai mažai. Susirinku
sieji davė dolerius apgyni- 
į mui tikybos nuo laisvamanių 
Įsu bolševikais, ir Dagilis su- 
Į gebėjo aukautojus kunigiš
kai apmauti.

Budavojimo ir Paskolos 
Draugija Rūta turėjo savo 
metinį susirinkimą 11d. sau
sio. Iš raportų paaiškėjo, kad 
nariai jau sumokėjo virš 18.* 
000 dol. ir visi pinigai išsko- 
linti lietuviams ant pirmo 
mortgičio, kuris neša šeštą 
nuošimtį, šėrininkams buvo 
įrašytas šeštas nuošimtis ir 
dar liko neišdalintų nuošim
čių 300 dol. Taigi Rūta yra 
gerame stovyje. Ją remia ir 
L. M. D., kuri duoda savo 
ofisą uždyką Rūtos susirin
kimams.

Rūtos komitetas šiems me
tams išrinktas iš šių piliečių: 
prez. J. Virbickas, pagelb. 
J. Lelionis ir A. Vainorius, 
sekr. J. Kazlauskas Jr., kasi
ninkas P. Volungevičia. Di
rektoriai : J. Viktoravičia, J. 
Jancevičia, A. Zdankus. J. 
Rodžeris ir J. K. Mažiukna.

# ♦ $

Sausio 17 d. buvo Lietu
vių Tautiškų Kapinių Bend
rovės mitingas. Svarbiausias 
nutarimas, kad tuoj pavasa
ry reikia padaryt kelias per 
kapus. Pinigų ižde yra 2581 
dol. 40c. Nekurios draugijos 
turi padariusios pelno kapi
nių naudai. Butų gerai, kad 
tuos pinigus tuojaus priduo
tų į iždą. Valdyba 1926 me
tams išrinkta iš šių piliečių: 
Prez. J. Maskeliūnas, sekr. 
S. Kirminas, fin. sek. V. Sta- 
činskas, kas. J. Virbickas, 

i žemės sekr. P. Volungevičia.

I

kai apmauti.
Toliaus Dagilis pasisakė 

rašęs Vienybės redakto- Direktoriai: A. Marcinkonis 
riui laišką, kviesdamas ateit jr y. Gutauskas.
į susirinkimą gvildenimui’ J.Virbickas.

j
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Čigonų Kilmė

—iviaiKe. 
dien rimtai su 
bėt.

—Apie ką?
—Aš noriu 

pasakytum, i 
bažnyčion ?

—O pasax\k 
kodėl aš turėčia

—Kodėl tu
Melstis, žinomu

—O kam tas i 
—Be maldos 

gali gyvent. ?• 
žmogaus dora 
nuo gyvulio. K 
nyčion ir r.esin 
niekuo nes:

—Nelies 
bažnyčion 
ju, o ar aš 
Pats matai.

—Tęs. va 
negali būt i ai 
ba jis suiverim 
veikslo. Ale j 
doros žvile.-n 
ke.nuo arklio * 
ba neini suavi 
sai pamok.: 
dusios ir ne 
šių.

—Tėve, 
aš ne žemiau 
Tu vaikščioji 
nedėldieni< i 
išpažinti, 
vieno pana 
doleri num 
kiek sykiu 
tas. kiek 
kiek syki 
met Am 
saliunai, 
rodavai, 
nėra, tai tu 
darai ir pa 
stalu gi d i 
v o “dora '. 
no gyveni 
tei mane : 
matei mai 
šanties su 
vas da nesu 
tas. Aš n it 
mušęs, n 
nęs be r 
myli, m 
Taigi ma 
žvilgsniu 
da augščia 
nok bažn_ 
čio j u.

—Tai tu sa.K 
nyčia ncreikalii

—Ne, tėve. t< 
Kai kam ji g?l 
linga, bet mm

—Tai kode! 
kalinga?

—Todėl, 
žinau, negu 
man bažnyčioj 

—O iš kur ti 
gavai, Maike?

i f’J
o

Benjaminas Rumšas.

Piršlys Suvadžiotojas.
Vieno veiksmo komedija.< ■* ■ *

<__................................ . .......................................... ............. .
(Tąsa)

Petras:—Marcele... tu mane mylėjai?...
O dabai- ar myli?...

Marcelė:—Myliu, bet kas iš to?
Petras:—Brangioji mano, jeigu tu mane

myli, tai nusiramink ir neverk, juk dar jokio 
blogumo nėra?

Marcelė:—Dar tau reikia blogiau? Juk 
mane žada išleisti už kito.

Petras:—Nusiramink, mieloji, juk dar ne 
vestuvės. O jei ir butų, tai vistiek mudu ne- 
paliautuva viens antro mylėję.

Marcelė:—Tu tik taip sakai...
Petras:—Tikrai, brangioji, nemeluoju.

Aš niekados nepaliausiu tave mylėjęs. Pra- 
linksmėk, mano gėlelė, gana liūsti. Kad ne
būtų tėvelio namie, padainuotumėm.

Marcelė:—Jo nėra, jis pas Bumbulius už
ėjo. Dainuok jei nori.

Petras:—O tu ar pritarsi?
Marcelė:—Nežinau.
Petras:—Nagi pamėginkim. (Dainuoja.)
Turėjo tėvelis gražią dukrelę, 
Jaunutę, skaistutę, kaip lelijėlę. 
Jaunam berneliui pasidabojo, 
Bet turtingasai ją paviliojo...I
Marcelė:—Jau gana tokią dainą bedai-

I nuoti. Tu pats prašai, kad neliusčiau, o dai-
- J' nuoji vis primindamas kaž ką, lyg tyčioda- 

Fi'lipas IV masis iš manęs.

vardas “čigonai,” pasak Mi- 
klošičiaus. paimtas iš Mažo
sios Azijos samaritėnų sek-1 
tos “antigenai.” Kiti tvirti
na. jog tasai vardas esąs sko
lintas iš įnuų kastos “čingar” 
vardo.

Viena tėra nustatyta, kad 
apleidę savają Azijos tėviš
kę. toji uuta-atlauža ilgai 
gyveno Graikijoje: čigonų 
kalboje mes randame eibes 
graikų tarmės, nors kartais 
labai iškraipytų žodžių. To
kie, iš kitų tautų, daug kultū
ringesnių, skolinti žodžiai, 
visų geriausiai parodo čigo
nų traukimosi kryptį. Dides
nė čigonų dalis, kaip tvirtina 
lingvistai, iš Graikijos persi
kėlė i Valachiją, kur istorija 
juos pažįsta jau nuo 1340 
metų. Kita čigonų dalis—ša
ka—apsistojo Vengrijoje, o 
avangardas nesustodamas 
Siemigrade. prasiveržė į 
Francuziją ir Ispaniją.

Čigonų kilimo iš egiptie
čių padavimas* atsiekė savo 
tikslą ir čigonai gana greit 
įgarsėjo kaipo reti pranašai 
ir burtininkai (čigonės), bet 
jųjų palinkimas vagiliauti 
greit sukėlė prieš juos visas 
tautas, tarp kurių jie apsigy
veno. ir juos visur ėmė neig
ti.

1117 metais vengiu gatvės ' 
buvo patvinusios kažkokiais 1 
keistais, iki šiol dar nematy- ; 
tais, ateiviais. Išblyškusios i 
pusgyvės žmogystės, apsi- i 
gaubusios skarmalais, apsi- 
leidusios ilgais juodais plau
kais. žingsniavo šalia ark
liais ir asilais pakinkytų ve
žimų, prikrautų įvairiausių 
namų padargų. Būriai pus
nuogių vaikėzų ir margai pa- 

■sipuošiusių moterų, — jau
nų. žavimai gražių, senų, 
šlykščiai biaurių, — grūmė
si vežimuose ir, ištiesę ran
kas. prašinėjo išmaldos. Vi
są tą gurguolę lydėjo baisus 
Šimu kaukimas, protarpiais 
nutraukiamas baubimu meš
kos. kurią vežėsi su savim tie 
keisti ateiviai.

Jųjų rinktiniai vadai, tai
pogi margais rūbais, di
džiausiomis sidabro sago
mis padabintais, apsisiautę, 
jojo raiti gurguolės priešaky 
ir sakėsi esą šiaurės Egipto 
valdovai.

Elgetaudama ir dainuoda
ma, pusalki, bet nenusime
nanti slinko toji niekam ne- 

i žinoma tauta, visur ir vi
siems įkvėpdama kažkokios 

baisos. Jųjų 
į klausiama, kas per vieni jie 
i esą. iš kur ir kur keliaują, 
sakydavosi esą kilę iš Egip
to ir pildą Viešpaties prakei

ki kimą už tai, kad nepriglau- 
k j idę švenčiausios Panelės, kai 
k',, jinai su kūdikėliu Jėzumi 

slapsčiusis jųjų žemėje. Kaip 
! tikri krikščionys, jie buvę 
Romoje, išpažinę tatai po
piežiui. jis tad ir uždėjęs 
jiems tą atgailą: kiaurus 
septynerius metus be palio
vos klajoti, maitinantis vien 
iš žmonių gaunama išmalda. 

Tasai senovės padavimas, 
j kurio dėka pavyko tiems at- 
i eiviams įsiveržti katalikų 
jkraštan. davė jiems “egip
tiečių” ir “faraonų" vardus, 
I kaip kad juos vadina francu- 
jzai su anglais (“egiptie- 
čiai") ir vengrai su rusais 

; (“faraonai").
Ateiviai turėję vengrų pa

dalino (vicekaraliaus) Nika- 
'lojaus Gora rekomendacijos 
(raštą į imperatorių Sigiz
mundą. turėjusį didelės reik
šmės. Imperatorius Sigiz
mundas leido jiems laisvai 
keliauti jo žeme ir. reikalui 

[atsitikus, prašyti pagalbos 
1 i paskirtą tam reikalui komi- 
■jsą.
j Po trijų dešimčių metų ta 

’į pati marga ir ūžianti, popie
riaus nuteistoji “saracinų" 

1 tauta pasirodo Prancūzijoje 
.y? prie Orleano vartų. Iš čia jie 

(gana greit persikelia į Bar- 
P1’ |celoną, kur gauna “graikų" 

" vardą. Pačioj pradžioj XVI 
a\° (šimtmečio mes matome di- 
. 'U“ džiules tos tautos minias 

Lenkijoje, Rusijoje ir Lietu- 
;at,voj. Vėliau jie pasirodo Suo- 

a!” mijoje, dar vėliau, 1512 me
tais, Švedijoje.

l'tui Iš kur toji tauta-kometa 
’ras: atsibastė?
mit! Vienintelis šaltinis, galįs 

i ši klausimą teigiamai išrišti 
•yra jųjų kalba, kurios jau se-

!. liukai ėmė mokytis moksli- čigonas Dmitras Karmanas, 
įkas rinkai. 1777 metais profeso- 
>s. l iūs Riudigeris pirmutinis iš- 
Li g, reiškė savo nuomonę, jog či-

gorių kilimo vietos reikią 
v;... (ieškoti Nilo pakrantėse. Te- 

čiau kiti lingvistai, ypačiai 
Miklošičius, tvirtino, kad či
gonų kalba sudaranti vieną 
vienetą su Kaukazo, labiau- 
siai Dardu, dialektais: todėl 
čigonų kilimo vieta, jo nuo
mom*, esanti ne Nilo pakran
tėse. bet šiaurės vakarų Indi
joj e.

Bei kas čigonus privertė 
apleisti jųjų tėviškę? Ar jie 
buvo t ngiami kitų, už persų 
gyvenusių, tautų, kaip kad 
sako jųjų padavimai, ar juos 
išvai ė Į vakarus Tamerlanas, 
veltui piršęsis jų karaliaus 
:dnio dukrai? Mokslas į tai 
nieko tikro nepasako. Patsai

tėve. Aš vi-)PPeta.rin8os. baisos. Jųjų 
)>. Vakarais!
iu< kursus, o 
skaitau kny-Į 
eidžiu veltui!

landos. Gatve- 
aš irgi 

ir žinau | 
aš vaikš 
ir kalbė 
š r.eturė

>
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1561 metais Orleano par- I 
lamentas nusprendžia išnai
kinti čigonu padermę “kar
du ir ugnimi.” f ” 
draudžia jiems vadintis “gi- 
tanais.” o Filipas V išvaro 
iš Madrido ir 1745 metais 
pasmerkia nužudyti kelioli
ka čigonų, atsisakiusiu gy
venti miesto pavyzdžiu. Bo
hemijoje Leopoldas I išlei
džia Įsakymą visiškai išnai
kinti jo žemės ribose gyve
nančius čigonus.

Bet ne taip lengva buvo 
apsidirbti su ta tauta. Čigo
nai būdavo žiauriai baudžia
mi už vagiliavimą, o Karlo 
VI įsakvmu. sugauti beva- 
giant suaugę vyrai būdavo 
stačiai kariami, gi pusber
niams nukirsdavo dešiniąją 
ranką ir išmesdavo iš impe
ratoriaus žemės.

Slaptingoji tauta tai iš
nykdavo. tai vėl atgydavo, 
bet visiškai neišmirdavo, va
dinas. neišsigimdavo. Tenai 
kur žmonės būdavo užimti 
karu su kaimyninėmis vals
tybėmis. čigonai labiau įsi
galėdavo. giliau įleisdavo 
šaknis ir čia visų labiausiai 
apsireikšdavo jųjų, taip sa
kant. kokybė ir talentingu
mas. Čigonai —geriausi ven
grų kalviai, o muzikos srity
je jie ir ne paskutinę vietą 
užima. Visų žiauriausi ir su- 
maningiausi viduramžių bu- 
beliai taip pat tarp čigonų 
teatsirasdavo.

Čigonų muzika, visuomet 
prasidedanti nuo andante ir 
pasibaigianti triukšmingu 
allegro. yra. anot aistringai 
jųjų muziką pamėgusio Pra
no Listo. aplauža galingo či
gonu tautos epo. kurį jie at
sinešė su savim iš savo pus
laukinės tėviškės.

•Jau 1550 metais pasižymi 

kuri už muzikos gabumus 
priima turkai tarnybon. 
XVIII- sis amžius, čigonų 
muzikai yra aukso amžius. 
Belieka paminėti vardai ka
raliaus rūmų smuikininko 
Čaki Mykolo Bamo arba či
gonų kapelmeisterio Bigary, 

. vėliau patekusio net karalie- 
1 nes Marijos-I.uizės rumuos- 
. na.

Tebėra nemaža to žanro 
mėgėjų, nors tasai jų, reikia 
pasakyti, dėl ų pačių kaltės 
nykstąs menas ima virst į

«■■ . »

vo, kaip nebuvo, ne mums galvas sukti, kaip 
tėvelis nutars, taip ir turės gerai būti. Jei 
pasakys tau už Alučio tekėti, turėsi klausyti, 
pasakys už kito — vistiek nepasipriešinsi.

Marcelė:—Žinai ką, mamyte, jeigu jiš at
važiuos, aš imsiu ir išeisiu kur nors, o be ma- 
nęs. juk nepirš.

Agnieška:—Neplepėk niekų. (Įeina/Par- 
škalius).

Petras:—Na tai kitą padainuokime:
Dainuokit, broleliai,

Dainuokit seselės,
Kol laikas jaunystės, 
Kol jaunos dienelės.

Te širdį nespaudžia
Vargai, abejonės. 
Tešviečia vien laimė, 
Kaip skaisčios svajonės.

Tebūna mus dienos
Kaip saldus sapneliai, 
Nejauskim sunkumo, 
Nors slegia vargeliai...

Marcelė (pralinksmėjusi:—Tai kas kita. 
Ne tokia daina, kaip pirmiau dainavai. 
(Įeina Agnieška).

Petras:—Matai, balandėlė, pralinksmėjai. 
Ir ištikrujų, kam reikalinga liūsti, geriau bū
ti linksmiems taip kaip dainoje dainavome. 
Kad nors vargeliai kartais slegia, bet jų ne
reikia matyti ir jausti, o būti visuomet links
miems. Ar netiesa, širdele? (Apkabina ir 
bučiuoja Marcelę).

SCENA VII.
Agnieška:— E, vaikai, dainuoti dainuo

kit ir kalbėti galit, bet jau bučiuotis nepri
dera. (Petras ir Marcelė nusigąsta). O tu, 
Marcele, ar atsimeni ką tėvas pasakojo? 
(Petras išeina). Rodos turėtum atprasti nuo 
Petro?

Marcelė:—Atsimenu. Bet jau prie 
čio kaž-kodel mano širdis netraukia.

Agnieška:—Tai durnelė, delko gi 
širdelė netraukia prie jo?

Marcelė:—Netraukia ir tiek. Petras tai 
kas kita: jis malonus toks, dainuoti moka, 
jis man geriau patinka negu tas jūsų turtin
gasis.

Agnieška:—Eik jau, eik! Juk Petras nors 
ir malonus, dainuoti moka, bet jis samdytas 
bernas, tokių daug galima atrasti. Už tokio 
ištekėjusi turėsi visą savo amželį vargti ir 
dainų nebereikėtų. O kaip Alutis tai tokių 
mažai yra: jis turtingas ir geras.

Marcelė:—Jau, motinėlė, neprikalbėsi 
man jo. Jo turtų nenoriu ir galų-gale jis jo
kių turtų neturi, tik giriasi. Miestelyje, ku
rie jį geriau pažįsta, kalba, kad jis daugiau 
į skolas įlindęs, negu jo turtai neša.

SCENA VIII.
Tarškalius:—Motin, ruoškis, Alutis su 

piršliu kieme.
Marcelė (Sumišus):—O, Viešpatie!
Tarškalius:—Mat, nudžiugai, o šiaip 

spardosi jo nenorėdama. Eik bent pasida
bink.

Marcelė (Išeidama):—Ir dabar nenoriu 
ir neapkenčiu jo. (Beldžiasi į duris).

Tarškalius:—Prašau, prašau, ką ten Die
vas atnešė. (įeina Alutis ir piršlys).

SCENA IX.
Alutis (Įeidamas) :—Nagi mumis Dievas 

atnešė. Sveiki drūti! (Sveikinasi).
Tarškalus:—Sveiki, sveiki, tai netikėti 

sveteliai.
Piršlys:—še tau netikėti. Vadinasi, ne

laukia! musų? O mes, vadinasi, su svarbiu 
reikalu pas tave, vadinasi, užsukom. Sa
kom, vadinasi, tėvas vistiek priims sušilti ir 
atsilsėti ir, vadinasi, svarbų reikalą atlikti 
galėsime.

Tarškalius:— Prašau sėstis, mieli svete
liai (visi sėdasi), ir prašau papasakoti, kas 
per svarbumai.

Piršlys:—Ne striokas, tėveii. Mes, vadi
nasi, viską kaip ant delno išdėstysime, tik 
jau, vadinasi, su laiku. Musų liežuviai iš
džiuvo, senai nevilgyti, tai dabar nepa
klusnus. Reikalinga ką nors tokio pajieš- 
koti. (Traukia iš kišenės butelį ir stato ant 
stalo). Štai, suradau, vadinasi, švęsto van
denėlio, dabar tik reikia į ką įpilti. Ar ne
turi, tėvai, kokį nors stiklelį?

Tarškalius:—Gal surasiu. (Jieško kerčio
je ant lentynos). Berods čia buvo.

Alutis:—Jei nerandi, tai galima iš bute
lio, kas tokio.

Tarškalius:
Alutis:—Ir aš visuomet sakau, kad pasi- 

vilgyti liežuvį švęstu vandenėliu niekados 
neprošalį.

Piršlys (pilasi):—Na, tėveli, vadinasi, į 
sveikatą. (Išgeria ir duoda toliau).

Tarškalius::—Dėkui, dėkui. Bet čia už
kandos reikalinga, kaip tai mes visai be nie
ko? Paprašysiu motinos, gal atneš ką? (Pri
eina prie durų). Motin, a motin, eik šia! 
(Už durų atsiliepia: Einu).

Piršlys (Trindamas rankas):—O, dabar 
tai jau, vadinasi, ir liežuvis atsileido, nebe- 
sustyręs kaip seniau buvo. (Įeina Agnieška) 

(Bus daugiau)

I

Jau radau.

Alų-

tavo
PAVASARY.
(Iš M. Konopnickienės.)

<•

biaurų restorano (tik čia ir į 
tepakenčiamą) šukavimą.

Laikraščių žiniomis čigo
nų šiais metai> daug suplūdę 
Baltijos pajurin iš Vokieti
jos, Vengrijo>. Balkanų, Ti- 

irolio, Besarabijos ir k.
(“K-ra.“) L. 2urau»kas.•• •
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Agnieška:—Tauški niekus ir gana. Rys-. j 
kiams aną dieną jis parodė gerą saują pini-) J 
gų. Ryškių Agota nesilaižytų apie Alutį, jei Į 
jis nieko neturėtų, bet jis jos nenori.

Marcelė:—Ir manęs gal nenori, o nori tik' ■ 
mano kraičio ir geros pasogos, o daugiau j 
nieko. Girdėjau, buvo pas Ryškius užva-1 i 
žiavęs, nesuderėjo, permažai, girdi, paso-'Į 
gos teduodąs Ryškys. *

Agnieška:—Na jau, dukrele, kaip ten bu- ;

I 
I

i■ 
I

Tylus miškas, tylus miškas, 
Veria žmogaus akį viskas! 
Dangum aukso mėnuo plaukia, 
Voveraitės kažko laukia, 
šakoj tupi ir svajoja...
Dviem kojytėm atsistojo 
Ir nemato mus!

Tylu girioj! Tylu girioj! 
Paukščiai skraido erdvėj tylioj, 
Mėlyna žibutė snaudžia. 
Svajų tinklą žolė audžia, 
Saugo ąžuolas girelę, 
šnabžda upelis maldelę, 
Plaukia iš kalnų.

Tylus šlaitas! Tylus šlaitas! 
Gegužės kai žydi laikas, 
Kai nakties tamsos tyloje 
Nei lapelis nebyloja,
Kai lizdeliuos miegti paukščiai, 
Žemė ilsis nakties skraistėj—

Tu, daina, dainuok!

y

>



t

Ne. 5. Vasario 3 d., 1926. KELEIVIS 5

į pardavimaiJonušio. abudu Akine- • ¥ llTlili
cijos, yra labdaringa įstaiga, p Ą IICČ VA VIMAI 
kurioj randasi gražus knv-i * AJlDMkVJlMAl 
gynas ir vaikų mokykla, iri

jsocialrevoliucionierių suva
žiavimą Jeniseiske.

(Turkijos prezidentas vedą* todėl yra paliuosuotas nuo st- 
, I , palaidą gyvenimą. mokėjimu miestui taksų. Iiy** 

___ I Londono žiniomis, pakol šitą organizaciją §LA. Cent- 
audra. juri,. .jieško drapanų, ketvirtas: ei- ebėra U pareiSau^aPS ;̂

Paskutinėmis dienomis na žvalgo paieigas, ir tt \ a- sveikas j0 n^kas tos jimo paskolos duotos mums 
vietos r.eprašalins. Tečiaus, vos trįs metai atgal.

t/įSk/A didelis esąs klausimas, kaip Kad priparodžius, jog

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Atlantiko Vandenyne siautė kare visi pavogtais daiktais 
baisios audros. ’Jos užklupo dalijasi. Jei katras tingi ir

palaidą gyvenimą.
Pajieškau pusbrolių Antano, Juno, 

______ . , _ mislovo ir Izidoriaus Buitkųp visi 
mokėjimu miestui taksų. Ir>j*e di',^ mainose Pennsylvania vals- — - — Į tijoi, l.> metų atgal. Meldžiu atsisauk-

I ti, turiu reikalą. Iš Lietuvos jie paei
na iš Taurelių kaimo,, Eržvilku parap.,

I FRANK VERIGO 
Scilico, Conn.

o«f o.A.-z. IK JU«K,.’9tsi<alcn “Hirhti ” ta ČaiLnc UiaeilS esąs Klausimas, na i p xxaa priparvuzuo, jvg

griai^ kurie plaukė Ame! »«“»£*»
• _J1______  gyvenimą: naktimis miega, pažymini vaidus draugijų,prekių laivai buvo sudaužyti 

ir nuėjo jūrių dugnan. Su 
jais žuvo keliolika žmonių.

Vyskupas ir klebonas gavo 
po 6 metus kalėjimo.

Iš Maskvos pranešama, 
kad vyskupas Nikodemas ir 
klebonas Smirnovas tapo pa
smerkti 6 metams kalėjiman 
už išnaudojimą tikinčiųjų 
žmonių prietarų. Kitaip sa
kant, jiedu apgaudinėjo ti
kinčius žmones visokiais 
bintais ir rinko sau pinigus. 
Keliatas minykų ir dekanų 
taip pat pasodinta kalėjiman 
už tą patį prasižengimą.

Pajieškau Povilo Vėtos, kuris 1922 
metais gyveno I" “
jieškau Ipolito Jonušio, abudu Akme
nių kaimo, Kupiškio valsčiaus. Jieškau 

kitų pažįstamų Aš dabar gyvenu ‘ 
Cuboj. Norėčiau susirašyti. Brolį mel-1 
džiu greitai atsišaukti. (C)

JOHN VĖTĄ
Minas de Matahambre
P. Pinar Dėl Rio, Guba.

(t)
PARSIDUODA BUčF.RNĖ IR 

G ROS ER N Ė.
Biznis išdirbtas per keletą metų, 

vieta apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Priežastį pardavimo sužinosite ant 
vietos.- Klauskite (C)

104 Lawrence st., Lawrence. Mass.

I I
Aš, Kazimiera Aleksaitė, pajieškau i 

savo sesers Onos Aleksaitės, kuri g\ -, 
veno pirmiaus Chieago. 111.. bet dabar PARSIDUODA BUCERNĖ IR GKO-
nežiuau kur ji randasi Sesele, mulo- 1 SERNĖ, So. Bostone, kampinis štoras, 
nėk atsišaukti, arba kas žinote apie lietuvių apgyventa; biznis išdirbtas 

Chicagoj. j jjj meldžiu man pranešti, už ką aš bu- ' per daug metų. Kaina prieinama. Prie- 
Tauragčs j s,u dėkinga. Taipgi jiajie.ši au savu te- žastis pardavimo - priverstas 4 Meldžiu -■ - - - .-..t- —•• i. .■.-----.t-

Pajieškau sesers dukterį Mikaliną 
Gailaitę. po vyro nežinau kaip ji va
dinasi. Girdėjau gyvena ~ ’ 
Paeina iš Kauno rėdybos, 
apskričio. Šilalės parapijos, 
atsišaukti šiuo adresu.

Kleufatas M. Račkauskas
1416 Hamlin st, N. S. Pittsburgh, Pa.

. > eit 1
Petkevičienės, ir dėdes kitą reikalą Klauskite ‘Keleivio” Įle

is Lietuvos paeina dakcijoj. (5)
o mudvi su sesere 
Kermošių kaimo.

tos Domicėlės 
Mykolo Gedimino, 
Kauno gubernijos, 
Tverų parapijos.

gyvenimą: naktingis miega,pažymini varaus araugijų, 
mažai, bet . daug šoka, geria i kurios musų namą užlaiko ir 
ir su moterimis žaidžia. sudaro Susivienijusias Wor- 

jcesterio Lietuvių Draugijas: 
■ 1) Šv. Kazimiero Draugys
tė: 2) Lietuvos Sūnų Drau
gystė : 3 > Lietuvos Dukteim 
Draugystė: 4) 57 kuopa Su
sivienijimo Liet. Amerikoje; 
5) “Aido” Choras; 6)2 kuo
pa Liet. Moterų Progresyvio 
Susiv.: 7) 34 kuopa Amer. 
Darbininkų Partijos: 8) 11 
kuopa Amer. Liet. Darb. Li
teratūros Draugijos ir 9) 
W orcesteįio Lietuvių Ap- 
švietos Bendrovė.

Iš pavienių narių, šėrinin- 
kų tarpe randasi Dr. Matu
laitis ir Dr. .Jonikaitis, iš Dėt- 
roit, Mich. ir Dr, Zlirwell, iš 
Worcester, Mass. Taigi, 

i sprendžiant iš viršminėtų 
vardų ir faktų, kiekvienam 
gali būti aišku, kad pasielgi
mas SLA. Centro Valdybos 
priešaky je su p. Gegužiu yra 
begėdiškas ir nepateisina
mas.

Tekiais savo darbais, S. 
L. A. Centro Valdyba prasi-

Šali*pinas turėjo dainuo i 
pašto tarnautojams, kad 

gavus laišką.
Garsusis rusų dainininkas 

šaliapinas, kuris nesenai bu
vo Amerikoj, dabar važinė
jasi po Europa. Jis kelias są- i 
raitės gyveno'Berlyne ir 
bar išvažiavo Parvziun. įsi-: 

pKie~ 12^0

Sprogo aukso burbulas.
Tūlas laikas atgal buvo 

pasklydęs gandas, kad rytų 
Sibire, Tomoto apielinkėj, 

ttapo atrasta daug aukso. 
" > tuojaus pradėjo 

plaukti tenai pulkais turtų

Pajieškau draugų Pranciškaus Dap
kaus. Antano ir Polinaro Vaičiuliu, iš 
Drugių kaimo, Joniškės parapijos 1 
Ameriką jie atvažiavo į Bellows I-'alls, 
Vermont apie 13 metų atgal. Turiu 
svarbų reikalą. Malonėkit atsišauk’i, 
arba žinantieji jų adresą malonėkit 
man pranešti, už ką busiu dėkinga-*.

K. PIKELIS
398 W 2-nd st., So. Boston, Mass.

1 Vtru l luyeiu

Meldžiu tuoj atsišaukti šiuo adresu: 
Kazimiera Aleksaitė <6)

919 Haven st., Parnassus, Pa.

PARSIDUODA RESTORANAS
Nauji įtaisymai ir stalai, biznis ge

ras. Klauskite: {5}
i 50 Market M, Brighton, Mass.

Pajieškau giminaičio Frano Kre- 1 \OKIl PARDUOTI kablerių 
sausko, 1 metai atgal jis sirgo džiova kius arba shoe repairing outfit. 
ir buvo ligoninėje netoli Philadelphi- viskas, kas tik reikalinga. 

Paeina iš «’----i—,

Budeliams nusibodo žudyti 
žmones.

Šįomis dienomis rezigna
vo John Hulbert, kuris per 
12 metų tarnavo New Yorko 
Sing Sing kalėjime kaipo- 
budelis, ir per tą laiką nužu
dė elektros kėdėj 140 žmo
nių. Bet dabar jis yra jau 60 
metų amžiaus ir daugiau to 
“darbo” nenori. “Man jau 
nusibodo žudyt žmones,” jis 
sako savo rezignacijoj.

tą, Šaliąpinas da nuvyko i 
Berlyno paštą pažiūrėti, ar 
nėra tenai jam laiškų atėju
sių. Tarnautojas atsakė, k ui 
laiškų yra, bet jis negalįs ių 
išduoti, nes nežinąs, ar pra
šytojas ištikrujų yra tas p~ts 
asmuo, kuliam laiškai adre
suoti. Neturėdamas prie sa
vęs pasporto, šaliapinas pa
sakė, kad jis galįs padainuo
ti ir tuo budu prirodvt, jog 
jis tikras šaliapinas. Pašto 
tarnautojas sutiko, ir Šalla
pinas išgiedojo pašte visą 
ariją iš “Mefistofelio” ope
ros. Jam padainavus, pašto 
tarnautojas padavė jam laiš
kus.

tų aukso jieškotojų atvyko į 
Blagoveščenską keikdami 
savo likimą. Jie sako, kad 
tose vietose, kur turėjo būti 
aukso klodai, jie rado tik ba
las. Jiems reikėjo pakelti di
džiausi vargą ir badą, pakol 
jie dasigavo iš tų tyrų į arti- 
miausį miestą.

Pajieškau brolio Jono Sinkevičiau 
pirmiau gyveao Bostone, o dabar ne
žinau kur; malonėkit atsišaukti

MIKE SINKEV1CH
402 E. 26-th st., Tacoma, \Vash.

Pajieškau savo dėdės Juozo Kisie
liaus, paeina iš Vilkaviškio apskričio, 
Stimiškių kaimo, apie 38 metai kaip 
Amerikoje. Jis pats lai atsišaukia ar
ba kas apie jį žinote, malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

JONAS AMBROSAS
Bok 342, Girardville, Pa.

NORIU PARDUOTI kablerių įran- 
Y ra 

...... , . ,------- - —. --- ----------tiktai
jos. Paeina iš Jovaisiskes kaimo, Goodyear stitehing mašinos nėra. (7) 
Plungės vai., Telšių apskr. Gerbiamie- ' 
ji draugai, žinantieji apie jį arba apie 
jo mirimą malonėkit pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga. Mano adresas:

Mrs. Monika Kanevienė (7)
156 Niagara st.,

Hamilton, Qnt, Canada.

I
I

GEORGE GUTKOWSKI
81 Vine st., Montello, Ma

TYRASMEDUS! TYRAS .MEDUS!
5 svarų viedrukas $1.50; 10 svarų

$2.90; 20 svarų $5.70.
VERSTINIAI KARVELIAI (balan

džiai) po $2.00; ZUIKINIS ŠUVA, la
bai geras. $12 00; KRAJAVI DAL
GIAI po $5.00.

Taipgi turime pardavimui VISOKIU ...... ....
pigiai. Rašydami laišką prisiųskite 2c. 

• štampą atsakymui. (5)
P. D. ANDKEKUS 

PENTWATER, MICH.

Italija turi 42,115,600 
gyventojų.

Padalytas gruodžio mėne
sy Italijos gyventojų sąrašas 
parodė, kad dabartiniu laiku 
Italija turi 42,115,600 gy
ventojų. Nuo 1921 metų pri
augo 3,000,000 žmonių.

Vyskupas areštuotas dėl fal- 
šyvu pinigų darymo.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Vengrijoj susekta 
slapta kompanija, kuri darė 
ir pardavinėjo užsieniuose 
falšyvus Francuzijos pini
gus. Kada Francuzijos val
džia pareikalavo visus kalti- • V * • . • • 1 A • j *

Haywoodas serga Maskvoj.
Iš Maskvos pranešama, 

kad tenai sunkiai serga Hay- 
vvoodas, žinomas Amerikos 
radikalas, kuris karo metu 
čia buvo nuteistas 20 metų 
kalėjimo, bet pabėgo Rusi
jon, išsižadėdamas $15,000 
kaucijos. Jis serga jau penk
tas mėnuo ir vargiai pa
sveiks.

Aš. Petronėlė Moc’ aite, po vyrui • 
Nassavienė. pajieškau pusseserės j 
Onos Mockaitės, Kauno rėdybos. Tau-1 
ragės apskr., Naumiesčio parapijos,! 
M akiu kaimo. Meldžiu atsisaukt!arba J-'ARM U (ūkių), kurias parduosime 
žinantieji malonėkite pranešti šiuo - • • —.................... ....
adresu. (7)

MRS PETRONĖLE NASSAU i
66 Ten Eyek st., Bruoklyn. N. Y. I

Pajieškau švogerio Bernardo ėes- i 
nuleviėiaus, vadinas save Chesnut, gy- J 
veno Worcester, Mass., paeina iš Pu- ' 
vočių kaimo. Merkinės valsčiaus. Kas 
apie jį žino malonėkit pranešt arba I 
pats lai atsišaukia (7)

EDVARDAS SASNAUSKAS
121 Brigham st., Hudson, Mass.

"KELEIVIS” DARBO ŽMONI V 
LAIKRAŠTIS. 

PLAT1NK1T JI.

Pajieškau sesers Uršulės Katkaus- 
kiutės (po vyru. Daugirdienei, iš Lie
tuvos Daugų parapijos, Alytaus ap
skričio. Tris metai atgal gyveno So. 
Bostone Malonėkit atsišaukti, a1 ba 
žinantieji praneškit jos adresą, už ką 
busiu dėkinga.

PETRONĖ KAZULIENĖ 
1014 IVashington st, Nonvood, Ma

Nubaudė 98,000 degtindar ių
Charkovo žiniomis, p ?r 

pereitus metus Ukrainoj bu
vo nubausta 98,000 žmonių 
už varymą naminės degtinės 
ir konfiskuota daugiau kaip 

135,000 bravorėlių. ŠĮm *t 
(blaivybė Rusijoj panaikinta 
ir vėl atidarvta monopoliai,-------------- --------- v
kur galima nusipirkti deg< i-į žengė prieš lietuvystę ir už
neš kiek norint, tečiaus žmo-j traukė žmonių neapykantą 

i prieš pati garbingą Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje, 
kur mes sumokame pinigus 
ir tą organizaciją auginame.

Sudėjus tą viską į krūvą, 
tapo nutarta: išnešti ir pa
siųsti Amerikos lietuvių pro- 
gresyvei spaudai musų skun
dą ant dabartinės Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoje 
Centro Valdybos už pada
lyta.- mums skriaudas. Tegul 
balsas musų siundo pasiekia 
mintis visų narių Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoje ii 
tegul jie sprendžia ir būna 
teisėjais.

Valdyba. Susivienijusiu 
Worcesterio Lietuvių Drau
gijų:

Pirm. J. J. Kalakauskas. 
Vice-pirm. A. J. Miliauskas, 

Iždin. A. J. Katkauskas, 
Iždo sekr. J. Petkunas, 
Prot. sek. Ig. Lozoravičia, 
Iždo globėjai: V. Navikas, 
Ignas šiupėnas.
Mano prierašas. Komitetą 

ir Board Direktorius Wor- 
cesterio Susivienyjusių Dr-jų 
sudaro 15 ypatų. Jųjų tarpe 
randasi vos tik du nariai, 
kurie priguli prie Darbinin-

nės vistiek varo namie “s i-' 
mogonką,” nes ji atsieina, 
perpus pigiau, negu mon9- 
polka.

;ninkus suimti ir nubausti, lai 
Vengrijoj prasidėjo areštai, 
ir tarp kitų buvo areštuotas 
vyskupas Zaborovičius. Ži
nios iš Budapešto dabar sa
ko, kad vyskupas iš kalėji
mo išleistas, tečiaus kaltini
mas nuo jo nenuimtas ir jis 
bus traukiamas teisman, 
kaip ir kiti pinigų dirbėjai. 
Tas parodo, kaip godus yra 
klerikalai ant aukso.

POLEMIKA 
IR KRITIKAI

LAI VISUOMENĖ 
SPRENDŽIA.

ISS.

Pajieškau pusbrolių Juozo Jurkaus 
ir Vinco Jurkaus. Ma'ončkit-- atsišauk
ti, aš turiu svarbų reikalą. Mirė brolis 
Jonas Jurkus Chicagoj.

FRANK JURKUS
530 W 84 st.. Los Angeles. Cal

Pajieškau draugės Kastulės Kai a- 
liutčs-Grubleviėienės. Metai atgal gy
veno Brcoklyn. N. Y Aš pamečiau jos 
antrašą. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite man pranešti, už 
ka busiu dėkinga.

MRS. A. BUDREVIčlENĖ
1116 E. Spruee st., Seattle. Wash.

Aš. Danielius žąsinas, pajieškau 
savo pusbroliu Jono ir Antano Katulu. 
Račupėnų kaimo, Kupiškio parapijos. 
Iš Lietuvos važiavo Chicagon, o da
bar nebežinau kur jie randasi. M l- 
ižiu atsišaukti arba žinantieji malo
nėkite prinešti, už ka busiu labai, dė
kingas. DANIELIUS ŽĄSINAS

2038 IVatson st.. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Stanislovo Laboko 
ir jo dukters Stellos Labokaitės. la
bokas iš Lietuvos paeina iš Kauno gu
bernijos, I«aukuvos parapijos. Skaita
lu sodžiaus. 11.19 metais jis dirbo mai- 
nose Royaiton, Illinois, o 1920 metais 
persikėlė į Reynolds, Missouri, kur jis 
buvo paskutiniu kartu mums žinomas. 
Jau penki metai kai negaunu nuo jo 
žinios. Prašau brolio ii r brolio dukters 
patiems atsišaukti, arba kas žino pra
šau pranešti man, už ką busiu 
dėkinga.

Paulina Kulbickienė 
3302 Woodbridge avė., 

Cleveland, Ohio.

labai 
(S) P. Naujokas

j
i 

Mirė KUŠTANTAS SABANAUSK AS,1 
paliko turto ir real estate. Jo šeimyna 
—moteris Monika ir vaikai, Ona. Jo- 
zapas ir Antanas — apleido tėvą pen
kiolika metų atgal Bridgeport, Conn. 
Prašom atsišaukti greitai. (6)

JONAS TARASEVIČIUS
195 Railroad aye.. Bridgeport, Conn.

APSIVEDIMAI

l 
I 
I
i »

Žada tirpint šiaurės jūrių 
ledus.

McGill Universiteto (Ka
nadoj) profesorius H. T. 
Bemes ruošiasi Grenlandi- 
jon, kur jis tyrinės Šiaurės 
Atlantiko ledynus. Jisai sa
ko, kad su pagalba esamo 
žemėj karščio galima tuos 
ledynus ant vietos sutirpdy
ti ir tuo budu paliuosuoti 
šiaurės jūres nuo aisbergų, 
kurie dabar labai trukdo lai
vams plaukiot.

Vaikų banditizmas Rusijoj.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad išalkę vaikai paskutinė
mis dienomis pradėjo plūsti 
pulkais i didesnius Rusijos 
miestus, kur jie užpuldinėja 
žmones, plėšia krautuves ir 
vagia iš namų. Charkove pa
skutinėmis dienomis tas ban
ditizmas pasiekė tokio laips
nio, kad vakarais žmonės 
pradėjo bijotis ir gatvėm 
vaikščioti. Kad sustabdžius 
šitą banditizmą, valdžia tu
rėjo pastatyti ginkluotą mi
liciją ir išleisti perspėjimą, 
kad užpuolikai bus šaudomi.

Tie jauni banditai suside
da daugiausia iš vaikų, kurie 
per karą ir revoliuciją nete
ko savo tėvų ir neturi jokios 
prieglaudos. Susidėję į sai
kas jie gyvena visokiose lin
dynėse. Vieną tokių lindy
nių aplankė Rusijos premje
ro Kalinino žmona Maskvo
je. Ji išbuvo tenai ištisą nak» 
ti ir patyrė, kad tarpe tų nts 
laimingų vaikų yra išsivys
tęs naujos rūšies komuniz
mas. Pavyzdžiui, vienas jų 
specializuojasi vogti nuo 
moterų krepšelius su pini
gais ; kitas mokinasi vogti 
duoną iš krautuvių, trečias

Pasibaidę sloniai bemažko 
nesuardė miestą.

Turino mieste, Italijoj, 
)uvo anądien toks atsitiki
mas. Atvažiavo tenai cirko 
companija su visokiais žvė
rimis ir Įtaisė gatvėse paro
dą su sloniais, kad patrau- 
cus į cirką daugiau žmonių, 
laike tos parodos šuo puolė 
ant slonių ir įkando vienam 
jų koją. Pasibaidę sloniai 
leidosi bėgti galopuodami į 
visas puses. Šitoj stempadoj 
daug žmonių buvo sumin
džiota. daug vežimų sulau
žyta, langų išdaužyta ir sie
nų išvartyta. Galų gale įbau
ginti sloniai buvo apsupti 
retežiais ir suvaldyti.

Worce*ter, Mass.
Sausio 13 d. Įvyko metinis 

susirinkimas Susivienyjusių 
Worcesterio Lietuvių Drau
gijų. Išklausius komiteto ra- 
)ortus paaiškėję, kad SLA. 
l’entro Valdyba pareikalavo 
atmokė jimo 8,000 d oi. pas
kolos, kuri buvo suteikta tris 
metai atgal ant Worcesterio 
Lietuvių Svetainės ir kad ta 
paskola tapo atmokėta su' 
nuošimčiais. Atmokėjimas i 
senos paskolos ir užtrauki-1 
mas naujos iš People’s Sa- 
ving Banko padarė musų pa
stogei (Lietuvių Svetainei) 
apie 400 doi. išlaidų.

Praėjusiais metais SLA. 
prezidentas p. Gegužis, lan-

I

t

Pajieškau sesers Paulinos Kazunai- 
tės-Sinkevičienės, pirm 13 metų ji gy
veno Farmington, III. Iš Lietuvos pa
eina iš Geidžunų sodos, Biržų parapi
jos. Kas apie ją žino malonės praneš
ei. skiriu $5 dovanų.

JUOZAS KAZUNAS 
lVhite Cloud. Mich.

Aš. Jonas Brajus. kilęs iš Karcerių 
kaimo. Radviliškio valsčiaus. Šiaulių 
apskr.. pajieškau savo pusbrolių Pia
no ir Martino Bra.ių. kilusių iš Žironų 
kaimo. Radviliškio valsčiaus, širdin
gai meldžiu atsišaukti arba kas anie 
juos žinote, malonėkit man pranešti, 
už ka tusiu labai dėkingas Mano ant
rašas: JONAS BRAJUS.
Šiaulių miestas. Tilžė# gatvė No. 203. 
Lithuania.

Aš. Stefanija Bvdvaitė, gyvenusi 
DuGuesne. Pa. (Amerikoj) pajieš'.'U 
^avo dėdės Pranciškaus Dauksevičio. 
gyvenusio pirmiau Duųuesne, Pa., o 
iabar kur jis gyvena, nežinau. Taipgi 
najieškau tetos Onos Ambrienės, kur 

Maloniai prašau 
arba kas žinote 

pranešti man.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
merginos arba našlės, doro pasivedi
mo darbininkės. Aš esu suaugęs vai
kinas darbininkas. Norinčios su ma
nim susipažinti, malončkitę atsišaukti 
pri'i\'sdamos paveikslą. Ant juoko ne
rašinėkit. P. J.

301 Baltimore st, Dayton, Ohio.

i

Pajieškau gyvenimui draugės, ne
žiūrint merginos ar našlės, tarpe 26 ir 
28 metų. Aš esu 29 metų, pasiturintis 
mainerys. taipgi moku molderio ama
tą. Meldžiu atsišaukti ir savo paveiks
lą prisiųsti, kurį ant pareikalavimo su
gražinsiu. S. J.

Box 186, Christophcr. III.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKU padaryti 

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

ninkų laikraš 
tj, tai yra pui 
kus dalykai! 
Todėl, kurie 
ruko t vietoj 
kažin kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gaišavo prie
šus šelpiate

bei žydherniaujat, tad verčiau savo 
dr-gų Naujokų Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi jų cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai de^a, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barlierius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit.
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c ) Tė- 
myk varda ant bakso.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas: z

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DlVIsro.N AVĖ, 
BROOKLYN, N. Y.

Verta paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (4>

Turkija maitins 150 metų 
žmogų.

Konstantinopolyje gyvena 
turkas vardu Zaro Agha, ku
ris sakosi esąs seniausis žmo
gus visam pasauly, nes turįs 
150 metų. Iki šiol jis uždar
biaudavo vežiodamas ranki
nį vežimą, bet pastaruoju 
laiku šitas darbas jam pasi
darė jau persunkus. Taigi 
miesto valdžia nutarė paimti 
jį ir duoti jam užlaikymą iš 
savo iždo, nes toks žmogus, 
tai didelė retenybė.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Lietuvoje atrastas 
žmogus 140 metų amžiaus, 
bet krikščionių valdžiai ne
rupi jo užlaikymas.

Da viena* caro šnipas pa
smerktas miriop.

Pereitą sąvaitę Irkucke 
tapo pasmerktas miriop Ser
gėjus Sinianskis, buvusis ca
ro valdžios šnipas, kuris 
pražudęs nemažiau kaip 135 
revoliucionierius. Jisai bu
vęs ta* judošius, kuris išdavė

kvdamasis Worcestery SLA.d<Ų (komunistų) Partijos 
reikalais, ypatiškąi užtikri- -jf-ta kuopa Amerikos Dar- 
no musų komiteto narius, -bininkų I arti jos, Lietuviu 
kad paskola bus prailginta Sekcijos, kaip man yra žino- 
dar trims metams. F" _ “ ”
to, kad SLA. prezidentas sa- rių išviso: 
vo duotąjį žodį atmainė, bet ~ 
dar musų organizaciją, kuri 
užlaiko Lietuvių Svetainę, 
negražiai apšmeižė. štai 
“Tėvynės” 41 numery, 1925 
m. jis pareiškė, buk ta pas
kola buvo duota “Worces- 
terio komunistams.” 
tomai todėl SLA. Centro . 
Valdyba ją atsiėmė paves
dama tuos pinigus vartoti j 
“Vienybei Lietuvninkų,” už ' 
tą patį nuošimtį. <

Todėl, šis metinis Susivie- i 
ni jusiu Worcesterio Lietuvių i 
Draugijų ir šėrininkų -susi
rinkimas pareiškia, kad mu
sų pastogė yra vieninteliu 
Worcesterio Tautišku Na- < 
mu, valdomu devynių skir- , 
tingų organizacijų ir šimto 
šešiasdešimts penkių pavie
nių ypatų (šėrininkų), nėra 
savastimi jokių “komunistų” 
ar kitokių politiškų organi
zacijų. Duris įstojimui į šią 
organizaciją yra atdaros 
kiekvienai dorai lietuvių or- 

; ganizacijai, arba pavieniam 
doram lietuviui.

Musų Tautiškas Namas, 
i pagal čarterį šios organiza-

Negana ma. turi vos tik apie 18 na-
' tada kaip musų

Draugijos ir pavieniai šėri- 
ninkai sudaro apie 1,500 na
rių.

Taigi, ar čia galima rasti 
pamatą pasakymui, buk ta 
paskola buvo duota “komu
nistams.” kurie buk tai val
do musų namą ir Susivieni
jusias Draugijas?

Aš nežinau, iš kur SLA. 
prezidentui p. Gegužiui ir 
visai Centro Valdybai prisi
sapnavo toki nonsensai, kad 
išdrįso net viešai per “Tėvy
nę” tą paskelbti.

Stasys V. Bakanauskas.

Ir ma-

Darbininke! “Keleivis” jų* 
draugas, platink jį tarp savo 
draugų.

i

ii gyvena, nežinau, 
tamstų atsišaukti, 
apie juos prašau 
turiu labai svarbių ref alų.

STEFANIJA BYDVAITĖ
Viekšnia:. Naujoji gatvė No. 37 
Lithuania.

n?s

Aš. Magdelena Vaisaitė-Bushman, 
pajieškau pusbrolio Leono Bushman, 
girdėjau gyvena Roxbury. Mas-. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie ji žino'.e. 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 

ANTHONY BUSHMAN
122 New Boston st..

North \Voburn, Mass.

Pajieškau tos moters, kurios vvr s 
mirė 8 d. liepos. Coalport. Pa. Jos :■ I- 
resą pamečiau ir negaliu laiško p-ira- 
šyti. Prašau atsišaukti šiuo adresu.

J. G
93 Grand st, Bruoklyn. N. Y.

Aš, 
ėienė, pajieškau savo brolio 
Bružiko. Mariam polė 
žėriu parapijos.
Pirmiau gyveno Ansonia. Conn. 
buvom Lietuvoj 
atgal į Ameriką, todėl turime prie jo 
svarbų reikalą. Malonės atrišau ti 
arba kurie apie ji žino, meldžiame 
pranešti šiuo adresu: (6»

MARIJONA BRUŽIKI UTĖ
26 Star st.. Ansonia. Cor.n.

Marijona Bružikiutė-Radzevį- 
pajięškau savo brolio Juo o 

apskričio. Paę- 
Dievogalo?. kaimo. 

M 3S 
ir dabar sugrįžom

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našlės, kuri sutiktų gyvent 
ant ūkės (farmos), nejaunesnės kaip 
20 metų ir nesenesnės kaip 30 metų. 
Aš esu vaikinas 36 metų. Su pirmu 
laišku malonėsite prisiųt ir savo pa
veikslą. kuri ant pareikalavimo grą
žinsiu. T. J.

R. 4,

Su pirmu

STULGIS
Sparta. Mich.

Pajieškau merginos arba našlės nuo 
28 iki 40 metų amžiaus apsivedimui, 
aš esu 38 metų, turiu savo namus ir 
dvį mergaites — viena 13 metų, antra 
II metu. Kuri norėtų arčiau susipa
žinti malonės su laišku prisiųsti ir sa
vo paveikslą, kurį pareikalavus su
gražinsiu.

ANT. GUSTITIS
412 E. 13-th st., • Georgetown, III.

SKAUSMAS 
MOPUSLĖS 
NEGERUMŲ 
Prašalinamas

Greitai su 
Santai Midy 
Gauk tikrą 
Žiūrėk žodžio 

“MIDY” 
Parsiduoda 
Aptiekose

Pai ieškau apsivedimui . našlės, ne 
jaunesnės kaip 45 metų. Aš turiu far- 
ma ir gyvenu vienas. Reikalinga gas- 
padinė. Atsišaukite šiuo adresu: (0) 

J. W. SINANITRAM 
Athol Road Bos 14a, 

Templeton. Mass»

I

Reikalinga mergina arba našlė b? 
mažų vaikų tarpe 38 ir 48 motų, į 
švarius įr pasiturinčius namus uz šei
mininkę aiba apsivedimui. nedidelia
me mieste Illinois valstijoj. Aš esu 
našlys, neturiu vaikų, gyvenu vienas, 
esu vidutinio amžiaus, pasiturintis, 
ar>i» $20.000 vertės. Vyrai nerašinėkit. 
Merginos, norinčios arčiau susipažint, 
malonės parašyt laišką. E. Z. (6) 
255 Br;>adway, So. Boston. Mass.

- - „m—:---------

gera PROGA J8 LIETUVOS 
ATV AŽIUOTI KANADON.

Amerikoje gyvenantieji 
kurie norite atsiimti savo gimine: 
Lictuvo- i Kanadą, tai dabar 
riau-ia proga. Reikia tiktai padaryti 
afidavita ir gauti Kanados valdžios 
leidimą. A> esu tik 4 mėnesiai iš Lie
tuvos ir apie kelionę ir visus formalu
mus labai gerai žinau. Kurie norėtų 
apie ta; dažinoti, rašykite man laiš
kus. 11 ti- suteiksiu visas informaci
jas. '' >ZAS URBONAVIČIUS 

5I!< Aoerdeen Avė.
\Vin: :j>eg Man., Canada.

lietuviai, 
s iš 

r yra jre-

Aš. Marijona Kazlauskiutė, po vy
rui Sprindienė pajieškau pusseserės 
Julijos Grigaliūnienės, pirmiau gyve
no Philadelphia, Pa.; paeina iš Puč- 
komių kaimo, Valkininkų parapijes. 
Vilniaus rėd. Taipgi pajieškau dėdės 
Motiejaus Kazlausko, pirmiau gyveno 
New Vorke, paeina iš Valkininkų 
miestelio. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti šuo ad- 

į resu: (6»
Mrs. Marijona Sprindienė

■ 9 H illiam st., Danbury, Conn.

As. Stasys Tamašauskas, pajieškau 
savo pažįstamų Antano Levano ir An
tano Jcnuševiėiaus. paeina iš Klovai
nių parapijos, Panevėžio apskričio. 
Taipgi pajieškau Prano T’etrunaičio. 

' Rozalino parapijos. Meldžiu visus at
sišaukti arba kas apie juos žino, ma- 
. lonėkite man pranešti, už ką busiu 
I tamstoms dėkingas. (6)

STANLEY TAMAŠAUSKAS 
I ls Pulasky -t., Kingston, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, taipe 25 ir 35 metų am
žiaus. Aš < su 35 metų, mainerys. Kat
ra mylėtu apsivesti, lai atsišaukia, at
sakymą duosiu kiekvienai. Su laišku 
meldžiu prisiųsti ir paveikslą, kurį 
ant parei alavinio sugrąžinsiu. Iš Lie
tuvos meldžiu nerašinėti. (6)

S THOMAS
18 Pulasky st, Kingston, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 19 ir,25 metų. Aš esu vaikinas 
28 metų. Norinčios apsivesti malonės 
atsišaukti šiuo adresu: (61

J IV. MACULIS
11, Mona. W. Va

f
i M. JOCIS

154 IVOOSTER AVĖ, AKRON. O. 
la-sau visokius vežimus, trukus, 

kaustau arklius, virinu visokius meta
lus. artavoju tulšis ir tt. Darbą atlie

kam atsakančiai, turiu mašinas. Par
duodu automobilius ir tt. Ačiū lietu
viams. jie pas mus ir lankosi (4) 

MIKE JOCIS
151 Uooater Are, Akron. Okio.I

1

VISŲ ŽINIAI!

Už visokios rūšies smalkiu* pusi- ; 
garsinimus, kaip tai: paji«4koji- 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai- I 
tome po 3c. už žodį už syk^. No- ; 
rint tą patį apgarsinimu patalpin*. 
kelis sjkh. , už sekančius sykius; 
skaitome 2c. už žodį už syki.
“Keleivio” skaitytojams, kurie tvr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo>’j.: 
Už pajieškojimus giminių arSa 
draugų sKa'tome po 2c. u* žodj 
pirmą syk); norint tą patį paj e$- 

; kojimą talpv t ilgiau, skaitome po 
; 1c. už žodį už kiekvieną sykj. ] 

"Keleivio” skaitytojams, kaiie' 
; tur užsiprenumeravę laikraštį, už I 
; pajieškojimus giminių ir drangų ; 
■ skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
i už žodį.
' Pajieš'.ojimai su paveiksiu pre 
> kiuoja daug brangiau, nes pada*y- 
i mas klišės dabar prekiuoja bran- 
; giai. Todci norint talpint paj*eško- 
; jimą su paveikslu, reikia ortsiųst 
; fotografiją ir klaust kainos.
i Siunčiant pajieškojimą arba ao- 
I garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
I mokestį.

“KELEIVIS”
255 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

Telefonas 6U2-W.

Dr. L GonNR-6cM- K* k kl

LIETUVIS DENT1STAS 
VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Ncdėliomis Nuo 10 -12 diena 
7t5 N. Maia SU kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

1 Ii
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Ar Verta Emigruoti 
į Argentiną?

Skaičius ateivių Argenti- bet kuomet didžiuma gelž- 
noje metas nuo meto vis di- iielių yra Anglijos kapitalo 
dinasi. Priežastimi apsireiš- valdoma, tai visa technika

A 
panašesnę vietą užimti sve-
• imtaučiui nėra galimybės. 
Biuro technikų ir braižyto- 
ių yra perpildomai vielinių. 
Lengviaus yra galima gauti 
laibas Įvairių rūšių mecha- 
likams, tik išpradžių būna 
keblu su vietine kalba.

Gydytojams nemokant ge
di ispanų kalbos yra visiš

kai nepatartina važiuoti, 
įes. ant nelaimės, reikalinga; 
■■catbutinai dar kartą savo’ 
gyvenime išlaikyti kvotimus j 
š viso universiteto kurso. 
Kvotinius labai apsunkina | 

••-i . lėtinė kalba ir šiaip daro- 
' ‘ i kliūtys, nes čion 

rydyiojų personalas turi di
lelę konkurenciją, iš prak- 
ikes pasirodė, kad be drie
ki metų gydytojai specialis- 
ai iš \ oKietijos negalėjo pa
sekti savo tikslo. Tas reika
las labai brangiai atsieina, 
•es privatinė praktika mies

tuose nėra leistina.
Muzikaliem asmenim (ku-; 

ie groja orkestruose) už' 
vietinių muzikantų nelengva' 
ra Įsitaisyti i gerai apmoka-! 

.na vietą.
Greičiaus Įsitaiso geri spe- ‘ 

cialistai staliai, mūrininkai i 
ir suprantantieji apie maši- ■ 
nas laukų darbams (rųaši-l 
tos yra visos garinės, kurių ' 
Europoje mažai tėra 1.

jokio užsiėmimo darbi- i 
s ateities pagerinti ne
neš čion darbo jiegos 

įbai pigios: italai ir is- 
konkuruoja. Jeigu kas 

iek-tiek pasidaryti pra- 
tai privalo griebtis 
kokio nors amam iš 

i. Mokėdamas amate 
‘ iarbininkas gali uždirbti 
’nuo 5 ikiS pezų Į dieną (per 
i* valandas). Darbininkas 
: be jokio užsiėmimo Į tą pati 
Į laiką uždirba tiktai 2.40— 
■ 1.50 pezų. (Lietuvos litas 
i yra lygus Argentinos 24 cen- 
itams).

Gavimui darbo kiekvie
nam amatninkui arba šiaip 

{profesionalui reikalinga yrr 
{turėti atestaciją arba liudy- 
!mas savo specialybės, ge
rinus kad ir su vertimu ispa
nų kalboje patvirtintą pas 
Argentinos konsulą. Sunku
mo nesuflnvys, bile tik liu ly
nas bus. vertimas galima

• bus padaryti vietoj pvf lie
tuvių Informacijų Biurą.

Labai yra peiktinas pa
protys agentų, kurie, gal dėl 
savo patogumų idant butų 
lengviau išstumti pro Argen
tinos konsulo duris, keliau
jantiems pataria užsislėpti 
savo užsiėmimą (specialy
be), o visur rašytis žemdir
bes ir net užsienio pasą klai
dingai išdirba. Vėliaus pilie
čiai kaip lik atvyksta, tai tik 

ie. nebylio iš tuomet pamato kokią svarbą 
turi minėta klaida.

Lietuvos ūkininkas yra la
bai skirtingas nuo Argenti
nos ūkininko: visi ūkės dar
bai čia yra visiškai kitaip 
vedami, negu Europoj. (Pla- 
čiaus apie ūkininkų gyveni
mą pasistengsiu parašyti se
kančiu kartu, podraug pri- 
sių.-iu ir vaizdelių iš lauki
ninkų gyvenimo).

Darbai prie valymo laukų 
irgi atneša mušti žmonėms 
maža naudos, nes yra labai 
sunkus, ypatingai kaip iš
pradžių nepratę karštyje 
dirbti. Darbininkai ispanai 
n italais yra Įvedę labai il

gas valandas darbo — nuo 3 
vai. rvto liri vėlybai nakčiai, 
o mokestis kartais mėnesinė 
nuo 30 iki 60 pezų. V’algis 
ir gyvenimas po atviru dan
gum ir-gi lietuviams nepri
prastas.

Atvykstantiems Į Argenti
ną nepatartina išvažiuoti iš 
didesnių miestų, nes išvažia-

kia pasekmės didžiojo karo, 
suvaržymas išeivybės i šiau
rinę Ameriką, o labiausiai 
tai dabartinė sunki padėtis 
Europoje. Pirmoje ateivių 
vietoje yra italai su ispanais 
kurie kasmet tūkstančiais 
pribuna laukų darbams ir 
vėliaus nuvalę laukus grįžta 
atgal savojon tėvynėn.

Peržvelgiant .-taiisiiką 
1923 metų, pasirodo, kad iš 
viso pribuvo i Argentiną 
232,501 ateivių, o 76,520 iš
vyko atgal. 1921 metais pri
buvo 159,^40, o išvjko atgal 
tiktai 53,o60.

Didžiuma emigrantu, bū
dami dar tėvynėje ir važiuo- mos Įvairios 
darni svajojo ir mąstė tik at-! 
vyku> Argentinon tapti val
dovu žemės, tai yra ‘“kolo- 
ni>tii, ’ bet am nelaimės h-, 
bai mažas skaičius apsiūtoje 
ant laukų (priežastis aš pa-; 
rašysiu vėliaus) ir grįžta ai-1 
gal i Buenos Aires arba i, 
šiaip didesnius miestu-.

Geresniam Įrodymui pa
duodu 1924 m. pusmetini la
pą Įregistruotų naujakurių-- 
•‘kolonistų." kurie, išsidaliję 
buvo sekančiose provincijo-i 
se ir teritorijose*;

Buenos A.ires. 
Santa Fe ....
Lordo na .....
Mendoza ....
San Juan ....

ra grynai anglų rankose ir

.....4697
.....4174
.. . 2402
..... 1772
..... 454

Tucuman .............. 375 Be
Entre Rios............... o O oo» tinka:
Misiones ............... 712 gali,
Pampa .................. 405 vra !?.
Salta ....................... 182; janai
Rio Negro............... 155 .ioi i š:
Sanihigo dėl Estero i 50 ii 4žią,
San Luis ............... 93 bent
Catamaica .......... 52 , mokti
Jujuj ......................... 42 ■
La Rioja.................. -b
Chaco .................. 44
Chubut .................. 77'
Neuąuen ........  .... 69;
Santa Cruz .......... 25
Šiuo kartu nerašysiu pla

čiai apie Argentinos ūkį ir j 
galimybę Įsigyti žemės ir 
tapti savvstoxiu “kolonistu.” 
nes lietuviams, piie dabarti
nių aplinkybių, apie tai ne
gali būti nei kalbos, šiuo rei
kalu yra labai susirūpinę vi
si lietuviai Argentinoje ir gal 
po nekuriam laikui pasiseks 
tas klausimas išrišti ir page
rinti būdas apsigyvenimo 
ant ūkių.
r Kiekvienam išeiviui, kuris 
mano išemigruoti iš Lietu
vos svetur sau laimės jieško- 
ti, reikalinga turėti omenyje, 
kad kova už būvi visuomet 
pasididins ir vargai pasida- 
:X7Š daug sunkesniais negu 
■savoj tėvynėj. Lietuvio išei' 
vio vargus labai sunku Įsi
vaizdinti, bet maž-daug pra
džią gyvenimo svetimam 
krašte galima pritaikinti su 
gyvenimu kurčio 
prigimties...

Kova už būvi ir Argenti
noj yra ta pati, kaip ir kitose 
už vandenyno šalyse. Tik 
kantrybė ir ilgmetinė ištver
mė darbe gali privesti pne 
tikslo. Argentinos valstybė 
teikia didelius plotus žemės 
darbui, bet lai išeiviai ne
klauso to. kas sako, kad Ar
gentinoj greitam laike ir ne
turint ypatingos pradžios 
(kapitalo) galima ką nors 
atsiekti. Jeigu kas taip ma
nydamas atvyksta, tai pada
ro didžiausią Išlaidą savo gy
venime.

Suiyg savo užsiėmimo (y- 
patingai inteligentams) čia 
labai sunku kas nors atsiekti. 
Juristai, rašytojai, dailinin
kai ir inžinieriai savo šalyje 
gali lengvai Įsitaisyti pana
šesnei vietoj ir pagerinti sa
vo ateiti, o čion su minėtais 
užsiėmimais bus din.ę. čion 
nors ir reikalingi yra inži
nieriai gelžkeliams tiesti.

• vus i laukus ant darbų patin- 
*“ ka kuone kiekvieną didžiau-

• si vargai ir nelaimės. Besilai
kant prie miestų yra vikis, 
nors ir be kalbos, gauti šioks 
toks darbas ar dirbtuvėj, ar 
prie gelžkeiio ar kitur. t 

Nors vietinė vyriausybė ir [( 
j i su vergija, bei labai 

dažnai pasitaiko, kad naujai 
atvykęs (be kalbos) pateli- t,\c p 
ka i specialių agentų rankas, 
kurie žadėdami rojų išveža 
kokius 800 arba 1,300 kilo
metrų ir savo sėbrų eks'plc- 
uojamuose miškuose pada- 
o ateivius amžinais vergais. 

Iš kur tik pramokus kalbos 
uo keleriu metu pasiseka iš- 
uliuosuoti ir parvykti? į di
desnius miestus apsigyventi.

Kelionėje ir atvykus i Ar
gentiną, ypatingo domesio 
irivalo kreipti jaunos mote
rs ir merginosf nes čion !a- 
)ai yra praplitę agentai pre
kybininkai (vietinėj kalboj 
minėtus pirklius vadina *‘C įi
mto dėl Tio”). Ners \ aidžia 
r persekioja juos, bet minė
tų pirklių — moterų ir vyru 
—tik išlipus iš laivo jau at
siranda, kurie pripuolamai 
oradeda kalbinti buk tai ant 
aimvbos arba tam panašiai 
žadėdami suteikti naivią pa- 
Yelbą, by tik nusiklaidinus i 
miestą, o vėliau tai jau jų 
gale. Tokia ypata pakliuvus 
vetimam krašte būna už- 
lėpiama ir tampa auka is^ 
raudojimo, o minėti pirkliai 
s to turi gerą bizni.

Patartina visuomet būti 
tsargiems ir neatsilikti nuo 
lažistamų, iki neatrasite pa
geltos, arba neapsistosit ant 
’eros vietos tarnybos. Mer- 
inoms arba moterims gau- 

lama lengvai vietos tarny- 
! boms. bet darbas yra suk

tesnis negu Europos tarnai- 
ėms ir reta tarnaitė turi 
iuoso laiko, kin i gali sunau- 
■oti saviems reikalams. Mo- 
esties gaunama i mėnesi 

tuo 30 iki 60 pezų, butas ir 
.algis. Sunkiau? yra gauna- 
nas darbas dirbtuvėse (bet 
aisvesnis gyvenimas). Į va- 
andą dirbtuvėj uždirbama 
tuo 30 iki 50 cent. Geros ri
ejos mokant kalbos gali už
dirbti ligi 100.00 pezų mėne- 
iui.

Labai daug yra rašyti apie 
merginų likimą Argentinoje, 
bet tai aš pasistengsiu nu
nešti sekančiu kartu atski
ri.

Paskutiniu laiku vra pa
klydę gandų po Lietuvą, 
tad geriausia emigruoti i 
Braziliją. P.odos net ir Lietu
vą pasiekė spekuliantai, ku- 
•ie Įvairiais budais žada ro
jų ir apsiima veltui su visa 
šeimyna išgabenti i “San 
Paulo" plantacijas, daryda
mi kokius tai kontraktus ir 
:t. Apie minėtas plantacijas 
ir padėti “baltųjų vergų 
(nes ten yra dar ir juodi ver
gai) parašysiu kitą kartą. 
Dabartės prie progos, prane
šu ir perspėju Kiekvieną, 
kad pasistengtų kaip galint 
vengti žadamųjų gerybių ir 
kitus minėto.i kelionėj savo 
laiku Įspėtų. Lietuviams Bra
zilijoj netik sąlygos, bet ir 
pats klimatas yra labai 
kenmsmingas ir tokiomis aj> 
iinkybėmis išeiviams atvy
kus ir patekus implantacijas" 
reikės ūmai atsisveikinti su 
Šiuomi pasauliu.

Lietuvių Informacijų Biu
ro vedėjas.

Pr. Šačikauskas.

straipsnelis yra Įkriminuo-’ 
jantis.

A. Kakdo, Rockford, III. 
-Tamsta gana teisingai pa

stebi apie Lietuvos klerikalu

—

*
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KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bet laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVE 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių .r turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsin. vėliau

Užsisakykit iliustruotų,
nešini popuieraus mokslo žur
nalą "KULTUR J."
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose 83, pusei metų 8150 
Lietuvoje metams 29 li.ų, pu
sei metu 12 iitų.

rr<-

mct'j 12 iitu.
Adresas: 

kultūros bendrovė 
DVARO GATV. 24. 

MAUDAI. LITHUANiA.
>■ < « ».■ ■ -• ■!«*■ UI

I 
.______________________ ______ __ į

nomis sugrįžo iš: v Slidžios žiaurumus, bet ka-': 
asSouth^BostoJdangi “Keleivyje” tuo klau- 

kuris atėjęs Į gana daug rimtų {

Šiomis O 
Lietuvos vi 
ono lietir 

eivio” iP< 
j jo, k ii

lės suėdė 
demokratą.

tt,,.,., >Du\f 131 
Išs’i eres 

niški' 
k riki 
pas i 
švie? 
nab- 
inei. 
kur ki-

i -it 
odė k

■ v’.’.
v i no, i 
guli s 
Tai buvr 

!demoki 
;ėjo 02> 
ras bu.o 
res k ii;
tų ji (iraski .'ios.

Krik-čio.i ?Koji policija 
užveoe byk ideš kiaulių sa
vininką. Tt ’.as rinitai da
lyką aps' a ‘ L
teisino, tik l?.vė jam Įsaky
mą gei i a uvo kiaules su
tvarkyt i. Lid jos negalėtų 
daugiau kiiščionių demc- 

. kratų suėsti.

lakei jon nana-isd’aip^nių. tai tamstos pasta-.I ..R ..1 • .• * 9 • • \a/-.t t'n
Balti-1 iiLabardžiu kai- neialpinsime. 

valsčiaus, kiau-' Jonui Grajauskui, 
ieaą krikščioni more» Md- — Tamstos strai-įii 

psnis ‘“Kodėl nekila Lietuvos {{j

I

1

rokai krikščio
nybės, šitas 
■žsimanė nueit 
:’et eidamas ne 
i imis, pataikė 

svirnan, kur 
gojo, o tvartai i, 
riejo.

s kiaulės pasi- 
snukiais. Pra- 

Ui’ jos susikru-

snoms 
mergas.

j H? ? -i
,as ir 
nos n
■ulėst
■y to..
uvii:
urėti , ______

par \Jė, kact tvarte 
■'■ra-. tas žmogus. 
j 18' 
at?.. 
men
.i.nevisai švarus,
ai p k «ulės vargiai bu-

Kodėl nekila Lietuvos jj 
pramonė” spaudai netinka, j

I

ars krikščionis 
tins pasigėręs 

••s. Matoma, vv-

FARMOS
P \RSIDUODA i iRM A

akrų ž. rtiš ■, 1:1 akrų dirbamo 
ka ir ganykla. Žemė la- 

ai’ga vil kas. 3 kambarių stu- 
• :!Sx24. vištir.inkas ir dau- 

Parsiduoda su gyvu- 
P.i'dinkai apdrausti 

i'i i.a mi.ilė nuo gele- 
Kaina ^2560. j nešt 

anfavimo r.e- 
08)

18 
likusioji m 
bai garu. : 
ba, bamė 
giau Ludinkų. 1 
liais ir 
ant dol. V 
žinkoliu stoties, 
reikia J’He
sveikata.

. JURGIS 
BovAK?.

PARSIDUODA FAR.MA.
13 ir 1! i... Z!:, , Bostono, susi

dedanti įš n5 akrų žemės. Jauna • sod
nus. 11 kambarių - ubą. u karvės, 1 
bulius, 2 arkliai, yra vištų, kiaulių, 
visokią farn: mašinų, i’a siduoda i
kilai pigiai su mažu inos’in-a ) ar 
•Si,5*>L Aš guliu sūmainyt ant stut-asi 
Etstor.e ar apiuZ-.kėj arba ant krau
tuvės. Nepraleiskite šio- prog> . Dėl 
platesnių žinią kreipki#.; pas:

A. J. KUPSTIS

Strėnų Skausmas«
DOX prašalina ji. Jo persijjeriahčlos ir jodančios ypatybės 
panaikina štyvunią. Trink išleng vo su DON ir gauk paten
kinančius rezultatus.

t „ • ____
Gaunamas pas jūsų apt:el.orių^W^^^^ 
arba pi isiųskit 50c. uz išbr.ndv- ■ W 
mo bonką pas Barrett Linimcnt ■ W W
Co. Ine.. 25 Buntingtbii Avė.,

Boston. Mas,. STEBĖTINAS LIM.MENTAS

A-m AITUS
i" ’tenbf'r:-. J.

rnenosiarr >
Schiick, President,

paxeų
ve! BuikHng, Pittsbur^b. Pa.

Kad prašalinus i-logą šalti greitai ir 
apsisaugojus plaučių uždegimo

Bulg rišku žolių Arbata
yra veita dešimts kartų jos kainos. 
Taip, kiekviena šeimyna privalo turėt 
šia lyrą gyduole p.;sMiuosavimui nuo 
vidurių užkietėjimo, reumatizmo, pil
vo. kepenų ir inkstų ilgų ir sustipri
nimui kraujo.

Reikalaukit? pas savo aprit-koriu 
pakelio šiandien — 35c.. 7.»c., Š1.25.

Pu.-lai a:—Dui ę žmonių Įgyvena ant 
farmų. kur nėra ap’ieku. Jiems reika
linga šita gyduolė užvis labiausia, to
dėl aš pasiųsiu jiems per paštą, pen- 

už .>1.25. Adresuoki’.; man, !!. H. Von

(5)

: : sa\ iilinką is- 1->1 ’V. Broad*ay. >o. Ibwt«>n, Mas.-,.
Tel. So Boston 1W2 arba šaukite: E. 
Bnagcu-ater 173, Ring 11.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

____________

A. Lugiui. Brooklyn, N. Y. 
—Tamstos žinutė apie 
“Scholes si. senbernių rojų” 
nesvarbi, nezlps.

A. B. Tamkiii, Gillbertville, 
. — Yni tie, kurie karo 

yra.'ė paliuosavimo 
Kariun.enės kaipo sve

timšaliai ir tapo priskirti 
penktsi kie-i. negalės gaut 
nilnų pilie! Ką popierų iki 
liepos 21 d.. 1926 m.’ šitokią 
bausmę vairia uždėjo ant 
"slekerių" ;;ž jų "nepatrio- : 
tiškumą.” ' 
metų, re 
šauks, gal: 
ciT ant pi.
> ieių ir uis 
popieros j 
žus.

S. Barkauskui, Shadyside, 
-T?.r-:a patari “Dar- 

ktoriui Įsitai- 
;. kinius, o tuo- 
; matys skirtu- 
.izuotų irne- 
tibininkų ir 
naudingumą. 

’ - tarimas ir ge
ni:

akii
;ųj)i, 

da: 
tnrėii

Mas 
laiku 
nuo

t
.1

į DR. H. N. LANDAU
j Specialistas Kron»škų ir Sekretnu Ligą, Reumatizmo ir Kraujo Ligą, 
f 32 CHAMLLaS Si, Tel. Haymarket 143ti BOSTON, MASS.

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

I 21 <1. liepos šių 
laukiant kol pa- 
■ artuoti aplika- 

■j pilietiškų po
kšite. Piimos 

' klerką nepra-

Į

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistu žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminiu vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, r.uo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo <iel vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir želių turime.’ Mes 
jums patarnausime knogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždvką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite į APTIEKA po numeriu1V' ir šalti- tankiai 

pavojin^o< I Odos, 
.iistabd; t dabar -u 
i;š\ inintas kreozo- 

oti. Crco- 
ftikali'ka- 
. igtihir.

ir gydo 
o gemalų

kreozotą 
utoritėtai.

Iii gy- 
liio. silicio ir 
kuinu. L ren- 

danėių ei 
iri e pale. 
ą plėve 

užiiėgin.
a skilvį jis 

joi.ii -u-tabdo

Paftorus kos 
prr.č<’.a prie 
Jus galit Juo- 
Creomulsion. 
ta . kuris yra priimt 
mui.ior. yra 
išradimas ir jis veikia 
f'reitumti: 
liga apimt:

Iš vi-ų 
pripažįsta 
kaipo vien 
dyir.y

:ok
tlsioit tv

nentų apa 
vina ir g 
- ;.-iab<io 
Kolei kreoz :a
■.t-igeria j krac 

gerfa’•; a igiu.;.
Creomulsiort 

•ekmingam gy< 
štilio, šalčio, ir visokių 
kitokiose formose, tur 
'.tikintą su kvėpavimu. Jis yrs 
geras dd sutvirtinimo vi^os 
mos po blogo šalčio ar "flu. 
r.igns sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ik palengvintą vartojant 
:i taip, karp nurodyta. Klauskit pas 
•n-i; r.otrekor1-' Creomulsion Com- 
pai’v. Atlanta. Ga. (apg)

r.-.ni:.-
v art 

atųas ;n<< 
h 

ji- paleng-. ina 
: <xin ir

R1

nomų vaistų, 
medicinos au 
iš geriau-iu v' 

pasiGv;iu> KOs 
gerklės nc-ve 

ri dar kitų 
t kreozoto. 
<lo tiznuoi 
irrita-.ij.i r 

; pasiel 
ią i. ........

yra užtikrinta? pa 
yriui pastovaus ko- 

gerklės ligų 
nčių bendrą 

labai 
ši-ti- 

Pi-

Ohio.— 
bininkd ie 
yd geremiu 
nei gal 
n.ą tarpe org; 
rganizuotu 
lipra.-- uniiu

Gal tams
.2.'. Aj-Jl
• ien tik 
ka. K ad: 
dintruma 
reiki 
kūno pas ■•Di
dų nesimato.

Parapijoms Chicago, IH.jMe3 5ždir- 
— i amsU" ;> e«nondenci- ir 
j „aj-5- IAti jautos Ka-i?>ortuo> 
aiikų Bazny < “bizni” ne- 

talpindrc-. ^sta Įkrimi- 
nuoji tą istai- jr po korės- į 
pond.enci.ia n- asirašai savo: 
tikro vardo.

Vincui Vaškui, -Dalias,' 
itx. —JJim -amstos prote-' 
j-uojamas .• I r iOlis Rogers { 
(Jtačiuri iioi persiimti su i 

už lieti 
tą, tai lai a: ____ _
ną ir galės tai padaryti. Ant

r

C

i

n s rodosi, kad i 
’ų čia neužten-

• š unijų nau-. 
Įninku klesai,

• - k-tiek proto,; 
-ko’’ redakto-,

Iv d

.z
ių čampijona- 
uoja Į Bosto-

i. 1 
<h

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Puikus piauku turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų rairt-nueju priešu.

P.-ižiurėkit gerai savo jįaukus .r gal
vos odą pirm, r.egu t:e paslaptingi 
parazitai pakirs plavku šaknis, apdengs 
J-s-Į gaivos oda neš-.iriomis baltomis 
lupynomis, kas. bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bor.ka Ruffles už 6Sc pas 
savo vaistininką šiandien, arba 7 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RlCHTER & CO. 
Berry & Soutb 5th Sis. 

Brooklyn, N. Y.

d Tel. So. Boston 506-W
į: DAKTARAS
į A. L. KAPOČIUS 
j! LITU VIS DENTISTAS
£ V ALANDOS; Nuo 'j iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietu

• Seredomis iki 12 dieną.
> Ofisas "Keleivio” name. *
> Rroa-t-A-av. tarpe C ir D.St. 
J SO. BOSTON. MA3S.

Į Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
| Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len

kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkct 3.190
į 1 ALLEN ST, Cor. Chamber9 St, BOSTON. MASS.
’ ■ ■ ---- ---------------- ------------

. 7^7 APSAUGOS BRITVA
AutOOtrop Kuri Pati Išsrgalanda

Ra7nr VIS AS pmbengimas ir $5.oe
—Shar en*Itself I*arsi<ino<ia ’“•*•- krite, krautuvės*

--------MbMMM ]

******** 

■gyjaaciOK*

itališki Armonikai. EILIŲ KNYGA

: irę viso
kių ru.-ių 
rankomis 
•j i r b t a s
Itališkas 

Akordinas 
iriausia.? 
ni?2ulyjo.

Ant 10 
kietų grarantuotos. Musų kainos že
mesnės negu kitų išdirbėję. Dykai <m- 
tcikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri pasiur.ėiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Biue i-land Avė.. Dept. 30. .. 

CHICAGO. ILL.

kiek muifi-\ ; žinoma, Juš
ka vien tik L istynių negy-. 
vena ir i • ls kraštus su 
ristynėmis ne\ ižinėja.

M. L. Kalakutas, Philadel- 
])hia. Pa. i .mstos prisius-j 
tos eilės A ailestavimas 
yiiniaus yr;- truputi per-1 
silpnom; irspap- aj netinka.

Kam^irio Pirkėjui, Chi- 
( ago, Ilf— J a n stos straips
nelio apie C h i lietuviš
kų •• ■____  --
talpinsiu^ N M arių lizdų 
siomis dieno is vra netik. v

iij

? r? švarumą ne-

pas lietuviu 
timtaučius.

*. v«- *'*'•'*’•*
******** 
«-***♦**•

Dr.HUMPHREYS’
M

bet ir pas svė-; 
luto, tamstos1

»

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77". Išvarvu šaltį. Pasek
mingas prieš Gripą. Patsr- 
•ina turėt "77" jus namuose, 
"rieš šaltį ir Gripą "77'’ pa- 
gelbsti per .10 metų.

At all Dratgists 30 renis.
BUMPUBEY?’MOfCi'.'ECO 

1W IVittnm Siree*. No-.-

Papuošta daugeliu spalvuotą paikių paveiknlų.
223 poslap. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamu 

dežiiamuot ant viedų susirinkimu
Knygoje trijų rusta eiRar

TAUTIŠKOS, SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražtaueia ir turtingiausia tilta knyga lietuvių kalboj*. 

Kiekviena* turėtų papuošti saro knygyną Minėta knyga.
KAINA TIK S1.09. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
- ■ ■ - f *• - —

PALINKSMINS JlSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekviena* nusipirkt* tą knygą pM^žisatf*. Pinigus geria*- 
«ia siųst “Money Orderiu." Popierinių? -galima siųnt tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipini uz 2c. markę.

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

J v »z »
»
*
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i<o. 5, Vasario 3 d., 1926.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių/

NUŽUDĖ IŠ PAVYDO.
Gelčių kaime, Žeimelio 

valsčiuje nesenai atsitiko 
baisi žmogžudystė. Preky
mečio dieną Žeimelyje Gel
čių kaimo pil. Petras Gar- 
liauskas pamatęs savo myli
mąją Teodorą šaltekšnytę 
to pat kaimo mergaitę šne
kančią su kitais vaikinais, 
pavydo jausmo pagautas nu
tarė jai atkeršyti.

Tą pačią Hieną, apie 10 va
landą vakaro, kada minėtoji 
šaltekšnyte buvo jau atsigu- 

« lūs, įėjo Garliauskas ir trum
pai paklausęs su kuo ji tur
guje vaikščiojusi, šovė Į ją. 
Kulka pataikė Į gaivą ir mer
gaite po poros valandų mirė. 
O Garliauskas metęs šautu
vą nubėgo poiicijon ir pasi
davė. Tardant pareiškė, kad 
šautuvą radęs po Dumbros 
klėtimi paslėptą dar nuo vo
kiečių laikų.

Mergaitė daktarų apžiū
rėta ir palaidota, o žmogžu
dys uždarytas kalėjiman.

garėtu, vėjas žariją užnešęs 
ir bematant triobos užsiliep
snojusios, o jis nusigandęs, 
pamiršęs gesinti.

Mariampolės Apygardos 
Teismas KazĮ Plečkaiti nu
baudė ketveriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

KE L £ I V i S
NUBAUDĖ 1918 METŲ 

PLĖŠIKU GAUJOS 
dai yvi.

IETUVOS “KADEMA!” 
RUOŠIASI LAUŽYTI 

KONSTITUCIJĄ.
. -. i “Kademų blokas yra su- 

ag< tosios kaime, (|aręs tani tikrą komisiją,
I

(
I

1918 m. mg ), mėnesi Pil- j 
viskių v., B;

t

7

‘nežinomi piki; dariai nakties kuri dabar laužo galvas kabli 
i metu Įsiveržė >as gyventoją pakeisti rjnkimų Įstatymą, 
^l‘Ark^l^UZ'UVh ir kad balsavima kaip nors nu-

• 600 auksinu vertes įvairiu kreintu, sumaišytu, kad tik
daiktų — dingo.

Tais pat me ais rugp. 5 d 
Vėdarų k.. Baizdų v. gy\ren-;

• A jraičio namuf

DRAUDŽIA SUSIRIN- . 
KIMUS.

Alvitas. Alvite pas darbi- 
ninką-naujakuri Paškauską 
buvo šaukiamas žemės ūkio 
darbininkų prof. sąjungos 
narių susirinkimas. Bet ski
riamą valandą susirinko la
bai maža, todėl susirinkimas 
buvo perkeltas vakaran 6 
valandą. Keletas darbininkų 
šnekučiavosi. Atėjo polici
ninkai ir sustatė protokolą 
dėl slapto susirinkimo. Kam
bary buvo viso 8 žmonės, 
priskaitant ir abu šeiminin
ku. Bet Alvito policijai to 
pakako. O Vilkaviškio apsk
rities viršininkas Antanas 
Kubilius uždėjo buto savi
ninkui ir dar vienam darbi
ninkui po .ŪD/litų pabaudos. 
Darbininkai bylą perdavė Į 
teismą.

Alvito darbininkai ir nau
jakuriai, atsiminkite’. Tai ši
taip jūsų laisves saugoja fe- 
derantų valdžia ’ Darbinin
kai ištisais mėnesiais sėdi be 
darbo, naujakuriai cento ki
šenėje neturi, o federantų 
valdžios agentas Apskrities 
Viršininkas Kubilius deda 
jiems po 50 litų pabaudą. Ir 
už ką’ Tik darbininkams su
sirinkti uždrausta, iš buržu
jų pabaudų už susirinkimus 
nieks nereikalauja. .

______ v ’’

PRAPUOLĖ PIEMUO.
Petroniškiu kaime pil. E. 

Valiuliui prapuolė piemuo 
Nikodemas Maruška 16 me
tų amžiaus. Piemuo turėjo 
Važiuoti i Joniški teisman 
liudininku. Prieš tai namuo
se kalbėjęs, kad jau baigiasi 
jo gyvenimas ir greit turė
siąs žūti. Tą vakarą išėjęs 
stotin ir nebegrižęs. Tėvai 
didžiausiai nusiminę. Spėja
ma, kad jis bus pabėgęs Į 
Latviją.

IR BAŽNYČIOJ 
MELUOJA.

1915 m. Pąkiauliškių kai
mo, Klebiškio valse., Ma
riampolės apskr. pilietis Pet
ras Ulinskas, dėl ištikusiu 
karo, išvažiavo Rusijon pa
likdamas visą ūkio invento
rių ūkyje. Užėjus voki e 
Siams jo kaimynas Bendeš- 
kis parsivežė iš Ulinsko ku
liamos mašinos dalis javam: 
kulti, paskum mašinos dalis 
iš jo paėmė Saikauskas, ku
ris kui į laiką laikęs pardavė 
Tamošiūnui sakydamas, kad 
tai yra jo nuosavybė. 19U • 
m. Ulinskas grižo iš Rusijo; 
ir pareikalavo, kad Saikaus
kas grąžintų mašinos dalis, 
tas užsigynė ėmęs, buvo iš- ’ 
kelta civilinė byla prieš Sai- 
kauską. Abiem pusėm suti- 
kusbyla išspręsta priesaika ii 
pasirodė, kad Saikauskac 
melagingai bažnyčioje pri
siekė, tvirtindamas neėmę? 
kuliamos mašinos dalių.

Bet buvo Įrodyta, kad Sai
kauskas buvo paėmęs maši
nos dalis, kurias nukentėju- 
sis rado pas Tamošiūną ii 
pripažino. Antaną Saikaus- 
ką Mariampolės Apygardos 
Teismas už davimą melagin
gos piiesaikos nubaudė tre
jais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

MAKUZO GAUJOS 
. LIEKANOS.

Gegužės mėnesyje nakčia 
Šimkaičių bažnyikiemio gy
ventojas Jonas Janušaitis 
oabudęs, išgirdo priemenė
je kaž koki triukšmą, atsi
kėlęs pamatė prie lango be
stovint ir užsitaisant revol
veri žmogų su aprištu veidu,
kitą toliau stovinti ne-, 
'.prištu veidu. Priėjęs iš ki-i 
os kambario pusės prie lan-’-OJ<> Vinco ----- ----- .

to pamatė stovint trečią vy-| užpuolė ginkluoti piktacla- 
ą, toliau buvo matyti be-pąi ir žiauriausiai kankinda- 

stovis vežimas. Nespėjo Ja--"m V. Abraiti reikalavo 8, 
nušaitis nė suvokti, kas čia auksinų. J os pačios die 
darosi, kai iš priemenės Įėjo i uos naktį tie patys plėšiką 
du vyrai, iš jų vienas apsiri^Jžpuolė gyyenoją A. Pušku 
ięs veidą, ir grasindami re- ”igi ir Įvairiai ji kankindam 
veiveriais pareikalavo ati- degino padu?, badė kūną 
duoti pinigus. Janušaitis iš- —reikalavo pinigu. . 
sigandęs nurodė po pagalvėj Tcs gaujos dalyvis, kaij 
švarke 150 litų, kuriuos plė
šikai pagrobę surišo Janu- 
saičiui ir žmouai rankas ir

■ kojas, ir sumetę lovon užme- 
lė pagalvėmis, o patys suėmę 

. geresnius daiktus išvažiavo.

vėliau pripaž nta, vokiečh 
belaisvis Mikas Bespalova; 
savo laiku buvo pasodinta. 
Mariampolės kalėjiman, ku: 
iisai išpasakojo kalėjim< 
draugui Jonui Grudzinsku

kreiptų, sumaišytų, kad tik 
jų naudai jisai išeitų. Žino
ma, čia reikės prasilenkti su 
musų pamatiniu Įstatymu — 
konstitucija, kurio “kade- 
mai" pakeisti negali. Bet kas 
“kademams” konstitucija? 

, Ar vieną sykį jie kėsinosi 
prieš ją. laužė ją? Vis tik vi
suomenė turi budėti ir būti 

: pasiruošusi panašiems užsi- 
nojimams užkirsti kelią.I

i

t
i

Nors buvo labai išsigandęs,,t avo autobiografiją ir santi- 
bet Janulaitis visgi pažino, ^ius su paminėtais plėšimo 
kad plėšikų butą: Juozo! žygiais. Grudzinskis nenuty- 
Čepliausko, Juozo Vengliko P-ėjo. Bet teisme kaltinamasis 

dr Prano Vengliko, kuriuos: Bespalovas neprisipažino, 
anksčiau pažinojo. Plėšikai aiškindamas, kad apie plėši- 
i gričią Įėjo per kamaros iš- mus negalėjęs pasakoti, nes 
imtą langą ir išplėšė 4,000 Ii- kameroj buvę nuolatos apie 
tų vertės daiktų.

Policija suėmus Venglikus 
pas juos išplėštų daiktų ne-

t

I

120 METU SENUKAS.
Šiauliai. Būdamas Šiau

liuose netikėtai atlankiau 
šimtameti senį Juozą Jurevi
čių arti Šiaulių geležinkelio 
stoties vadinamoj Mažojoj 
Pasadnoj gatvėj, pačiame 
krašte miesto visai sulūžu
sioj, medžiais paramstytoj 
mažoj budelėj* drauge su sa
vo marčia.

Jurevičiaus sunai esą žu
vę Įvairiuose karuose. Sako
si patsai gerai atmenąs Na
poleono žygi per Lietuvą ir 
daugybę kitų karų. Ypač 
mielai pasakoja apie Lietu
vos senovės gyventojus, jos 
didžiausias ginas, daugybę 
Įvairiausių žvėrių, kaip: tau
rus, briedžius, lokius, vilku 
stirnas ir tt. Taip pat nema
žai mėgsta pasakoti ir apie 
lenkmeti (“metieža," “p?.- 
iiokiją”...).

Sakosi turis 120 metų. Gi
męs Žaiginy, Šiliavos para
pijoj. Esąs savo “kubriu” ra-' 
gavęs baudžiavos “pyragų.”

4 METAI KATORGOS UŽ 
PADEGIMĄ NAMU.
šiais metais rugpiučio 

mėnesi, tik suvežus javus Į 
kluonus, vieną vakarą staiga 
užsidegė Gražiškių valsčiaus 
gyventojo Juozo Keravi- 
čiaus kluonas. Ugnis bema
tant sunaikino visą kluoną 
su suvežtais javais ir visu 
ūkio inventoriumi ir persi- 
metus į tvartą taip pat sude
gino su gyvuliais, nes šeimi
ninkas išsigandęs nespėjo iš
varyti. Po gaisrui apžiūrint 
rasta pėdsakai klumpėmis 
bėgusio žmogaus. Įtarta kai
mynas Kazys Plečkaitis, ku
ris turėdamas pykti grasino, 
kad Keravičiu išspirgysiąs. 
Išmieravus jo klumpiu pėd
sakus jie atatiko pėdsakams 
bėgusio nuo gaisre žmogaus. 
Galų gale ir pats Plečkaitis 
prisipažino padegęs, jis sa
kosi ėjęs pro klojimą su ci-

I

SUMANUS KURSAS
Kuomet jums reikia cod-liver aliejaus, supranta

ma, jus turit žiūrėti, kad butų grynas, lengvai virš
kinantis, nei- vienas nėra per geras. Sumanus kursas 
yra turėti pasitikėjimą i žinoma 

SCOITS EMULSION
Tūkstančiai gydytojų užrašo ji j receptus, 

todėl, kad jie turi pasitikėjimą j jo gerumą ir . 
žino, kokią turi jėgą maistingume ir greit-era- jįĄ 
šalina silpnumą ir suteikia šviežų stiprumą, 

Vartokit ji reguliariai.
Scott & Bownc, Bloomfieid, N. J.

I

iI
i

PAGAUTI VAGYS.
Jau surasti vagys, išplėšu- 

rieji “Tarpininko” komiso 
tontoros brangenybes Kau
le. B. Bieliauskas sulaikytas 
r kaltas prisipažino. Pas ji 
rasta brangenybių 18,225 li
tų vertės. Kitas vagis da’r te- 
bejieškomas.

I 
r

Ant

arba 
TIK

30 kalinių.
Tečiaus liudininkų paro

dymais paaiškėjo, kad plėši-
^do, bet suimtas ju sėbras'!»« be Bespalovo, dalyvavo 
žinomas vagis Liepinis nu- ' kans-kal?ii™c
rodė miške paslėptus daik
tus, o taipgi prisipažinęs plė
šime nurodė ir dalyvius sa
kytus čepiiauską, Venglikus 
ir Strelecki Juozą. Pastara
sis pasislėpė nuo teismą 
Juozas Venglikas pabėgo is 
kalėjimo iv gaudomas liko 
nušautas. 0 Juozą Lieponi, 
Čeplauską ir Praną Vengliką 
Kauno apygardos teismas 
prieš pat Kalėdas nusmerkė: 
Lieponi aštuoneriais metais, 
o Cepliauską ir Vengliką še- 

. šeriais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

VEŽIMAS NUSMAUGĖ.
Kovališkis, Rokiškio vals.

Nesenai čia dvaro darbinin
kai nakties laike rado ant 
vieškelio po miltų vežimu 
apvožtą žmogų. Pasirodė tai 
esąs Bimba iš Keregalviškio. 
Ištraukus iš po vežimo nelai
mingasis tuojaus mirė.

i

Į 
i

mirė. Bespalovas pripažintas ■ 
kaipo gaujos dalyvis ir Ma-' 
riampolės apyg. teismas 
gruodžio 21 d. nubaudė 1C 
m. sunkiuių darbų kalėjimo 
bet, remiantis amnestijo: 
statymu, bausmė sumažinta 

Iki 6 metų 8 mėn.

’s sustabdo šaltį —

:alvos skauilvjimn. leari 
>j:i vidurius, suvikri- 
nepalieka blogų pa

rimtas. Kasmet nuo 
■ ■'.irsta virš 150.660. 
lčiu. Nusipirkite tik- 

vartokite šalčiui užklupus, 
parduoda Ilill's.

Kaili;'. 20c

i
Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill

24 valandas.
Sustabdo ir

i i. gripą, paliuo- 
na visą kūną. Ir 
sėkmių.

šaltis, dalykas 
šalčių priežasties

Nežaiskite sn ša 
rą nni’s ir 
Visos aptiekos 

Tikrai Gauk ❖Uis 
i CASCM»^QUINiNE 
Raudona Dėžė su paveikslu

I

i

PASKANDINO MILTUS.
Medingėnai. Pro Medin

gėnus teka upė Minija, kuri 
23 gi-uodžio taip buvo patyri 
nusi, kad net nunešė tiltus 
išvertė vietinio žydelio ma 
lunininko spuskas ir paskan
dino buvusius ?en miltų mai- i 
šus. Be to. pribėgo vandeni 
pilnas malūnas- ir srovė pra
dėjo jį nešti. Ir tik pagelb:. 
artimųjų kaimynų buvo iš
gelbėta žydeliu gyvybė.

forBIL1OUSNESS |
VARTOKIT

BEECHAM S PILLS 
paliuosavimui vidurių, su 
stabdymui kvaitulio ir gal

vos skaudėjimo. 
Nėra Kolomelio 

>5c. ir 50c. baksiuka

BEECHAM’S 
PI LLS

MUSŲ VYRAI, KURIE PA
KILO PER SAVO 

PASTANGAS.
Nepatogioj, prastoj ūkės 

grinte’ėj arti Hodgensville, 
Ky., Abra’nam Lincoln, 15- 
sis Suv. Valst. prezidentas 
gimė Vas. 2, 1809 m. Jo tė
vas manė, kad studijavimas, 
tai tam tikra forma tinginia
vimo, ir jį leido lankyt mo
kyklą tik per vienus nepilnus 
metus. Nepaisant to, jis tapo 

' • geriausiu žmogumi to šimt
mečio ir, kaipo S. V. prezi
dentas, jis nėra antras nei 
vienam, išskyrus Washing- 
toną. Nėra kitos šalies pa
sauly, kuri duotų tiek progų 

1 žmonėms per savo pastan
gas pakilt, kaip Suv. Valsti
jos. Joseph Triner, kuris mi- 

, ĄCKSO- metai atiral. Vas.
liąis 30,000 litų ir 150 litų 2> 1918> taipgi p’uikus 
pinigaus jį padavė laikyti pavyzdis per savo pastangas 
savo tarnaitei, o pati ėjo pakilusių žmonių. Nuopelnai 
bankan. Atlikus reikalus, ji (TrineriO Karčiojo Vyno yra 
sugrįžo ir rado tarnaitę be- žinomi visur, ir šitas vaistas 
laupančią salia banko runų iiandjen yra pirmos rūšies 
ties 4~. Nr. Duonelaičio g»-t- skilvio tonikas ir malonus 
vės. Kada ji paprašėredjkiu- vidurių liuosuotojas. Jei ken- 
lio, tai tarnaitė pasteoeio, čiate nuo skilvio negerumų, 
kad jau jo neturinti. jjį “Trinerio
mintis, kad redikiulį ka- Kartuij Vyna kartoju jau per 
nors praeidamas iš po p?. 15 metų ir įaliu pasakyti,

<4

DINGO 30,000 LITŲ-
Gruodžio 21 d. viena po

nia turėjo reikalų Lietuvos 
Banke. Ji atėjus iki banko 
ramu, bijodama banke pa
mesti redikiulį su jame esan
čiais dokumentais,

žastės ištraukęs. tai geriausias vaistas. Be jo 
bučiau jau senai miręs.” Ra
šo Mr. Steve Yurchey, RFD 

Nesenai Prof. Są-gos su- 1, Bridgeville, Pa., Gruodžio 
augusių gimnazijos 8 klasė < 8 d. Jei negalit gaut Trinerio 
mokinys Kazys Vilkaiti: Karčiojo Vyno, Trinerio Li- 
Kaune užsinuodijo bertole nimento (tikra pagelba nuo 
to druska. Jam vienoj aptie- reumatizmo, neuralgijos, 
ko j buvo patarta ją imti kai- strėndieglio), Trinerio Seda- 
po vaistą viduriams. lėmę, itivo Nuo Kosulio ir Trinerio 
4 arbatinius šaukštelius ber- Ta b lėtų nuo Šalčio pas jūsų 
toleto diuskos, jis staiga su- aptiekorių ar vaistų parda- 
sirgo ir 10 dienų pasikanki- vėją, rašykit pas Joseph Tri- 
nęs mirė. nėr Company, Chicago, III.

UŽSINUODIJO.

nęs mirė.

Važiuokite i

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENĄ
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

ant kitų šios linijos laivu 
8 DIEN. PER OKEANĄ

Puikus kambariai, steitruiiuiai 
TIKI ETAI ! TEN 1P. ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kr inkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
192 \Vashington St., Boston. 

arba pas- vietos agentus.

/

palankiausias
KELIAS

MERGINU PAVEIKSLAI 
TAI YRA TIKRI JIEVOS DUKTERŲ 

PAVEIKSLAI.
Jeigu nori pamatyti gražiausiu mer

ginų artistiškus, grvnami'-ganitiška- 
me pavidale paveikslus, tai reikalau
kit iš musų, nes mes turime dideli pa
sirinkimų įvairiausių tautų merginų 
paveikslų, kaip tai: Amerikos, Fran- 
eijos, Lenkijos, Lietuvos. Vokietijos ir 
žydų. Pas mumis gausį t<-; ’ 
lų, kokių pageidausi, 
pamatęs daugiau reikalausi - 
busi užganėdintas. Paveikslai 
virutčs didumo; kairia 10 už •• 
už $2<)0.

CIIAS. P. URBAN
17il Hightand avė.. Tampa.

■j paveiks- 
o pi r karte 

- til
vra
1.00;
(G)
!■ lorida

tikrai 
at-

Tiesiog Į-Klaipėdą
l-čia k lesa 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
6 Kovo—18 Geg.--17 Liepos

TIESI S KELIAS 
iš purto j .Mirtą 

Užsisakytai vietas šių išplaukimų 
8181 Abi Busi 

Trečia turistine kb-sa (buvusi antra 
kle.sa). tiktai $10 vi. s kainas papras
to.; 3-ėios Liesos vlenpu-. $15 abipus.

Jeigu norit važiuot 
Į LIETUVĄ 

pasiteiraukit ir važiuoki! 
Baicijas Amerikos I ia:ja 

‘s išplaukimas laivu 
” i 6-tą d. Kovo. 
6-tą d. Balandžio.

z Sekanti:
"t.iihiiania
“Eslcnia"

Žiniom kreipkitės į vi<-tagentu a? 
stačiai i kompanija:—

BROAinVAY, NEW YORK.

203I
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KAM ĮDOMU ŽINOTI. KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE,
T.'M GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžia Lietuvos Socialdemokratu Partija.

IŠEINA KAUNE VIEN y KARTĄ PER SAVAITĘ.
SOCIALDEMOKRATAS yra si : ibėjas tu idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos Socialdemokratų Partija ir ku’ ias ji iki šio! per 30 m. ug'dč ir ?yno
SOCIALDEMOKRATAS yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik

raštis. ir todėl jarne pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gyve
nimas. ju kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAl ’GAI AMERIKIEČIAI, p t’aikykite Lietuvos darbininkų laik
raštį. užsisakydami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti “Socialiicmokrrftą." tegul surenka 3 skaity
tojus, atsiunčia nž juos pinigus, ti’š gaus vieną laikraštį per tiek laiko 
dovanai. Amerikoje metams $2.40. pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60c.
ADRESAS: SOCIALDEMfMh RATAS, KĘSTUČIO GATVĖ 10, 
KAUNAS, Lithuania.

----- ŽIEŽIRBA
LIETI VOS DARBININKŲ JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS 

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga "žiežirba." 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.<H>: Lietuvoje ’Dc.

ADRESAS ŽIEŽIRBA. Kęstu -io gt. 10. Kaunas. Lithuania.

NAUJA MOKSLO 
KNYGA

► Tėvynės Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų mokslišką vei- 
' kalą PzlSAUI.IO ISTORIJA, parašytą garsaus anglo raštininko 
1 WEI.LSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems
* geriausioms Lietuvos kalbininkams.
* štai tik trumpa sutrauka knygos turinio: Kur yra žemė erdvė-
► je; Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė įvairios gy- 
J vuliy veislės; Kaip gyvybė ant žemės atsirado: vandeniuose ir
► sausumoje; Pasaulio klimato atmainos; Kodėl gyvybė nuolat kei-
► čias; Milžiniš!:ų roplių gadyne ir atsiradimas pirmųjų paukščių; 
’ Nauja žinduolių gyvulių gadynė: Atsiradimas smegenų; žmogaus
► gadyn.; Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; 
, Pirmosios Mintys, filosofija ir •ikčjimas: Žmonių rasės; žmonių
* kalbos: arijų, semitų ir kitų; Pirmosios civilizacijos; Pirmieji mie- 
J štai: Jurciv iai ir pirkliai; kaitas; Dievai ir žvaigždes; Baudžiava.
► vergija, sočia inėn klesor, ir laisvieji žmonės; Žyd i raštai. Biblija 
J ir pranašui: Arijų tautos ir p>iesistoriški laikai; (lek^andro Di- 
J džiojo ka’t'.aiis gyvenimas ir U '.rbaii Aleksandrijos mokslas ir re-
► ligiįa. I> *'• t'umpo parašymo n.atote kaip pilna ir įdomi PAŠAU-
► L'O IS '' U •' J ra. Virš 70 j>av ciksiu tekste. Apdaryta. Kaina su
* pasiuntimu .......................................................................................:2.25.
» Šių -darni pinigus adresuokite sekančiai:

► KELEIVIS
’ 255 Br??fo?y so- boston, MASS.

I

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausrau^* 
Trujkitc greitai taip, kad iis 
stebėtinas linimences percisankt:: 
per od; į pat tą vietą, ii kuf 
paeina- nesmagumai. 
Pain-Expe!leris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia norma!, 
kraujo tekėjimo gislomis.

35c ir 79c vaistinėse. Tėmykire. kad botta 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Eerry & South 5th Sta 

Brcok’vr N. Y.

Babies Love It
Nuo visų pilvo ir žara? nes
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Wjhsiow’S 
Strup

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos leidinys. 

Metams $2.00.
Už tą pačią kainą siunčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS 
421 East Sizth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

I

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
musų tri-šriubinių laivų 
Resolutc, Rclianee 

Albert Ballin 
Deutschland 

ir ant pcpuliariškų vienodais 
kambar:ais laivų Cleveland, 
Westpha)ia, Mount Clay, ir 

Tharingia. »

iš New Yorko 
į Kauna ir atgal 

__  _ _ (Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.) 

Išplaukimai kas savaitę 
Dėl sugrįžimo leidimu ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

United Asierican Lines 
Lfse) Joini Service with 

Hamborg American line 
131 Statė Sta Boston. Mass.

I

O ,T ~dJ ~~ ? - ’■

° KELLOGG 
TASTELESS CASTOR Oll

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

ir ‘j
=1 
I J

KORTOS! KORTOS!
No. L Laimės Spėjimo Kertpf 

gerai žinomos Madame I.e Nor- 
mand, garsios mystiškns franeuzia 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems i;- biednienis, karaliam! 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kalade šitų kortų su 
paaiškinimu, kaip įspėti laimę, tik 
$1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žimint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausiu magikų ir 

-kazirninkų. Kaina uz kaladę su 
paaiškinimą, kaip jas ražinti tik

* ''’?• ?. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbinio. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Me*; gvarantuojam uzgar.ėdini- 
. _ . . n’3 arba sugrąžinam atgal pinigus.
► Fn.tiųsk tik 25c. padengimui per.iuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu- 
, meiio kortų nori, o likusiu. ; ;rigj> t...mokėsi, kai aploikysi kortas savo

► namuose. Adresas: cę*
t PRACTICAL SALES CO.
' 1219 NORTH IRVINO AVĖ., Dept. 200, CHICAGO, ILL,

<yI



No. 5. Vasario 3 d., 1926.8
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VISOKIAS PLCMBERIŲ
REIKMENIS

sektai ta r]
Mes stato-

> >

PARDAVIMAI.

Tel. South Borto n
Residence University 1463-J

S. N. Puišiutė-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
>AC Rrnadvay. So. Boatoa. Mase 

R<>otn 2.

►

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

13 Parmenter St.. Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.)

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

i

I

ŠS1RAND.AVOJA šviesus kambarys 
ipšildomas, yra maudynė, šiltas van- 
luo. Apskalbtam. Klaust:

1S1 Ciark st.. Cambridge. Mass.

P ARSIDUODA •> karų mūrinis gara- 
džius. pačiame City Pointe. prie Co- 
lumbia Road. Vieta labai tinkama dėl 
krautuvė- arb reperšapės. Reikalin
ga tik $2?‘(><». Matyk (5)

V1NCENT R. AMBROSE.
• 2.5 Broad«ay, Tel So. Boston 1697.

i
►

5 Tel. South Boston 4000

| Dr. J. Landžius Seymour 1
LIETUVIS GYDYTOJAS J

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

VALANDOS: t
Nuo 9 ryte iki 9 vakare J:

TEL. E.MPIRE 7366

DR. F. MATULAITIS

METINIS CHORO REPERIU ARO

KONCERTAS!

išSIRANDAVOJ \ ŠTOKAS ir gyve- 
nimui mimai. Gera vieta. Klauskit

(6) t
VARTAVIčIA

201 I) si., So. Biston. Ma*s.

.Mes parduodame geriausius
PIANUS, GRAMAFONUS

užlaikum didžiausj pasirinkimą Lietuvišką Rekordą ir Piano Kilią.

I

Dr. J. S. BALABAN
Iš RUSIJOS

Gydytojas. Chirurgas ir 
Akušeris.

377 llorchester St_ So. Boston. 
Tel. So. Boston 4768.

191 Chestnut St. Chelsca. Mass.
Tel. Chelsea 1830.

/• r r f f / f
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Y Y* 1 • • | VILKAI PRIDARĖ $250,-
Visokios Žinios

kad pereitais metais rusų 
Turkestane vilkai išpiovė 
50,000 karvių, arklių ir kito
kių gyvulių, kurių vertė ap
skaitoma Į $250,000. Vil
kams naikinti organizuoja
mi medžiotojų būriai ir tuvos naujas dykaduonis sa- 
siunčiama kariumenė. I

NENORI NEI KUNIGO, 
NEI KITOKIO HUMBUGO

Marion, Ohio. — Vienas 
daktaras mirdamas čia pali
ko tokį savo valios pareiški
mą : “Aš nenoriu nei kunigo, 
nei kitokio humbugo ant sa
vo šermenų. Kada aš numir
siu. tai sudeginkite mano la
voną krematorijoj ir išbars- 
tykit pelenus ant mano moti
nos ir tėvo kapų."

JAU ŠEŠTAS MĖNUO, 
KAIP EINA MAINERIŲ 

STREIKAS.
Nuo vasario 1 dienos pra

sidėjo jau šeštas mėnuo, 
kaip Amerikoj streikuoja

8 ŽMONĖS ŽUVO HOTE- 
LIO GAISRE.

Allentovn, Pa.—Pereitą 
subatą ištiko vienam viešbu
ty gaisras, kuriame žuvo 8 
žmonės. Apie 20 žmonių ap
degė.

DARYS 80,000,000 VIED- 
RŲ DEGTINĖS.

Iš Maskvos pranešama, 
158,000 angliakasių kietųjų kad šiais metais sovietų val- 
anglių kasyklose. Kasyklų džia nutarusi padaryt Rusi- 
kompanijos nesutinka taiky- jos žmonėms S0.000.000 vie- 
tis, nes nori numušti anglia- drų degtinės ir spirito, ant 
kasiams algą. Tuo tarpu ko valdžia tikisi padaryti 
minkštųjų anglių kasyklų.: .$175.000.000 pelno, 
dirba. ---------------

27 ŽMONĖS ŽUVO KA
SYKLOS EKSPLIOZIJOJ.

Alabamos valstijoj, netoli 
Mossboro miestelio. Premier 
Coal Co. kasykloj ištiko eks- 
pliozija pereitą savaitę. Vė
liaus iš kasyklos išimta 27 la
vonai. Iš viso kasykloj buvo 
apie 50 mainerių. bet mano
ma. kad kiti spėjo išsigėlbė

ADVOKATAS GAVO 5 
METUS KALĖJIMO.

Fall River, Mass.—Advo
katas E. T. Bannon čia gavo 
5 metus kalėjimo užtai, kad 
pasisavino laimėtus 
kliento pinigus.

EKSPLIOZIJA.
East Pittsburgh. Pa.—Pe- 

reitoj subatoj čia vienam re
storane Įvyko gazo eksplio- 
zija. Potam sekė antra, 
sprogimas, kuris buvo toks 
smarkus, kad 25 žmonės pa
siliko be pastogės. 5 apdegė 
o tūlas George Stargelas su
degė mirtinai.

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ.
Patvtucket, R. I.—Šį pa- 

nedėlį keturi ginkluoti ban
ditai čia užpuolė paštą ir pa 
griebę -$250.000 vertės stam 
pu pabėgo.

Mulkintojų misijos.
Pereitą nedėldieni bažny

tiniam skiepe buvo naujos 
misijos tamsiems žmonėms 
mulkinti. Atvažiavęs iš Lie

IŠRADO LEKIANČIĄ 
BOMBĄ.

Amerikietis L. P. Barlow, 
pasižymėjęs bombų eksper
tas karo metu, išrado dabar 
lekiančią bombą. Ji yra pa
naši i orlaivi ir užtaisyta 2 
tonais sprogstamos medžia
gos gali lėkti 1000 mylių.

REIKALAUJA PANAI
KINTI MIRTIES 

BAUSMĘ.
New Yorko valstijos legis- 

laturon tapo Įneštas bilius, 
reikalaujantis panaikinimo 
mirties bausmės. Demokra
tų atstovas Cvviller aštriai 
tą bilių atakuodamas pareiš
kė. kad Ne\v Yorke piktada- 
įybė yra tiek Įsivyravus, kad 
bausmės švelninti netik ne
galima. bet ją reikia da ašt
resne padaryt. Jo nuomone. 
New Yorke turėtų būt Įves
tas gėdos stulpas, prie kurio 
piktadariai turėtų būt viešai 
plakami, ir - turėtų būt lin- 
čiaus teismas.

UŽSINUODIJO VISA 
ŠEIMYNA.

Cleveland, Ohio. — Tūlo 
Fulvi namuose pereitą suba- 
tą kaimynai čia rado 5 žmo
nes negyvus, o tris mirštan
čius. Pasirodė, kad visų bur
nos išdegintos kaž kokia 
rūgštimi. Tėvas, du sūnus ii 
dvi dukteris buvo jau negy 
vi. Ar jie patįs per neapsižiū
rėjimą Įmaišė kokių nuodų : 
maistą, ar koks piktadarys 
tyčia norėjo juos nunuodyt. 
tai kol kas da nepatirta.

APIPLĖŠĖ 100 ŽMONIŲ.
Netoli Chicagos, šalia Ci

cero. pereitą nedėldieni pen
ki ginkluoti banditai užpuo- 
ė viešbutį šalia kelio, kur 

visokie sportai susirenka su 
moterimis paūžti. Viešbuty 
buvo apie 100 vyrų ir mote
rų. Įsiveržę su revolveriais 
banditai tuojaus šovė kelis 
kartus aukštyn ir visus nu
gąsdinę pradėjo kraustyt 
jiems kišenius. Plėšimas tę
sėsi apie pusę valandos, ir vi- 
;ą laiką banditai vis kartas 
nuo karto šaudė. Surinkę vi- 
<us laikrodėlius, atėmę pini
gus ir nuplėšę moterims ka- 
•olius. deimantinius žiedus 
■r kitokias brangmenas. plė
šikai susėdo į savo automo
bilį ir pabėgo. t

BANKIERIS UŽMUŠĖ 
BANDITĄ.

St. -Joseph. Mo.—Pereitą 
subatą ginkluotas banditas 
užpuolė North St. Joseph 
banką ir radęs tenai du vyru. 
Įvarė juos Į seifą ir uždarė. 
Tečiaus seifo duris neužra
kino. ir kuomet banditas 
pradėjo rankioti po banką 
pinigus, uždarytas banko 
prezidentas pravėrė seifo 
duris ir šovė 5 kartus i ban
ditą. ant vietos ji užmušda
mas.

MIRĖ JAPONIJOS 
PREMJERAS.

Pereitą savaitę mirė Japo
nijos ministerių kabineto 
pirmininkas Kato. Jo vieton 
buvo paskirtas Reižiro Va- 
kacuki.

kė pakalbą, mulkino, melav. 
ir paskui prašė pinigų.

Iš pat pradžių jisai pasi
gyrė, kaip puikiai Lietuvos 
kunigai organizuoti. Suėmę Į 
savo rankas visas organiza
cijas, valdžią ir bankus, ji- 
gali daryti dabar su Lietuva, 
kas tik jiems patinka. Jie nu
pirkę “švyturio" spaustuvę 
kur dabar spausdinami viso
kie kunigų laikraščiai, ir jie 
turi savo rankose švento Ka
ziuko draugiją: gi jos sky
riai prie kiekvienos bažny
čios turi savo bogomaznin- 
kus. kurie pardavinėja žmo
nėms visokius balvonuku.' 
škaplerius. rožančius, žva
kutes numirėliams ir kitokį 
svarbų tavorą. Bėda esanti 
tik tame, kad Lietuvoj da
vatkų da permaža ir jų neuž
tenka užimti visų mokytojų 
vietas mokyklose. Tiesa, kai 
kurie mokytojai ir šiaip 
klauso kunigų, bet yra ir to
kių. kurie mokina vaikus 
skaitliuoti, skaityt, rašyt ir 
kitokių niekniekių, kurie 
bažnyčiai visai nereikalingi. 
Taigi būtinai reikia daugiau Sout?. 
davatkų, kurios mokintų tik- lii.k.- 
tai poterių. Tuomet Lietuva’via: ; 
busianti apsaugota nuo be
dievybės ir kitokių pavojų. 
Dabar gi bloga. Bedieviai 
mokytojai išmokina vaikus 
skaityti, o tie prisiskaitę be
dieviškų raštų paskui prade
da kunigus kritikuot.

Taigi, kad tą pavojų pra
šalinus, amerikiečiai turi 
duoti Lietuvos kunigams pi
nigų. Pinigai reikalingi da
vatkų auklėjimui. Girdi, ka? 
duos mums 100 dolerių, tą 
prirašysime prie davatkiš
kos šv. Kazio draugijos ii 
tas bus jau amžinas naiys; 
už 50 dolerių bus tik pusiau 
amžinas: už 25 dolerius bus 
puskvailis, o už 10 dolerių — 
visai kvailys. Kunigo Merga.

Lietuvių Vaizbos Butas ren
giasi šokti.

Vasario 12 dieną. 8 valan
dą vakare. Lietuvių Vaizbos 
Butas rengia šokius Munici- 
pal Svetainėje. Patartina nu
eiti visiems, kas tiktai mėgs
ta šokius.

“Darbininkas” traukiamas 
teisman.

Mums teko girdėti, kad V. 
Sereika, buvusi? "Darbinin
ko" administratorius trau
kia “Darbininką" teismar 
už šmeižtus.

UŽPUOLĖ RESTORANĄ 
IR UŽMUŠĖ ŽMOGŲ. 
Netoli Times skvero New 

Yorke pereitą nedėldieni du 
banditai inėjo restoranan, 
kiekvienas su dviem revol
veriais. ir suvarę svečius Į 
užpakalini kambarį iškraus
tė vyrams kišenius. o mote
rims atėmė krepšius. Paskui 
sugrįžę i priešakį liepė savi
ninkui atidaryti stalčių su 
pinigais. Kada tas pasiprie
šino. vienas banditų šovė 
įam krūtinėn ir ant vietos 
užmušė. Paskui jau banditai 
pinigų nejieškojo ir leidosi 
bėgti. Bėgdami d a sustojo 
tarpduryje ir atsisukę atgal 
paleido keliolika šūvių į res
torano užpakalinį kambarį, 
kur buvo suvaryti svečiai.

ITALIJOJ UŽDRAUSTA 
DŽIAZO ŠOKIAI.

Italijoj uždrausta džiazo 
muzika šokiuose. Ant šokių 
salių tankiai daromi policijos 
užpuolimai ir prasikaltėliai 
areštuojami. Džiazas yra 
šlykšti muzikos forma, prasi- 
manvta Amerikoj.

ORIAI
Pirmi šokiai šios organizacijos bus

MUNICIPAL SVETAINĖJE 
VASARIO-FEBRUARY 12-tą

Vakare
1926.

ertraukoj bus sp ‘cialiai dalykėliai, ko 
lietuvių iki šiąm laikui nebuvo matyti. 

Orkestrą kogeriausia. Įžanga vyrams $1.00: 
erinis 50e. Nuoširdžiai kviečiame visus. 

ai-i lankyt.
\MER. LIETUVIŲ VAIZBOS BUTAS.

Atviras laiškas lietuviams.
Ge bianu .ietuviai:

A>. ’U :nas Bostono Mi- 
s; > , - M (li>tų Episkopa
is Sek’o> erdėtiniu, sveiki
nu lietuviu 
ir pasiauta 
sekė 
Meti 
tam ; 
rime 

savu
N( 

lingą bu 
narių, t 
stangų r 
pastačius

B< <one.
a 
1d

Tebūna suprasta, jog mes 
statume ; 
pakenku.- 
lietuvių o 
me namą 
tuviams 
kartu pa: 
sunkią g 
nieko k: 
taip lietu 
gyvenime 
Mano sek 
didžiaus: 
gelbėti lie 
pastačiu.- 
tautomic.

Gai 
viams 
metod 
m e 
yra 
<aulio K:a 
riko j e nu 
milijonu.' 
pasaulio I 
ka milion 
m e aštuon 
sitetų. ku: 
mas jaur.i 
jose. Pri 
guli penk 
kuriais r:.

pri 
Kini 
listi.
ku: os Įsteigėjas, Jo-

JIEŠKAU darbo Bučernėj. 
darbą moku atsakančiai. 
Kam reikalingas geras dar
bininkas. pareikalaukit.

Franas Vaicinavičius
255 Broackvay. So. Boston.

kuris moka vidutiniškai len
ku kalbą ir norėtų mokintis 
ant Linotypo už zecerį, lai 
tuojaus atsišaukia j “Kelei
vio” ofisą.

! -TO WHO.M IT .M A Y CONCERN:
Šiuomi praneša žemiau pasirasęs, 

kad jis neatsakys už jokias bilas ar 
paskolas, išskyrus tas, kurios bus pa
darytos per jo palies sutartį.

Alexander Kovvalevvski." (•>)

J
ir _________
Kreipkitės vpatiškaį arba per laišką.

GEORGE MAS1LIONIS
233 BROADKAY. SO. BOSTON. MASS.

Mes Perkam Lietuvos Bonus
Nuo tų. kurie pirkit pas mus Player Pianą arba Columbia Grama- 
foną, priimdami bonus kaipo dalį mokesties.

erdėtiniu,
> už jų pastangas 
vimą. Mums pasi- 

-y.i\ ti Pirmą Lietuvių 
• Žinyčių šeši metai 

a:ga Dabar jau mes tu- 
bev < visuose Ameri- 
mic- jose ir Lietuvoje 
sky: > su žinyčiomis.

•> es turime neskait- 
į lietuvių žinyčios 
au jie deda pa

davė aukauja, kad 
lietuviams namą 

Tikrai man 
atyti. kad lietu- 

b avo pareigas

A. BAČIULIS

Inyčią netam. kad 
kitai

vuoti.
ant padėjus Iie- 

kuituros darbe ii 
L- lbėjus jiems nešt 
. venimo naštą. A.: ' 

nenoriu vykini : 
ų, tik ramybę jt ’ 
ir meilę artimo ' 
< ir mano patie: 
troškimu yra pa Į 

. .iviams, kad juo. į 
ūgiais su visom i: Į 

. ksle ir kultūroje 1 
ų nekuriems lietu 

iiueresinga sužinot 
programas visa

je. Musų sekta 
<»..narna visuose pa

čiose. Vien Ame-
- turim aštuoni: 

arių. o kituosi 
aštuose penkioli 
narių. Mes turi 
s dešimts univer- 
,<yse yra lavina- 
s visose profesi- 
> skaičiaus pri

imtai ligonbučių. 
ą nariai turi pil
nijas naudotis 
reikalui esant.

-ekta pildo tą o-
• . ___T,.

j
Valandos: nuo S iki 4 po plot*. j 

nuo 7 iki 8 vakaro į

107 Summer St, * 
LAWRENCE, MASS. S

TELEFONAS 1037 

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. NIKOLAITIS

Ultravioletinė Šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETRO1T, MICH. 

A D YNOS:
12-2, 6-8

M r. Jose p h P. sarkiunas.
pas

Vose & Sons Piano

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianą. 

Grand Pianų, Upright Pianą. Fo- 
r.ografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais 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.
{kurtas 1851 m.

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

Dr. Killory
3 TREMONT R0W. 
SCOLLAY SOUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. M ASS.

Olympia Theatre Building
Ro«m 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

Nedėlios vakare
VASAR1O-FEBRUARA H l>_ 1926 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
LIETUVIU SVETAINĖJE 

įtampas E ir Silver Sts.. So. Bostone.
Dalyvaus sekanti dainininkai ir dai

lininkės seserys Černiauskaitės, Juo- 
as C. Navadauskas is Lavrence, Ju- 
’ė Rainard, iš Cambridge. Julė Vinkš-

; ■ ■ . Montello. p-nia Z. Neviaekienė.j 
Elena Žilinskaitė. Jonas Nauburis ir 
kiti. Bilietų kaina 75c. ir 50c.

Kviečia Rengėjai.

nas 
pusd 
Mete 
balsį 
na> \\ i?.- du šimtu metų 
tarų. šreiškė šitokiais
žodžiai Pasaulis yra ma- 

’i reikia tvarky
ti tinkamai." Mes tą jo bran
gų ubai- ildome.

Su pat arba,
Azriah F. Reimer.

KAS TURI $3,500—
Tas gali pasibudavoti 2-jų šeimynų 

lamą City Pointe. Žemė jau nupirkta, 
lianai gatavi ir paveikslas yra pada- 
•ytas, kuris parodo, kaip namas atro- 
!ys pabudavotas. Morgičiai aprūpinti, 
’astatymas atsieis pienai, nes ant 
yk yra staUimi keli namai Todėl kas 
iori prisidėt ir sykiu sau namą pasi- 
tatyt, tegul tuoj kreipiasi pas: Vin- 
er.t B. Ambrose. 425 Broadvvay. Tel. 
?o. Boston 1607. (5)

( I I Y POINT
Pabudavosiu 2 familijų namą ir 

viejų karų garadž.iu geroj vietoj prie 
andenio. Kainuos tik $1 4.000. Didelis 
otas žemes. Bus pirmos klesos namas 
pagal užsakymą. Matykit Titus P. 
Grevis.

Ilorchestcry. trijų šeimynų moder
niška- namas, is priekio ir užpakalio 
piazai. atskiros šilumos, didelis kie
mas. vieta dėl garadžiaus. randasi la
bai gražioj vietoj. Kaina S12.500. No. 
praleiskite progos, geriausias pirki
nys Amerikoj Kreipkitės pas: (5)

TITUS P GREVIS
395 Br:>adway. Sa. Bastin. Mass. 

Tel.: So. Boston 2340

NAUJI KELIAI PRAŠALI- 
NIMUI LIGŲ NESMA

GUMŲ.
NATŲ R ALIS GYDYMO METOD AS- 
tai naujas kelias prie sveikatos.

Dr. Wenlworth. L. M.
1761 Washington st., 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį. 
Boston, Mass.

Telepho: . 0653-M
Valandos: Kasdien nuo I iki 9 vakaro.

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

PIGIAI PARSIDUODA
:: š-imynu. 1M kambarių namas. «u 

visais impruvementa <, skyrium šildo
mais pečiais, ele trika ir dideliu jar
du. vienoj iš geriausių apiclinkių. Kai
na tik .<12.50'1. A IVAS

364 W. lJr.->ad«ay. So. Boston. Mass.

PAKsIDUODS — Cambridge. Mass.. 
ant River st. 1< ruimų. 3 šeimynų na- 
'.ias: > i-i įtaisymai, geras namas. Prie 
Centrai Soua •■. Randu S127.5O. Kaina 
<11.o'1. Savininkas. •’>■< Nevvton st.. 
S-.merville. Mass.

NEPAMIRŠKIT ATSILAN
KYT Į A & P KRAUTUVĘ.

275 BRO.ADW.AY. SO. BOSTON.
Užlaikom visokias daržoves ir švie

žia mč-.i ateina kožną diena iš Brigh- 
ton<> skerdyklos. Nepa.nirškite atsi
lankyti ir persitikrinki!. (-)

Lietuvis Vedėjas C. Gaidys. 
I). O’SuIlivan. Grocery Mg.

I’l.l NKSNAS. Pilkus. Padnškas, 
Patalu*. Kaldras ir visokias lovą 
įredmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

/ 

f

.-V
»

European Fcather Co. 
25 Iy>wcll Street.. Boston, Mass.

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras curopiškas 
plunksnas ir pa
kus.

Siutai Ant 
, Orderio 
1 Siutus ir orer- 

kotas siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir ii- 

; protiname, 
i SIMOKAITIS 
; 344 Broadway, 
; 2-ros lubos 
; SO. BOSTON.

MASS.

Tel. Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Motery ir Vyry Kraujo 
ir Odos Ligas

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

BOSTON, MASS.

I

$
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PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PAIPAS ir PRITAIKINTOJI*S

Geriausias t a voras pigiausia kaina. 
Tel. Ilaymarkct 1100 ir 4101 
Boston Plumhing & Lighting 

Supply Co.
147 Portland St, Netoli No. Station, 

BOSTON.

rar : _

S

c

!
%
c
č
č

aKses2sz525Z52sesz52s?se5a5es2» i į) * i
| lietuvis Optometristas

Telefonas So. Boston 2300. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) 

Ofiso v:;landos:
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 diena. Nuo 7—9 vakare. 
Ncdėliomis pagal sutarties.

520 E. RROAB'VAY.
SO. BOSTON '*SS.

Iėeg!aminuojul akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (akloae) aky
se sugražinu iviesa tinkamo 
laiko.
J. L. PAŠAKAKNIS O. D.
447 Broadway, So. Boaton. Maa»

Hfi




