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Metai XXI

Pennsylvanijos Gubernatorius 
Smerkia Kasyklų Trustų.

I

STREIKAS IŠGELBĖJO 
DAUG ANGLIAKASIŲ 

GYVYBIŲ.

Įšome kuom tik kas gali pa
remti mu; toje sunkioje ko
voje.

L. S. D. P. Centro K-tas.

KUNIGAI NORI ALAUS 
IR VYNO.

Kunigų Blaivybės Draugi
ja, kuriai priklauso žymiausi 
Amerikos protestonų kuni
gai ir vyskupai, ir kurios tik
slas iki šiol buvo remti pro- 
hibiciją, pereitų sąvaitę pa
skelbė Amerikos spaudoj, 
kad dabar ji permaino savo 
nusistatymą ir nuo šiol rei
kalausianti grąžinimo Ame
rikoj alaus ir vyno.

Draugija stojusi už prohi- 
biciją, nes maniusi, kad pro- 

sumažisianti gir-

Lietuvos Socialdemo

kratų Laiškas Ame
rikos Lietuviams. ■

jos atsakė: ‘Mes nerodysim.’ 
Ir nuo to laiko visuomenė 
kenčia.

i “Maineriai sutiko grįžti 
(prie darbo senomis algomis.
i Kompanijos ir taip nesutin
ka. Jos nori numušti algas. O 
tuo tarpu jos daro milžiniškų -;.
pelnu. Jokia pramonė ne- hibicija , .
duoda savininkams tokiu di- tuokliavnną. Bet praktikoje 
dėlių pelnu, kaip anglių ka- pasirodę, kad žmonės dabar 

įsyklos. I .
Todėl paėmus kasyklas vi- P1.r.ma-

suomenės kontrolėn, sako
gubernato-

Per 5 mėnesius prie darbo 
250 žmonių butų buvę už
mušta ir 12,000 sužeista.
Pereitą sąvaitę galutinai 

paaiškėjo, kad anglių trustas 
nenori su streikuojančiais 
angliakasiais taikytis. Phila- 
delphijos konferencijoj uni
jos atstovai darė visokių pa
siūlymų, norėdami baigti Pennsylvanijos gubernato- 
streiką; jie net sutiko grįžti rius, lengvai butų galima ir 
prie darbo senomis sąlygo- maineriams 
mis ir dirbti už tą pačią algą, mokėti, i

ir davinėti, ir mainerių gyvastį 
sutiko padaryti prie darbo galima butų ge- 
metams; bet ka-iriau apsaugoti.

Unijos prezidentas Levvis 
sako, kad per dabartini strei
ką išgelbėta daug mainerių 
nuo nelaimių. Nes kas metai 
kietųjų anglių kasyklose 600 
mainerių būna užmušta ir 
30,000 sužeista. Tas reiškia, 
kad kiekvienam mėnesiui iš
puola 50 užmuštų ir 2,500 
sužeistų. Dabai gi jau suka
ko 5 mėnesiai kaip kietųjų 
anglių maineriai streikuoja. 
Taigi, jeigu jie butų per tą 
laiką dirbę, tai 250 iš jų bu
tų jau užmušta ir 12,500 pa
dalyta koliekomis.

kokia buvo iki streiko, 
kontraktą 
penkiems 
sykių baronai ir tokiomis są-Į 
lygomis atsisakė taikytis. Jie : 
būtinai reikalavo, kad unija j 
pripažintų arbitracijos teis- i 
mą. kuris tuojaus nukapotų 
darbininkams algas.

Kada galutinai paaiškėjo, 
jog susitarti su pelnagro- 
biais jokiu budu negalima, 
tai unijos atstovai pametė 
konferenciją ir angliakasių 
prezidentas Levvis paskelbė 
per spaudą, kad nuo dabar 
angliakasių streikas virsta 
lokautu, ir jei Amerikos gy
ventojai dabar miršta nuo 
šalčio, neturėdami anglių, 
tai kaltė ne darbininkų, bet 
kasyklų trusto.

didesnes algas 
ir anglį pigiau par-

i daugiau girtuokliauja, negu 
---- Nežiūrint kad val

džia išleidžia milionus dole
rių prohibicijos Įstatymui 
vykinti, vistiek Įvykint jo ne

įgali. nes žmonės jam priešin
gi. Pirma gerdavo tik suau
gę, o dabar geria jauni vai
kai ir mergaitės; ir pirma 
gėrimai buvo sveikesni, o 
dabar žmonės geria nuodus. 
Šimtai žmonių nuo tų nuo
dų numiršta, šimtai išeina iš 
proto. Įstatymas, kuris veda 
prie šitokių baisiu pasekmių, 
turi būt kuogreičiausia pa
naikintas, arba pataisytas. 
Todėl protestonų dvasiškija, 
kuri iki šiol stojo už pilną 
blaivybę, dabar reikalauja, 
kad butų leista daryt ir par- 
davinėt alus ir vynas.

I

I

I

AUDRA SUGRIOVĖ 
DIRBTUVĘ.

A. Bimbos Byla Virsta 
Didele Sensacija.

MIRĖ 138 METU RUSAS.
Netoli Rostovo pereitą są

vaitę mirė kaimietis vardu 
Ivan Tretjak, kuris turėjo 
jau 138 metus amžiaus. Jis 
buvo vedęs iš viso 3 kartus; 
paskutinę pačią paėmė bū
damas jau 100'metų. Iš viso 
jis turėjo 24 vaikus, iš kurių 
vyriausia duktė dabar eina 
101 metą.

Nežiūrint tokio didelio 
amžiaus, Ivan Tretjak turė
jo da visus dantis ir plaukus. 
Jis sakėsi dalyvavęs visuose 
kareose, kokių tik Rusija tu
rėjo per paskutinį 118 metų.

Miesto prokuroras Rubin 
yra pasiryžęs varyti bylą 
prieš Bimbą labai energin
gai. Jis pasakė: “Toks žmo
gus, kuris atsibeldęs Į musų 
miestą piktažodžiauja ir 
kursto klausytojus versti val
džią smurtu ir kraujo pralie
jimu, yra pavojingas ir su 
juo reikia pasielgti sulyg 
Įstatymų.”

Kai dėl “mėlynojo Įstaty
mo.” kuris draudžia keikti 
ar kritikuoti Dievą, tai pro
kuroras Rubin pasakė taip: 
tūli žmonės mano, kad tas 
Įstatymas nieko nereiškia, 
nes Amerikos konstitucija 
visiems gvarantuoja žodžio 
laisvę ir leidžia žmogui taip 
tikėti, kaip jam patinka. Te- 
čiaus taip nėra. Dabartinių 
Įstatymų prasmė yra štai ko
kia: Jeigu žmogus teisingai 
ir nuoširdžiai netiki ĮDievąir 
kritikuoja jį moksliškai, no
rėdamas surasti teisybę, tai 
tokia kritika nėra piktažo- 
džiavimas ir nėra joks prasi
žengimas prieš įstatymus. 
Bet .jeigu žmogus bliuznija 
pričfe Dievą nedorais tikslais, 
norėdamas sukelti žmonėse 

___ nesutikimą ir vaidus, tai tuo- 
šo visos Amerikos spauda, met jisai tampa prasižengė-

Prasideda rinkimų kova;
Lietuvos darbininkams 

reikalinga parama.
Draugai Amerikiečiai ’.
Netrukus, už poros mėne

sių. Įvyks nauji Lietuvos Sei
mo rinkimai. Lietuvos visuo
menės gyvenimas’ prieš rin
kimus darosi tvankesnis ir 
tvankesnis. Mirtinas susikir
timas tarp dabar valdančios 
klerikalinės reakcijos ir de- 
mokratingosios visuomenės 
dalies via neišvengiamas. 
Dabar aišku viena—reakci
jai laimėjus visas Lietuvos 
gyvenimas ilgiems metams 
bus nuslopintas ir užgniauž
tas. Jau dabar klerikalinė 
reakcija, stovėdama aky- 
vaizdoje i inkimų — liaudies 
teismo, brutaliu budu šeimi
ninkauja krašte, laikydama 
karo stovį, persekiodama 
kiekvieną laisvą minti, už
gniauždama mokyklą ir nau
dodama visas priemones, ku
rios tolimesni viešpatavimą 
jai patikrinių. Ypatingai 

■sunki Lietuvos darbininkijos 
padėtis. Vienok ir taikomos 
dabar brutalės priemonės 
neduoda jokios vilties kleri
kalams laimėti ateinančius 
rinkimus, nes platiesiems 
dirbančios liaudies sluoks
niams pakankamai paaiškė
jo klerikalų veidas ir pražū
tinga kraštui jų vedamoji 
politika, šiandien Lietuvoje 
plačiai kalbama apie kleri
kalų ruošiamų rinkimų Įsta
tymo pakeitimą, skleidžiama 
žinių, kad klerikalai geruoju 
neatiduosią valdžios, t. y. 
jie numato jiegos kelią, kad 
pasilaikyti sau valdžios vai
rą. Netrukus turės paaiškėti 
kokių naujų smurto priemo- 
monių imsis šios dienos vieš
pačiai.

Šitame bendrame vaizde, 
ypatingai sunkias dienas gy
vena Lietuvos darbininkai. 
Karo stevis ir sauvalės reži
mas sunkia našta slegia 
biednuomenę ir darbininkus, 
jų organizacijas, spaudą ir 
viešą veikimą. Bet visa tai 
nublunka prieš tą vargą, ku- 

> darbininkai da-

i 
i

MONTELLOS LIETUVIAI 
REIKALAUJA JO NU

BAUDIMO.

O Montellos miesto valdžia 
.uždraudžia bolševikams lai

kyti Tautiškam Name 
susirinkimus.

Šioj seredoj, kuomet “Ke
leivis” bus spaudoj, Brock- 
tono apskričio teisme, apie 
20 mylių nuo Bostono, atsi
darys lietuviškų bolševikų 
agitatoriaus, Antano Bim
bos, byla už piktažodžiavi- 
mą. Jis buvo areštuotas pe
reitą sąvaitę laike prakalbų 
W orcestery ir išvežtas 
Brocktcnan. kur jis kelias 
dienas pirm to piktažodžia
vęs prieš Dievą ir kurstęs 
žmones prieš šios šalies val
džią. šita jo prakalba buvo 
pasakyta Brocktono prie
miesty. kuris vadinasi Mon- 
tello. Plačiau apie jo areštą 

kuriuos policija galėtų at- leivio” numerio puslapy, 
skirti juos nuo minios. Nors Bimba kaltinamas

—-----------  nelabai dideliu prasižengi-
SKANDINAVIJOJ KARAS mu. nes didžiausia bausmė 
IŠSKIRTA IŠ ĮSTATYMŲ, gali būt tik §300 arba 1 me- 

Prie Skandinavijos pri- 1 
skaitomos keturios valsty- ’ 
bes: Danija. Norvegija, Šve- : 
dija ir Finlandiia. Visose ši
tose valstybėse labai stiprios ’ 
socialistų partijos. Keli me- J 
tai atgal socialistai tenai 
pradėjo smarkią agitaciją ■ 
prieš karą. Armijos tapo pa- ’ 
leistos arba žymiai sumažin
tos, karo laivynai panaikinti. 
Šiomis dienomis Švedija pa
sirašė su Finlandija sutarti, 
kuria karas visiškai išskiria
mas iš įstatymų, tai yra, pa
daromas tokia piktadaryste, 
kaip paprastas banditizmas 
ar razbajus. už kurį piktada
riai turi būt areštuojami ir 
aštriai baudžiami. Su kito
mis Skandinavijos valstybė
mis Švedija jau seniau turė
jo tokią sutartį pasirašius.

Amerikos plutokratų 
spauda labai mažai apie tai 
rašo, nes jai nesmagu pripa
žinti socialistams tokį didelį 
nuopelną.

PARYŽIAUS REPORTE
RIAI TANKIAI GAUNA 

MUŠTI.
Paskutiniais laikais Pary

žiaus mitinguose taip tankiai 
kila riaušių ir laikraščių re
porteriai taip tankiai gauna 
tuose sumišimuose lazdų nuo 
policijos, kad dabar jie susi
organizavo ir pareikalavo 
sau specialių ženklų, pagal yra parašyta antram šio “Ke-

t

*

tas kalėjimo, tečiaus ji virto 
didele sensacija. Apie ją

DA VIENA NELAIMĖ 
ANGLIŲ KASYKLOJ.
Pereitą seredą netoli Pitts- 

burgo atsitiko nauja nelai
mė žemės gelmėse. Pitts- 
burgh Terminai Coal korpor 
racijos kasykloj No 4 sprogo 

(susirinkę gažai ir tris mai- 
nerius užmušė ant vietos, o 
20 kitų užbėrė žemėmis. Pa
šaukta apie 100 dabininkų 
užbertiems gelbėt, bet ar at- 

. ras juos gyvus, tai rašant šią 
žinią da negalima pasakyt.

Šitaip dalykams susidėjus, g darbininkai New Britaine
Kongrese buvo Įnešta keliū
tas pasiūlymų, kad Ameri
kos prezidentas Įsikištų Į šitą

užmušti, 11 sužeista.
Audra Connecticut valstipi tfuuenufc įsikibtų į >ną

reikalą. Bet ponas preziden- p°J pereitą sąvaitę pndai e 
tas griežtai atsisako Į tai kiš- dau£ Llėdies. N e v, Bn-
tis. Mat, jisai nuo streiko ne
kenčia, nes jo rūmai puikiai 
apšildyti.

Kitokio nusistatymo yra 
Pennsylvanijos gubernato
rius Pinchot. Jisai reikalau
ja, kad kasyklos butų paim
tos visuomenės kontrolėn. i 
Jis pasakė: “ 
kas paimti anglių tinstą už 
apykaklės i 
kovoje už viešpatavimą vi
suomenė yra galingesnė už

taine nuo didelio sniego 
spaudimo sugriuvo North & 
•Judd Mfg. kompanijos dirb
tuvė ant East Main gatvės. 
Visų pirma išgriuvo Į gatvę 
viena siena, o paskui Įkrito Į 
vidurį stogas ir užgriuvo ant 
darbininkų. Astuoni žmonės 

; užmušti, o 
vienuolika sužeista. Tarp

Atėjo jau lai- buvo ant vietos 

ir parodyti, kad užmuštų yra Juozas Ro\ is n

liu ir turi būt baudžiamas. O 
Bimba kaip tik ir turi savo 
tikslu piudyti vienus žmones 
prieš kitus.

Įstatymas pi ieš žmonių 
kurstymą buvo išleistas Mas- 
sachusetts valstijoj 1919 me
tais, sako prokuroras Rubin. 
Ir šitas Įstatymas skiria nu
teistam arba $1,000 pabau- 
bos, arba 3 metus kalėjimo, 
arba abudu.

Bimbos vardas dedamas di
džiausiomis raidėmis, ir ant- 
galviai statomi per ištisus 
puslapius. Jo bylos klausytis 
atvažiavo net New Yorko 
laikraščių reporteriai. Brock- 
tone didžiausis sujudimas. 
Išrodo, kad tas miestelis ga
li virsti antru Daytonu, kur 
nesenai buvo nagrinėjama 
sensacinga evoliucijos byla.

Bimbos byla indomauja- 
ma ne dėlto, kad jis butų 
svarbus asmuo, bet dėlto, 
kad jis kaltinamas tokiu ne
paprastu Įstatymu, kuris

1,000 KAREIVIU SAUGO 
JO ŽMOGŽUDĮ.

Lexington, Ky.—Pereitą
NIGERIS PAVILIOJO 
BALTO ŽMOGAUS 

PAČIĄ.
Worcestery buvo Įdomi 

byla. Tūlas La Porte, balt- 
veidis, apskundė juodveidi 
Perkinsą, reikalaudamas iš 
jo $30,000 atlyginimo už pa- 

i viliojimą jo pačios. Juodvei- 
dis sako, kad šita byla yra 
tik juokai, nes jis neturįs nei 
30 centų, o iš jo reikalauja-

draudžia kritikuoti Dievą ir it čia buv0 juodveidži<> 
šventus -Jo darbus. Tas garriso bvla.

įstatymas buvo išleistas Mas-Imas nužujvmu tu]o Brvanto
šventus Jo darbus.” _TasrHa,.,.iso bvla ,Jisai kaltina.

I

Petras šiškovskis, o tarp su- 
_ _____ _ ___ _ __ Jžeistų—B. Komskis ir L. 
užkietėjusią monopoliją. Ašpevolaitis. Sprendžiant iš 
nežinau kitos monopolijos(Pavarf’^r4' Jie&3'1 but liętu-.—nublunka prieš tą vargą, ku- 

..... . f- j . i...... 'ma $30,000. Ir reikalaujama rj LietuvOs darbininkai da-
be jokio pamato, nes jis su b‘ar ^ Vena. Nedarbas yra 
balto žmogaus pačia nesąs . -. ..
turėjęs jokių reikalų. Teisė
jas išklausinėjo abidvi puses 
ir bylą užbaigė, bet nuo
sprendžio da nepaskelbė.

nežinau 
Amerikoje, kuri taip nepai- viai- 
sytų opinijos, taip niekintų i 
visuomenės reikalus ir taip 
nesiskaitytų su šių dienų in
dustrijos progresu, kaip ka-l 
sykių monopolija. Jai rodosi, 
kad kietųjų anglių pramonė, 
tai jos pramonė. Ji nežiūri, 
kad . 40,000,000 Amerikos 
gyventojų, kurie buvo išmo
kyti vartot kietas anglis, da
bar negali gyvent be kuro. | 
Kasyklų monopolija nori šei-l 
mininkauti taip, kaip jai pa
tinka.

“Dabartiniuose ginčuose 
darbininkai padarė didelių 
nusileidimų nuo pirmutinių 
savo reikalavimų, norėdami 
prieiti prie taikos.” sako p. 
Pinchot. “Bet kasyklų tres
tas nenusileido nei per plauT „ 
ką. Jis laikosi užsispyręs, vitriolio ir liepęs įpilti į eže- 
kad streikas butų užbaigta* 
jo sąlygomis, o jei ne, tegul 
visuomenė kenčia. Maineriai 
pasakė: ‘Mes norim daugiau 
algos.’ Kompanijos atsakė: 
‘Mes negalim daugiau mokė
ti.’ Maineriai pasakė: ‘Paro
dykit mums savo knyga*, 
kiek jus uždirbat.’ Kompani-

PER AUDRĄ NEW YOR
KE ŽUVO 15 ŽMONIŲ.
Pereitos savaitės pūgos, 

I kurios užbėrė sniegu Suv. 
i Valstijų rytus, neaplenkė
i ir New Yorko. Laike audros 
New Yorko mieste buvo 
daug nelaimių, kuriose žuvo 
15 žmonių.

Į

KUNIGAS IŠNUODIJO 
ŽUVIS EŽERE.

New Yorko valstijoj, neto
li Nyack miestelio, valdžios 
advokatas patraukė teisman 
kun. J. A. Nagelisoną už iš
naikinimą Congero ežere 
žuvų. Kunigas teisinasi, kad 
jis davęs savo darbininkams • . • «• • t • • ? X
rą, kad išvalius žoles ir kito
kį nešvarumą. Kelioms die
noms praslinkus pasirodė, 
kad visas ežero paviršius už-

apėmęs dešimtis tūkstančių 
darbininkų ir jų šeimynų. 
Nežiūrint bedarbių bado pa
dėties. valdantieji nesiteikia 
skirti lėšų ir išteklių šitai 
baisiai padėčiai šalinti. Ben
drieji darbininkų reikalai, 
draudimas nuo ligos, senat
vės, bedarbės. — užmirštas 
daykas.

Mes nekalbame čionai 
apie daugelį kitų dalykų, ku
rie liečia bendruosius krašto 
ir darbininkijos reikalus. 

‘’lMes nekalbėsime apie įsivy- 
ravusį ekonominį krizį ir

I

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
Peoria. III.—Pereitos -pėt- 

nyeios naktį 20 banditų su
laikė netoli nuo čia 70 vago
nų traukini ir paėmė nuo jo 
§10,000 vertės alkoholio. 
Kuomet vieni plėšikai plėšė 
vagonus ir krovė bačkas su ' 

■ alkoholium ant savo trokų 
tai kiti karabinus atstatę da-

Lietuvos ūkio visišką susmu- judant. nes,-!kima klerikalams viešpatau-
Pirm to šitie banditai bu- iant' . . ,

vo užpuolę nedidelę gelžke-i Eidama j rinkimus ir sto- 
lio stotį netoli nuo Peoria irj(lama i kov3 su Lietuvos kle- 
pavogė iš tenai kelis karabi- -rikalizmu ir buržuazija, mu
mis, revolverius, štangas ir Į Part’.ia tikisi ją laimėti. 

(Vienok musų jiegomis bus 
! sunku atsilaikyti prieš įsisiū
bavusį klerikalų smurtą, to
dėl kreipdami musų draugų

1 dėti ir musu uždavinius, pra-

kitokius įrankius, kuriuos 
dengtas negyvomis žuvimis, jie paskui pavartojo užpuoli- 
Jis sakosi daręs tą pati keli me ant traukinio. Štango: 
metai atgal, bet žuvims nie- kūjai i 
ko nekenkę, tik žalios putos jiems buvo reikalingos vago- 
nuo vandens išnvkusios inu durims laužti

_ s,
ir kitokios prietamsos

Eidama į linkimus ir sto-

ERZINA POLICIJĄ 
TRUMPAIS ANDARO- 

KAIS.
Graikijos sostinėj Atėnuo

se valdžia uždraudė mote
rims dėvėti trumpais anda- į 
•okais ir Įsakė policijai pra
sižengusias areštuoti. Bet 
moteris tuojaus išrado tokią 
prietaisą, kurios pagalba ga
lima andaroką greitai pakel
ti arba nuleisti, ir pradėjo 
erzinti policiją. Pavyzdžiui, 
eina moteriškė per gatvę, o 
jos andarokas aukščiau ke
lių; policmanas bėga areš
tuoti ją, bet kaip tik jis pri
bėga, moteriškės andarokas 
dribt ir nukrinta iki žemės. 
Ir jis areštuoti jos negali. O 
kai tvarkos sargas nueina 
toliau, andarokas vėl pasike
lia.

sachusetts valstijoj 229 metai į 
atgal ir nuo to laiko niekad 
nebuvo vartojamas. Taigi vi
si indomauja, ar galima to
kiu Įstatymu remianties nu
bausti žmogų.

Bet išrodo, kad Bimba bus 
nubaustas, nes žmonės 
Brocktone baisiai ant bolše
vikų Įniršę. Montellos lietu
viai, išskyrus gal tik vienus 
komunistus, visi reikalauja, 
kad Bimba butų nubaustas. 
Anądien buvo net mitingas 

(tam tikslui sušauktas. Daly- 
i vavo apie 400 žmonių ir visi 
, dėjo pinigus Bimbos perse
kiojimui. Visi šaukė, kad 

j toks piktažodžiautojas turi 
,but pasodintas kalėjiman. 
' Bolševikai savo šunybėmis 
(jau tiek žmonėms įsipyko, 
kad musų liaudis gatava juos 
linčiuoti.

Amerikiečiai taipgi yra 
jau turėję daug nesmagumų 
su lietuviškais Maskvos pat
riotais. Todėl miesto majo
ras pasakė, kad nuo šiol 
Montellos Lietuvių Tautiš
kam Name niekas negalės 
turėti susirinkimo be jo lei
dimo. Tas reiškia, kad bol
ševikams uždaroma čia visos 
pramogos. Iki šiol jie kontro
liavo Tautišką Namą ir be
veik vieni tenai rengė viso
kias pramogas. Dabar 
bus kitaip_________

I
i

11 KAREIVIŲ UŽSINUO
DIJO DEGTINE.

Prilakę nuodingo alkoho
lio, 5 Amerikos kareiviai Fi- 

„. lipinuose mirė, o šeši pavo- 
Amerikoje domę į esamą pa- jingai susirgo ir guli ligon- 

. hlltv. Tris iš ju irali da mirti

I

ir dviejų jo vaikų ir išgėdy- 
mo jų motinos. Bijodamosi 
kad laike bylos žmonės ne
užpultų ant teismo ir to 
juodveidžio nenulinčiuotų, 
valdžia pašaukė 1.000 karei
vių, kurie saugojo teismą. 
Mat. valdžia pati nori jį pa
karti.

SAKO, PREZIDENTAS 
PADEDA TRUSTAMS.

Opozicijos vadas King 
senate pakėlė triukšmą dėl 
trustų. Jis parodė, kad trus- 
tai dabar tveriasi visais atve
jais, o justicijos departa
mentas “miega” ir preziden
tas visa tai laimina. Šiomis 
dienomis susitvėrė baisus 
duonos trustas vardu Ward 
Food Products Corporation. 
kurio tikslas yra apiplėšti 
šios šalies žmones, ir valdžia 
nieko nedaro.

UŽDRAUDĖ SVEIKINTIS 
RANKOS PADAVIMU.
Mantua mieste (Italijoj) 

valdžia uždraudė visiems 
miesto tarnautojams sveikin
tis rankos padavimu. Nuo 
šiol turi būt vartojama romė
nų saliutą kaipo pasveikini
mo ženklas. Manoma Įvesti 
toki Į tatymą ir visiems pi- 
i;j<Lams, nes rankų nadavj- 

•mns platina ligas

r



** ‘Keleivio’ Nr. 2 koks tai 
slapukas klausia, kur sandarie- 
čių surinktos aukos dėl Įvykių 
Birž. 20 dienos dingo?”

Na. ar tai paklausti, kur 
' > visuomenės sudėtos

'niu sakiniu, tai turbut tik jie Nra mielas? Mums ro-
žino. Skaitytojas čia ! GO^’ kas klausia, tas.ne- 

; nieko nesupras.
Bet pirmutinis sakinys pa- 

. i rodo jų nešvarius norus. Ko
mas Soutii Bostono “ - smių pydami Įtikti šovinistiniam 
Bendrovės prezioenr < . ra- minios upui. jie prikiša “Kę
so 2 vasario “Darbiumke, jeįviui” lenkiškumą. Girdi, 
kaip jis patrioti^.’.ui my .sn- "Keleivis” sumanė lenkiškai 
no amerikiečių do'eruis L mokvtis. Reiškia, jis vra len- 
krikščioniškos Lietuvos vai-' kn natriotas. 
džios bonus, 
jam šita paskola buvo atmo
kėta tik po nikelį už dolerį.

Jis sako:
“Man kaipo amrikiečlui teko

darbuotis Lietuvoje 
metais atstovaujant 
I’rekybos Bendrovę, 
čiasi Amerikiečių 
Tais metais Lietuva išleido Ne-Iriai Lietuvoje yra vedę su 
paprastą Valstybės Iždo Pas
kolą krašto gynimo reikalams 
Pinigai buvo begak? valstybei (vadas Žukauskas 
reikalingi ir todėl manydamas, ba lenkiškai 
kad tie. kurie pavedė savo sūdė- rickis buvo 
tus pinigus mano priežiūrai ne- 1 
atsisakytų Lietuvai padėti la- mo mimsteri 
bai kritingame momente jos gi su lenke apsivedęs.

‘gyvenimo, aš ir pirkau sausio 
mėn. 29 d., 1921 m. tos paskolos 
lakštų už vieną milijoną mar
kių. Sulig oficialaus kurso pa
skelbto ‘Vyriausybės žiniose* 
tas milijonas markių kainavo 
mums amerikiečiams 17,543.15 
dolerių. Vėl spalio mėn. 29 d. tų 
pačių metų pirkau dar už 935.- 
600 markių, kas kainavo 5.263.- 
57 dolerių arba iš viso 22.806.- 
72 dolerių.

“Terminas tos paskolos pasi
baigė gruodžio mėn. 1923 m. 
todėl aš sausio mėn. 10 ir 11 d.. 
1924 m. nusiunčiau minėtus pa- į 
skolos lapus, kad valstybės iž
das apmokėtų. Valstybė mums to? 
sumokėjo 1.106.05 dolerių arba Mes nesame šovinistai, 
geriau pasakius grąžino mums Lenkų kalba mums yra toks 
tiktai po penkis centus nuo į pat evoliucijos produktas, 
kiekvieno paskolinto dolerio.“ : kaip ir kitos kalbos, ir ją mo-

„ • keti nėra joks nusidėjimas.
Tai yra tikras stebuklas. -ajp kajp ngfa jok? nusidėii-

Visam pasaulyje paskolinti .................
pinigai užauga, o Lietuvoje 
nudila. Paskolinai katalikiš
kai valdžiai doleri, o gauni 
atgal tiktai nikeli!

Romanas sakosi teiravęsis 
ir pas Ministeri (su didžiąją 
“M!”) ir pas kitus “ponus,” 
kokiu budu iš dolerio pasi
darė tik 5 centai, bet nieko 
nepešęs. Todėl jis verkia ir 
skundžiasi:

‘ Kad tas butų atsitikęs at
mano asmeniškais pinigais ii 
jei jų daug turėčiau, tai maža 
bėda. Bet tie pinigai yra ameri
kiečių darbininkų pinigai. 
.Jiems reikėjo sunkiai dirbti ko! 
juos uždirbo ir reikėjo daug pa
triotiškumo tuos pinigus sudėti 
i Lietuvių Prekybos P.endrovę. 
kad ta bendrovė galėtų po kare 
pradėti darbą Lietuvoje. Jiems 
nerūpėjo tiek daug pelnas kiek 
noras prisidėti prie atstatymo 
Lietuvos prekybos ir pramo
nės.

Ir štai, jiems nuskilta apie
$22,000.00!

. Bet Lietuvos \ aidžia vis
tiek gera, sako klerikalai. 
Tik bedieviai ir socialistai ją 
kritikuoja.

A P z V ALGA O
I

KRIKŠČIONIŠKAS £” E- liai norėjo pasakyti paskuti- dingo 
BUKLAS. ' ' . ” *

Arba kaip iš dolerio p' ida- Pątįs
re tik 5 centai.

Jonas J. Rtynaras

do'erin
Lietu.vi s vai- patriotas.
ir kaip dabar. Tai yra labai pigi dema- 

’gogija. Nes kas gi daugiau 
su lenkų kalba yra surištas, 
jeigu ne lietuviškos kleboni- • 

'jos, kurias atstovauja pats 
“Darbininkas?” Juk lenkų 
kalbą Lietuvoje kunigai tik 
ir išplatino.

Beveik visi klerikalų lyde-

dar 1921
Rietuvių 
kuri ver- 
pfoigais.

lenkėmis. Smetonos pati yra 
tikra lenkė. Lietuvos armijos 

s namie kai- 
Kunigas Pu- 

susidėjęs su len
kų agento moteriške, švieti- 

ls Jokantas taip- 
‘ ' Visas

jėzuitų ordenas Lietuvoje 
yra lenkų padaras. “Tėvų” 
marijonų “zokonas,” kuris 
Chicagoj leidžia “Draugą,” 
irgi grynas lenkų klerikaliz
mo produktas. Šv. Kazimie
ro "akademijoj,” kuri pri
klauso prie “Darbininko” 
abazo, lenkų davatkos moki
na lietuvių vaikus.

Ir visa to akyvaizdoje tie 
begėdžiai da turi drąsos pri
kaišioti mums lenkiškumą!

Jeigu musų klerikalai iš- 
tikrujų taip nekenčia lenkiš
kumo. kaip jie nuduoda, tai 

iž-į kodėl jie neišvalo savo tvar-

Mes nesame

KODĖL DARBININKAS” 
NEPRANEŠA, KAD KUN 

GARMUS PRALAIMĖJO ! 
bylą?

Kada kun. Garmus, tas 
pagarsėjęs “p'-*—•_ • 
nierius.' patraukė buvusi 
“Sandaros” redaktorių p. 
ši i a k i tei' man už išspausd i- 
nimą “šneižiančios” kores- 
!’ -•'•< c: tai ‘‘Darbinin
kas į ra a esė šitą žinią savo 
paraųijor.ams didžiausiomis 
raidėmis.

0 ;aa!a žemesnis teismas, i tikrinti* ir kad Petrulio var- 
>usiąe(lar.us_ is airių katali-! ct<lo ’ ■ -*’- -1 - —
kų. įsprendė bylą Garmaus i rišamas, 
natriai ir pripažino p. Šliakį_________________
kaltu, tai “Darbininko” i 
džiaugsmui jau nebuvo ribų. AR ŽINOTE— 
.Ji' ant st' go užlipęs bubni- 
įo. aad "bedieviai nubaus
ti!”

Bet kada vyriausis teis
mas žemesniojo teismo i 
sprendimą panaikino ir p. ‘ 
Šliaki išteisino, tai “Darbi
ninkas" taip numykė po no- 
sia. kad jo parapijonįs ir iki 
šiai dienai nežino kaip byla 
pasibaigė.

T. 
d e! 
n:?>

PASKALAI APIE RINKI
MU FONDĄ NEPA

TIKRINTI.
Iš Kauno mums buvo pra-

... ....... nešta, kad Lietuvos klerika- Komunistų agitatorius suim- munistai tuojaus sudėjo kau- 
kartuvių inži- lai buvo sudėję 1,000,000 li

tų savo rinkimų fondan, ir 
kad tie pinigai buvę padėti 
užsienio bankuose Petrulio 
vardu, kuris išvažiavęs į už
sieni irtą fondą nusinešęs.

Dabar gi tas pats rašyto
jas mums praneša, kad pas
kalai apie tą fondą nesą pa-

Bimba Areštuotas.

tas Worcestery Brocktono ei ją ir savo agitatorių ’išbe- 
policijai. lavo.” Taigi ilgai belangėj

Worcester, Mass.—yasa_ -sėdėt jam nemi.u’ėjo.
rio 2 d. čia buvo areštuotas i Tos pačios dienos vakare 
Antanas Bimba iš Brookly- j jis kalbėjo Noru oodo komti-

Vietos policijos 2-ros'nistams, bet jau nesmarka- 
nuovados tris detektivai suė- i vo, kaip pirma. Skundėsi, 
mė ji Brocktono policijai, kad dabar reikės daug pmi- 
Jis via kaltinamas piktžo- gŲ bylai vesti, ir rinko aukas 
džiavimu (blasphemy) ir i 
kurstymu kelti riaušes prieš' 
valdžią. Apie jo suėmimą 

i tuoj buvo pranešta Brockto- 
nojpclicijai, kuri ant tų pėdų 
išvažiavo i Woreestėri par
sivežt! Bimbą į Brocktoną.

Bin ba čia rengėsi sakyti 
prakalbą lietuvių salėj ant 
Endicott • st.. kuomet salėj 
pasirodė detektivai su polic-

meluoja, bet jieško teisybės. 
Taigi Lavvrence’o sandavie
čių .valdyba nežino, ką ji 
kalba, o tas ir parodo, kad 
jos sąžinė nerami.

Toliaus ji daro tris viena- 
kitam prieštaraujančius pa
reiškimus. būtent:

1. “Mes savo aukas pa- 
siuntem ‘Politiniam Iždui,’ ’’ 
o tas iždas, tai sandariečių 
centras.

2. “Kad valstiečiai liaudi
ninkai neskelbia viešai ame
rikiečių aukų, tai turi savo 
tikslus, o ne taip kaip ‘Kelei
vis,” gavęs iš Lietuvos doku
mentėli tuojaus išpleškina.” 
Iš to jau išeina, kad aukos 
pasiųstos liaudininkams, bet 
sandariečiai negali doku-

! menių skelbti, nes pas juos 
viskas turi būt slepiama.

3. Socialistai negali mums 
per “Keleivi” pakenkti, “nes

i mes einame viešai, tiesos 
, keliu.”

Šitokio protinio jovalo 
įmes da nebuvom niekur ma
tę. Aukos neišsiųstos, ir tu 
pačiu laiku išsiųstos: doku
mentus jie turi slėpti, ir tuo 
pačiu laiku pas juos viskas 
aišku ir “vieša.” Bet atskai
tų vistiek nėra ir sandarie
čiai nepasako, kur jie Law- 
rence’o žmonių aukas sukiši

Tai tiek apie I^avvrencc-’c 
sandariečių kuopos valdybą.

Dabar paimkime pačią 
“Sandarą.” Ji taipgi dalykus 

i maišo, bet į klausimą neatsa- 
' ko. Ji rašo:

•'.vlii—u sociulistų lu.ki
‘Naujienos* ir ‘Keleivis.* vis ne
gali apsieiti nesikabinėję prie 
sandariečių. ‘Keleivis* patalpino 
korespondenciją i 
kur tūlas žmogelis 
Sandara pasiskolinus 
nio Iždo $100. 
džiaugsmingai 
korespondenciją ir nuo 
nurodo, girdi, sandariečiai sa
viems reikalams naudoja Politi
nio Iždo pinigus

Čia jau yra
Į manvma;
i *’ ---*

t
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das buvęs be reikalo su juo 
X

Kodėl Rusijos carų aras bu
vo su dviem galvom?
Rusijos dvigalvis aras bu

vo paskolintas iš senovės By-

.iri mes klausiam: ko- 
“Darbininkas” slepia 

katalikų teisybę? Kodėl 
asako jiems aiškiai 

vyriausiame teisme kun. 
Garmus bylą pralaimėjo ir 
kad p. Šliakys yra išteisin- 

1 tas ?

r

i
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mas mokėti lietuvių, rusų.! 
vokiečių ar anglų kalbas. 

> Juo daugiau kalbų žmogus 
į moka, juo geriau.

Taigi ne lenkų kalbai mesi 
; turime kelti kovą, bet Lenki- ’ 
jos imperializmui ir klerika
lizmui— tam brudui. prieš 
kurį “Darbininkas“ lenkia j 
savo galvą.

Lavrrence’o. 
rašo, kad 
iš Politi-

• Naujienos'
persikopijavo 

save s

DAR APIE TA 15 PUDU
SIDABRO.
Vokietijos pusėj an

ka 15 pūdų sidabro, 
..vo paslėptas vienam 
'•vežamas iš Lietu- 

pzdenį, ir kada dėl šito 
.o (-pozicijos atstovai 
;areikalavo iš finansų 
io Ki rvelio paaiški- 

• ’i šitas krikščionis 
i taip:
-idabras buvo par- 

v. ■ vienai vokiečių fir- 
’ ■ lel buvo jai siunčia- 
s. ..iv avos įstatymai lei- 

-i .b-ą i užsieni išvežti, 
ei • iii>? nesą jokio nusi-

\ a 

va» v 
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PIGI “DARBININKO” 
DEMAGOGIJA.

. šiomis dienomis “Kelei
vyje” tilpo skelbimas, reika
laujantis prie spaustuvės 
darbininko, mokančio lenkų 
kalbą.

South Bostono “Darbinin
kas” perspausdino šitą skel
bimą savo redakcijos ap
žvalgoj, pridėdamas nuo sa
vęs šitokią pastabą:

“Iki šiam laikui ‘KeKivis’ lai
kė ant ‘burdo’ lenkiškąjį ‘Cu- 
rier Codzienny,’ i>et dabar, ma
tyt. sumanė pats lenkiškai mo
kytis, todėl įieško lenkiško ze- 
etrio.

“Iš ‘Keleivio’ intemaciona- 
liškai-polsko lietuviškumo pasi
liks tik atsiminimas.”

Ką “Darbininkb” pisorė-

DĖL SANDARIEČIŲ 
AUKŲ.

“Keleivio” 2-ram numery 
tilpo iš Lawrence’o kores
pondencija, kurioj buvo 
klausiama, kur sandariečiai: 
padėjo tas aukas, kurias jie' 
pereitą rudeni rinko kartu su 
socialistais Lietuvos reika-i 
lams.

Korespondencija buvo pa-' 
rašyta mandagiai ir ios turi- 
nys buvo maž-daug toks:1. 
Rinkdami tas aukas, sanda-I 
dėčiai ėjo su socialistais iš' 
vieno. Į draugijas buvo siun-į 
tinėjami laiškai ir prašoma 
pinigų. Laiškuose buvo paša-j 
kvta: “Draugijų aukos bus 
skelbiamos laikančiuose ir 
tuoj pasiųstos i Lietuvą.”

Socialistai šitą prižadą iš
pildė. Jie savo dalį aukų 
tuojaus išsiuntė Į Lietuvą ir 
jau paskelbė laikraščiuose 
gautą nuo socialdemokratų 
pakvitavimą. Bet sandarie
čiai savo aukų atskaitos kol 
kas da nepaskelbė. Taigi bu
tų geistina, kad jie paaiškin
tų, ar jie tuos pinigus išsiun
tė Lietuvon ar ne.

Tai tokia buvo tos kores
pondencijos prasmė.

Vietoj ramiai atsakyti ir 
paaiškinti dalyką, perskaitę 
šitą paklausimą Lavvrence’o 
sandariečiai labai susinėd a
vo ir ėmė karščiuotis. “San
daros” 4-tame numery jų 
kuopos valdyba šaukia:

“ ‘Keleivio’ korespondentai 
paskutiniu laiku nieko nesu
randa parašyti ‘Keleivin.’ kaip 
tik apie sandariečius, ir tokia- 
žinias, kad kiekvienas žodis, tai 
melas...

grynas prasi- 
------\e? nei “Keleivy
je,7’ nei “Naujienose ’ nebu
vo nieko panašaus rašyta 
Abiejuose laikraščiuo'e bu
vo tiktai klausiama, kur 
Lavvrence’o sandariečiai pa
dėjo tas aukas, kurias jie vi
suomenei žadėjo tuojaus j 
Lietuvą pasiųsti.

Visuomenė turi teisės rei
kalauti, kad tos aukos but ų i 
Lietuvą nusiųstos, r.es j<\- 

> vien tik tam tikslui buvo ren
kamos ir duodamos. Pačiam 

. “Keleivio” redaktoriui teko 
i per tą vajų Lawrence i publi
ką kalbėti ir aiškinti reikalą 

įremti Lietuvos socialdemo- 
į kratus ir liaudininkus. Ir p< 
jo kalbos žmonės gausiai au
kavo. Taigi, jei sandariečiai 
tų aukų i Lietuvą nepasiun
tė, tai mes turim teisę kaltin- 

; ti juos apgavystėj.
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tam tikslui. Surinko apie 
$30. Vienas vyras iš publi
kos teisingai pastebėjo: 
“Matai, teisme sakei, kad 
nori sustabdyt aukų rinkimą 
Lietuvos valdžiai, o dabar 
pats jas renki, norėdamas 
komunistišką savo kali’ ap
ginti!”
Bimba yra bolševikas ir lie

tuvių jis neatstovauja. 
Kadangi Bimba sakosi 

kalbąs lietuvių organizaci
joms. tai Worcesterio Lietu
vių Draugijų Tarybos sekre
torius, Antanas Kriaučialis, 
paskelbė vietos dienrašty, 
“Vvorcester Evening Gazet- 
te,” kad tai melas.

“Bimba yra bolševikas ir 
lietuvių neatstovauja,“ rašo 
Kriaučialis amerikiečių lai k 
rašty. *’Worcesterio lietu
viai, kurie myli Ameriką ir 

i gerbia jos Įstatymui, jo visai 
čionai nekvietė.

“Worcesterio lietuviai 
Bimbos nepripažįsta, ir jis 
yra išmestas iŠ Amerikos 
Lietuvių Susivienyjimo.”

Tai yra tiesa. Bimba ne
turi teisės kalbėti lietuvių 
vardu. Jisai tarnauja ir dii

i

zantijos (taip buvo vadina-1 manais ir areštavo ji. Brock- 
ma Romos imperiios rvtuitonG policija kaltina jį uz 
dalis). Gi Bi zantijoj dvigal- i prakalbą pasakytą Montel- 
visaras buvo priimtas tuo-i!°J (Brocktono priemiestis) 
met. kai 395 metais Romos p /ausio Taip šitą žinią 
valdonas Teodosius padalijo -paduoua “Boston Globė, 
savo imperiją tarp dviejų i Bimbos suėmimo reikalavo 
sūnų į lytų ir vakarų dalis.: Montellos lietuviai.
A ienas paukštis sū driem j Vasario 3 d. Bimba buvo 
galvom ^nomet reiske \iehą pastatylas prieš teismą 
valstybę su dviem valdonais. 3rocktone. Teisme paaiškė- 

• Kuomet Rusijcs caras Iva- j0, ka(j jį areštuoti reikalavo 
nas III vedė paskutinio Bv-;patjs Montellos lietuviai, ku- 
zantijos imperatoriaus bro- n‘e pasipiktino jo keiksmais, 
lio dukterį Zofiją (Zoe), tai: Visi žino, kad iš visų bolševi- 
jis priėmė ir Byzantijos dvi- keikūnų Bimba yra di-! 
galvį arą savo žyme, kuri vė- džiausis nepraustaburnis.! 
liaus liko Rusų valstybės Niekindamas kitokių pažiu-1 
emblema. t i-ų žmones šitas Maskvos|

Keista tečiaus, kad >u tuo apaštalas taip koliojasi, taip' 
dvigalviu paukščiu risasi ne- piktžodžiauja, kad klausanti 
laimingas valdonų likimas. net baugu darosi. Gi Massa-' arnu nsa, larnauia ir an-
Paskutinis Byzantijos impe- chusetts vaktiioi vra užsili- 'amu• .'Jkai la .nauja- ’• ,Knnsrantina^ Pa- t J \ai.ujoj via uzsin ,ba ne lietuvių liaudžiai, beti atonu>, Kon>tanuna> ra kęs da nuo puntanų laikų ...
leologas, Kuris nešiojo šitą vadinamas “mėlynojo dan- 
žymę. buvo nužudytas ant 'gaus įstatymas,” kuris viešai 
bažnyčios laiptų 1453 me-; piktžodžiauti draudžia. Tai- 
tais, kuomet turkai uaėmė 
Konstantinopolį. Bimba ir buvo areštuotas.

Mikalojus II buvo paskuti- Montellos lietuviai nuėjo po
nis caras Rusijoj, kuris ne- Hcijos valdybon irpareikala- 
šiojo dvigalvi arą. Jis taip vo, kad šitam keikūnui suim-į 
pat žuvo iš priešų rankų ir jo ti butų duotas varantas.

į Negana to, Bimba kaltina-; 
mas da ir už kurstymą griau
ti šios šalies valdžią, o jos 
vieton steigti bolševikų dik- 

Pirmutiniai krikščionys taturą. Kada jis savo prakal- 
.gyveno netaip, kaip šių die- boj Montelloj pradėjo girti 
nij kunigai. Jie buvo netur- Busi jos bolševizmą, tai vie
tinei. suvargę ir lobių nejieš- tos lietuvis J. Dovidonis,at- 
kojo. Jeigu jie ką turėdavo, “ **
tai atiduodavo kitiems. Jų 
bažnyčioms pridaboti buvo 
renkami kunigai arba, kaip

____ ; graikiškai buvo 
vadinami, presbiterai, kas 
reiškia, vyresnieji. Gi ant . ,
visų komunų provincijoj bu- S1OJ Amerikoj? 
vo skiriamas episkopas arba Bimba atsakė: ‘‘Rusijoj 
vyskupas. Petras buvo pir- bolševizmas jau įvykintas, o 
matinis vyskupas Romoj. Jo Amerikoj da ne; taigi aš tu- 
mokiniai vadindavo jį ’_  ’ . 7
vu“ arba “papa.” Tas vardas ir čia įvykinus tokią tvarką, 
pasiliko jo Įpėdiniams irtaip kaip Rusijoj?” .
katalikų bažnyčios galva * “Ar tu ištikro manai taip 
yra vadinamas iki šiai die- ir daiyti, kaip sakai?”—pa
nai. nors tas vardas dabar klausė jo Dovidonis. 
jam jau ir netinka. Nuo to Bimba atsakė, kad taip, 
laiko, kaip katalikų bažnv- Jisda paaiškino, kad kito- 
čia įsigalėjo, jos popiežiai kios vėliavos jis nepripažįs- 
pasidarė despotais, o ne “pa- ta. kaip tik bolševikų, 
pomis.”

>■ t

1

į komunistų organizacijai, o 
į ta organizacija yra Maskvos 
į politikos agentūra Ameri- 

S±rkai Paėn,ė fe
jos agentas, kad ir nesamdy
tas.

Stalinas Apie Da

bartinę Padėtį.
"Lietuvos Žinios” da- ' lespaiijai padaryta galas, 

ša, kad tai ne tiesa.
is 1919 metais ista- 
audžiantis išvežti i 

liuksą ir sidabrą, vei- 
ivoje ir dabar. Tai- 
nsų ministeris, nei 
neturėjo teisės tą 

'idaoro siųsti užsie- 
aip gabma sidabro 
. ateisimi, kuomet 
nsų ministerija lei- 
nus litų šito meta- jie tuomet 

mui? 
: dalykas, kodėl tas 

buvo gabenamas 
Kodėl ant skrynių 
adreso ir nebuvo 

mėta, kas jose ran-

Kodel katalikų bažnyčios 
galva vadinasi “papa?”
Pirmutiniai

i r

icl

. new

KO? 
NA!

(h

u

usimų krikščioni' 
aiškinti.

Į ETAS. KURIS EI-
- R' E PATŽUDYSTĖS.

:ė” paduoda iš vie- 
ikių moterų draugi- 
sitokią ištrauką:

• oš ruirės prie patžu- 
: >a incorpore, tik tam 
Tirtas komitetas tuo- 

nasi.”

Rusijos komunistų parti
jos centraliniame komitete 
partijos generalinis sekreto
rius Stalinas penkias valan
das kalbėjo apie dabartinę 
padėti. Europos kapitalisti
nių šalių ekonominės padė
ties stabilizavimas esąs iš
pirktas priklausomybės nuo 

__ _________ Amerikos kaina. Finansinis 
rojų, bet gyveni šitoj netiku-I centras dabar yra Ameriko- ... -- -____________ I — - A ----- 1--a----------------• _ _ _ _ 1 ’

sistojo ir pastatė Bimbai 
klausimą: “Jeigu tu šitaip 
garbini Rusijos bolševizmą, 
o peiki Amerikos tvarką, tai 
pasakyk mums, kodėl tu ne
nori važiuot i ta bolševizmo

Darbininke! “Keleivis” tavo

je. Amerika stengiasi padi
dinti Vokiečių finansini iš
galėjimą ir palieka Vokie- 

v.« vos cu i čiams išnaudoti Rusijos rin- 
ii “te- riu gyventi čia ir dirbti, kad ^*. Bet čia esą padalyta są- 

---- -- - - - skaita be paties seimininko
(Rusijos). Rusija nė nema
nanti Vokietijos labui likti 
grynai žemės ūkio šalimi, 
bet eina pramonės išvysty
mo keliu. Locamo reiškia tik 
Versalės taikos patikrinimą 
ir Įsigalėjusioji, sustiprėju- 
sioji Vokietija su tomis su
tartimis nesutiksianti. Lo- 

Įcarno sutarti ištiks toks pat 
1 likimas kaip senoji franeuzų 
! prūsų sutartis, kuri buvusi 
diegu 1914 m. karo gaisro. 
Stalinas pabrėžė priešingu-

Teisme Bimba dedasi
“patriotu.”

Teisme tečiaus BimbaA VJCiAlV bVVlUUK, •

inga katalikiškos draugas, platink jį tarp savo prie šitų dalykų neprisipaži-
“kastantucija." draugų.

KELEIVIO”
t i

KALENDORIUS
1926 METAMS

Jame telpa daug gražių ei!; .•_ mokslinių straipsnių, statistikų, juokų ir 
paveikslų.

Kalendoriaus kaini5' ■entu Krivio” skaitytoffens tik 25c. Išsirašyk vieną 
sau ir vieną savo nami-kiair.' J/rtuva.
Užmokestį galima sius; - starr 
rinį kvoterį, suvyniojus jį Į p • 
suokit taip: “KELEIVIS.” 255

kiams
no 2 ir po lc.. arba tiesiog Įdėti i laišką sidab- 
>. kad konvento nepramuštų. Užsakymus adre- 

l’>r«, :dway. Sovth Boston. Mass.

►

►

»

►

►

»*w‘ i*i*-~s~ jru“ b-j**

no. Jis bandė persistatyt net
Amerikos patriotu, sakvda- mus tarp buvusių laimėtojų, 
mas, kad jo prakalbų tikslas kurių ginklavimosi tikrai ne
esąs sustabdyti rinkimą au- taikomas 
kų Lietuvos valdžiai, kurios'Vokietijai, 
agentai dabar važinėjasi po; Anglų-Francuzų priešingu- 
Ameriką rinkdami čionai 
dolerius. Jis nenorįs, kad A- 
merikos doleriai butų išveža
mi j Lietuvą. Todėl jis prašė, 
kad teisėjas leistų jam pra- yra karo galimybė tarp pa- 
kalbų maršrutą užbaigti, nes cių Alijantų.
lietuvių organizacijos visur r———----- ---------------------
jo laukiančios ir prakalbas VOKIETIJOJ VIENIJAS! 
garsinančios. Jis prašė dvie
jų sąvaičių laiko. Užbaigęs 1 
savo patriotišką maršrutą 
jisai sugrjšiąs ir tuomet pri- 
rodysiąs, kad žmonės įskum- 
dę jį-neteisingai. •

Bet teisėjas Bimbos “pat- nalę liberalų sąjungą. Ton 

statė jį po $1,5OC kaucijos 
iki naujos bylos. Nauja byla 
paskirta ant 10 vasario. Ko-

nusiginklavusiai 
bet... Nurodo Į

mus Morokoje ir Sirijoje ir 
Amerikos - Japonijos prie
šingumus Ramiajame Van
denyne. Stalino nuomone

cių Alijantų.

BURŽUAZINĖS PAR
TIJOS.

Vokietijoj kilo sumany
mas sujungti kėlias buržua
zines partijas Į vieną nacio-

riotizmui” nepatikėjo ir pa-'sąjungon žada Įneiti dabar-
.......... —-tinė buržuazinė Liaudies 

Partija, Demokratų Partija 
ir Ekonominė Lyga.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo, z

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

BALTIMORE, K1D. Į 
Pašaįpinių <

žymiai sumažėjo.
Tuojaus po karui, užsida

rius imigracijai, lietuvių pa
šalpinės draugystės pasiju
to, kad jos ilgai.gyvuoti ne
begalės. Dar 1918 metais ne- 
kurie draugijų darbuotojai 
pradėjo kalbėti apie sujun
gimą kelių pašaįpinių drau
gysčių daiktan. Pirmiausia 
buvo nutarę vienytis šios 
draugystės: D. L. K. Min
daugio, Darbininkų Susivie- 
nvjimas ir D. L. K. Vytauto. 
Iš visų trijų draugysčių buvo 
išrinkti atstovai suvienyti 
draugysčių iždus. Buvo nu
tarta naujai draugystei duoti 
vardas “Laisvės Draugija.” 
Bet bevienydami iždus drau
gysčių atstovai susipyko ir 
pakrikdė visą sumanymą. 
Prie pakrikdymo šito suma
nymo daugiausia prisidėjo 
Vytauto draugystės atstovai. 
Jie, mat, pyko, kad nepate
ko naujos draugystės komi
tetam Kaipo “dideli vyrai,” 
jie troško garbės būti virši
ninkais.
• Po kiek laiko vistik buvo 
sujungtos daiktan dvi drau
gystės, būtent, Mindaugio ir 
Darbininkų Susivienyjimas. 
Vardas palikta Mindaugio. 
Šita draugystė ir dabar gy
vuoja, o Vytauto draugystė 
šių metų pradžioj likviduo
ta? Vytauto draugystėj buvo 
pasilikę tik 35 nariai, kurie 
draugystės turtą išsidalino 
proporcionaliai.

Per pastaruosius 
metų čia palaidota 
tynios pašalpinės < 
tės. Tris draugystės 
rutyjo, o kitos : 
daiktan.

Seniaus musų lietuviai, ne
atsižvelgdami į ateitį, tvėrė 
pašalpinės draugystes be 
mieros. Būdavo susitaria ko
kie du ar tris vyrai, pasiren
ka kokio “didelio” Lietuvos 
kunigaikščio vardą ir sulipi
na tautišką pašalpinę drau
gystę. Būdavo, kiek yra Lie
tuvos kunigaikščių vardų, 
tai tiek ir tautiškų pašaįpinių 
draugysčių. Bažnytinių drau 
gysčių taipgi būdavo daugy
bė visokiais šventųjų var
dais. i aua v ----

Idel konkurencijos buvo su-j VVORCESTER, MASS.
1 z~k14- r* r» ♦ z\ 1 1 o T<rfeC»« fe/"l 1 » • v • fe _•draugijų skaičius keltas triukšmelis. Besodi- jęeietas pastabų apie buvusi
nant graboriv.i Kučauskui 
palydovus i automobilius ir 
pakvietus sėsti p. Miežį, prie 
Miežio tuojaus šoko jo pir- 
mesnioji pati ir Įsikibusi jam 
i apykaklę šaukė: “Tu, bal- 
vone, man neužmoki!” Ku- 
ėauskui pradėjus Įdukusią
moteriškę malšinti, tuoj prie [gu, 
jo šoko su lietsargiu Grib- 
liauskienė (kito graboriaus 
pati) grasindama: 
tuoj nosį numušiu! Katu 
prie tos moteriškės turi?!*’

Ot, čia ir . * ‘ . *
Gribliauskienė tyčia sukėlė 
skandalą, kad pakenkus 
Kučauskui. Argi gražu to
kioj vietoj skandalinti? 
Žmonės nuliūdę suėjo paly
dėti mirusi, o čia pakįla 
triukšmas ir reikia šauktis 
policijos tvarkai palaikyti. 
Tai yra didžiausia sarmata 
moterims taip elgtis.

Baltimorietis.

Į

LEWISTON, ME. 
Seniau ir dabar.

« I

Seniau čia gyvavo socia
listų kuopa, kuri turėjo tarp 
lietuvių visuomenės pasise
kimą. Rengdavo prakalbas, 
diskusijas, paskaitas ir kito
kius pamarginimus. žodžiu 
sakant, socialistų kuopa dir
bo visuomenei naudingą 
darbą ir sparčiai žengė pro
greso keliu pirmyn.

WILBURTON, OKLA.
Dar apie eksplioziją 

kasyklose. ,
“Keleivio” No. 3 jau buvo 

rašyta apie eksplioziją ka
sykloje No. 21, priklausan
čioje Dognan McConnell 
Coal Co. čionai paduodu 
apie tą eksplioziją pilnesnių 
žinių.

Minėta kasykla randasi

Petrausko koncertą.
Tūlas laikas atgal paste

bėjau “Keleivyje,” kad Auš- 
relietis išvadino p. Bulskį 
muzikos ignorantu, o jo dai
navimą paprastu kaimietiš
ku bliovimu. Aš nenusistebė- 
; , nes pats girdėjau p. 
Buiski dainuojant ir pats 
prie progos bučiau tą pati 

stebėjau, kuomet komp. M. 
Petrausko koncerte išgirdau 

mokytoją p. Dirvelį. Jis išsi
nešė gaidas, pasidėjo ant pa
state ir sugriežė trumpą mu
zikos šmotelį. Truputį gadi
no skonį netinkamu kūno 
kraipymu. Nors solisto už
duotis yra kad ir ilgiausi 
koncertą išpildyti iš atmin
ties be gaidų, bet tas butų 
da atleistina.

Antrą šmotelį užgriežė že
mos rūšies muzikos. Griež
damas pradėjo bėgioti po 
sceną, tai Į vieną kampą, tai 
Į kitą, tai prie pianisto ir vis 

■ deriguoja užpakaliu tai Į 
vieną pusę, tai į antrą, tai į 
publiką. Še tau ir “solistas”! 
Prie užbaigos da tryptelėjo

‘•Aš tau I Pasa'K“s- Bet aš labai nusi-
_  . 1 —> • z—, 1 r fe "fe vi

r pasirodė, kad griežiant smuiką “Aušrelės

£AMBRIDGE, MASS. 
Draugysčių valdybos.

Su vasario mėnesiu musų 
progresyvėse draugystėse 
persimaino valdybos. Seno
sios atidaro susirinkimą, pri-

I,

I
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.. . .- . , Musų įjk pusė angliškos mylios
Jca^_s?cia' nuo Wilburtono miestelio.

Ekspliozija’ ištiko sausio 13 
d., 7:55 vai. ryte. Išviso tuo 
laiku kasykloj dirbo 101 
darbininkas. Iš to skaičiaus 
išsigelbėjo tik 10 — vienas 
baltveidis ir 9 juodveidžiai. 
Ekspliozijoj žuvo 21 baltvei
dis ir 70 juodveidžių. Tarp 
žuvusių baltveidžių m ii- du 
lietuviai: Vladas Misevičia 
ir Jonas Vitunskis. Išsigel
bėjusieji išėjo per fenauzę 
(per skylę, •kur vėją varo į 
kasyklas). Šaftas nėra toks 
gilus, kaip “Keleivyje” buvo 
paduota (1,800). Tokio gi
laus šafto nėra visoj Oklaho- 
ma valstijoj, šitas šaftas tu
rėjo 560 pėdų gylio. Nelai
minguosius gelbėjo visi — 
unijistai ir neunijistai, kat
rie tik turi žmoniškumo jaus
mus, nes mainerių likimas 
visų gali būt toks. Su pagel- 
ba pribuvo salaveišių ir li- 
gonbučio slaugių. Guberna
torius tuojaus atsiuntė mili
ciją tvarkai palaikyt. Kas- 
link ugnagesių, kaip buvo 

; rašyta, tai jie buvo atvažia
vę, bet kadangi mainos ne
degė, tai jie neturėjo ką 
veikti. Aš pats prie gelbėji
mo buvau ir viską savo aki
mis mačiau.

M. Macijauskas.

listams puikiai sekasi, už au
sų nusitvėrę rėkdavo, kad 
socialistai esą bedieviai, 
griauja bažnyčias ir veda 
žmones i pragarą. Vienok 
lietuvių visuomenė į vyčių ir 
kunigų šauksmus nekreipė 
atydos ir visuomet pritarė 
socialistams.

Bet užėjo kitokie laikai. 
Rimtesnieji socialistai išva
žinėjo į kitus miestus ir so
cialistų kuopa susilpnėjo. 
Tuo tarpu užėjo komuniz
mo epidemija ir socialistų 
kuopa tapo nutempta prie 
komunistų. Laike šito per
versmo daugelis draugų kuo
pą visiškai apleido ir tokiu 
budu Levvistone visas pirm
eiviškas lietuvių veikimas 
tapo palaidotas. Tada pa
dėjo važiuoti Į čia su mai
šais visokie Kneižiukai, Gar
inai prašydami aukų tamsy
bės reikalams. Musų komu
nistai nedarė jiems jokios 
opozicijos, bet sulindę i sur- 
paipes sėdėjo ir laukė revo
liucijos.

Nesenai ir musų komunis
tai, išlindę iš surpaipių, su
manė pasirodyti, kad ir jie 
dar gyvuoja. Sausio 16 d. jie 
parengė savo klebonui Bim- 
kai prakalbas. Susirinko 
apie tuzinas žmonių ir Bim
ba pradėjo drožti jiems spy- 
čių. Nusiskundė, kad “Lais
vė” yra blogoj padėty ir jei
gu žmonės neparems ją au
komis ir nepirks jos šėrų, tai 
jai gali būt kaput. Po pra
kalbai buvo renkamos au
kos Lietuvos kaliniams (tur
būt Bimbos kailiniams). Čia 
noriu priminti ir apie vietos 
komisarą (prakalbų pirmi
ninką), kuris irgi bandė pa
sakyti karatą “spyčių.” Kuo
met jis sušuko: “Aš kalėji
me buvau revoliucijos lai
kais!” —pakilo apysenė mo
teris ir klausia komisarą: 
“Už kokią revoliuciją kalė
jime sėdėjai, tu biaurybe?” 
komisaras tik lept ir atsisė
do. Nutruko jam visas “spv- 
čius.” Žmonės pasileido juo
kais, nes visi žino, kad komi
saras ne už revoliuciją be
langėj sėdėjo. Bimba, neži
nodamas, kame čia dalykas, 
liepė moteriškei toliaus kal
bėti. - - -
šaukti:
čia kalbėti! Ji yra mano se
suo...’’ Taip juokais ir pasi
baigė Tos komunistų sorkės.

Pelkių Franas.

DETROIT, MICH. 
Didžiausia bedarbė. Plėšikų! 

pilnos gatvės. Baisus gir
tuokliavimas.

Kituose miestuose gyve
nantiems darbininkams la
bai plačiai yra garsinamas 
Detroitas, kaipo automobilių 
išdirbystės centras. Bet atvy
kęs į šį miestą žmogus gauni 
labai prastą įspūdį. Darbai; 
čia nei kiek neina geriaus 
kaip kituose miestuose.’ Mo
kestis irgi tokia pat kaip ir 
kitur. O pragyvenimas, kiek 
jau patyriau, tai daug bran
gesnis, negu kur kitur. Pa
prastam darbininkui čia yra 
mokama nuo 45 iki 55 centų 
i valandą. Kur pasisuksi, vi
sur pilnos gatvės bedarbių. 
Kiti nusiskundžia, kad jau 
po kelius mėnesius kaip be 
darbo esti. Pačiame mieste 
yra keli agentų ofisai, kurie 
darbininkams darbus par
duoda už pinigus. Jie įsitai
sė prie sienų dideles lentas, 
ant kurių surašo visokius 
darbus. Iš pat įyto jau eilės 
darbininkų apstojusios sie
nas laukia atidarymo rąsti

gali ma butų nusi

J damas darbo, sumaniau nu- 
’ eiti Į spaustuvę “Detroit La- 
bor News.” Vos tik užėjau 
ant High str., tuojaus pradė
jo rodytis nematyti reginiai. 
Merginos ir moteris iš stubų 
barškina Į langus, rankomis 
mosikuoja, šaukia praeivius 
į stubas. Gatvės pilnos užka
binėjančių merginų. Jos to
kią drąsą turi, kad nesvarbu 
kas'eina gatve, vistiek užkal
bina. Nusiskundimas vis dėl 
bedarbės ir gyvenimo sąly
gų. Paėjęs kiek i vakarinę 

i dalį miesto randi pilnas gat- 
įves jaunų merginų, kurios 
’ eina strapaliodaTnos su vy
rais girtos. Tai keistas regi
nys. Miesto policija tą aiš
kiai mato, vienok pamoja 
ranka ir nueina šypsodamie
si. Ot, tai tau sausa-laisva 
Amerika! Atvykęs žmogus į 
Detroitą negali Įsivaizdinti, 
kad gyventum sausoj šalyj. 
Agentai daugiausia rūpinasi 
partraukimu svaiginančių 
gėrimų iš Kanados. Ir tiesiog 
išrodo, kad čia tikra Kana
da, kuomet “blaivybės” a- 
gentai dirba išsijuosę, ga
bendami “štofą” iš užrabe- 
žio. Pilnos gatvės automobi
lių ir trokų, kurie pilni gėri
mų. Nemažai ir gatvių yra 

1 išduobėta vežant iš prieplau
kos gėrimus, partrauktus iš 

' Kanados. Reporteris.

ima protokolą pirmesnio su- įį 
sirinkimo ir užleidžia vietą!“113 kartusE0Ja !Kr'n<lls- 
naujai valdybai.

Lietuvos Sūnų draugystėj 
didelių permainų neįvyko, 
nauji yra tik iždininkas ir 
maršalka. Senasis iždininkas 
nebeapsiėmė, o maršalka ta
po “sumuštas” oponento.

Dukterų ir Sūnų draugys
tėj permainos didesnės. Pir
mininkas, pagelbininkas ir 
nutarimų raštininkas nauji.

Nore naujasis pirmininkas 
yra tinkamas ir atsakantis, 
bet visgi bereika’o senasis 
atsisakė nuo darbo.

Reikia pasakyti, kad šioje 
draugystėje pirmininkas tu
ri būti gana nuosakus, nes 
čia tankiai apsireiškia poli
tiškas “džiaz,” kurį pirmi
ninkas turi sugebėti “di
riguoti.” kad neišėjus iš “ta
kto.” Senasis tai pataikyda
vo.

Senasis nutarimų raštinin- 
!kas taipgi atsisakė, bet jis ir 
neatsakė tai vietai. Nors mes

dešimts 
jau sen

draugy s- 
> subank- 

susivienyjo

i 
I

vai* . . .. .
ada visos draugystės daugumoje turime politines 

dar galėdavo šiaip-taip gy
vuoti, nes atvažiuodavo 
Lietuvos jaunų, stiprių vyių 
Dabargi. sustabdžius imi-Į 
graciją, visoms draugystėms 
prisieina riestai. Kurios su- 
sivienyjo ir turi ižde daugiau 
kapitalo, tos pasilaikys il
gesniam laikui. Dabar pas 
mus tautiškų draugysčių pa
siliko jau tik dvi: Mindaugio 
ir Keistučio.

Rado vyrą virtuvėj sėdinti 
negyvą.

Sausio 15 d. rado Kastan
tą Lebedi virtuvėj sėdintį 
prie stalo negyvą. Kastantas 
Lebedis buvo smuklininkas. 
Jis laikė smuklę susidėjęs su 
kitu vyru. Velionio moteris

pažiūras, bet kuomet einame 
iš dirbti organizacijai, kuri nė- 
\ ■ ra politiška, tai prisilaikome

Ivg paduodamas sugestiją, 
kad ir publika tryptų. Žino
ma, tos rųšies publika irgi 
patrypė.

Be minėtų pastabų, p. Dir- 
velis smuiką vartoja kaip pa
prastas kaimietis muzikan
tas. Dešine ranka smičių va
džioti iš peties yra griežtai 
uždrausta. Neabejoju, kad 
p. Dirvelis neturėjo teisingų 
pastabų mokindamasis smui- 
kuot. Beto ji turėjo sugadinti 
šokių-veselijų muzika. Bus 
nesmagu, kuomet nuėjus 
pas geresni mokytoją reikės 
nuo A, B, Č pradėti.

Panelė Mitrikaitė sūdai-|n?s> ?ad < -
_ . ~ Vai verčia, laužo’’ ir I P15'Rti darbą. Atėję agentai 
keletą kitų dainelių. Savo tuojaus pradeda skambinti
navo “'

natūraliu balseliu ji čiulba 
kaip paukštelis. Sudainavo 
ir “Caro nome.” Ji galės tą 
veikalą kada nors gražiai iš
pildyti, bet kol-kas ji da ne
gana jam prisirengus.

Sudainavo keletą dainelių 
ir p. V. Tenkinas. Jam ge
riausia pavyko “Leidžias 
saulelė” ir “žvaigždutė.”

Mikas Petrauskas dainavo
i J bešališkumo. O senasis nuta- ^v?įa

įtinu 1 <I^L111111I\CIO U.7 liepi 1-M- , i

laikydavo. Jis labai mylėda- neclU0fla-
rimų raštininkas to nęprisi-

jį visuomeniški reikalai ki- 
pasakoja. kad jos vyras iš j tokią prasmę turi.
vakaro buvo išėjęs miestan ■ Beje, pirm, pagelbininkas 
ir kada jis pargrįžo, tai nie-i taipgi naujas. “Spyčių” per 
kas nematė. Tik ji atsikėlus i šiuos metus galima tikėtis 
iš įyto pečių kurti .pamatė į kaip iš gausybės rago.
savo \yrą sėdinti prie stalo ir- Stovis viršminėtų drau- 
ranka galvą pasirėmusi. Už-Įgysčių gana geras. Nors 
taisius pečių ji priėjo prie Į Dukterų ir Sūnų draugystė 
savo vyro ir pamatė, kad jis ' 
•negyvas.

K. Lebedis paliko Lįetu- 
voj tėvus ir dvi seseris ir šioj 
šalyj brolį ir Seserį. Tapo 
palaidotas 18 d. sausio, su 
bažnytinėm apeigom. Laido
tuvėse dalyvavo daug smuk
lininkų.

Nebūčiau minėjęs apie 
šias laidotuves, jeigu jose 
nebūtų Įvykęs triukšmelis. 
Mat. musų mieste yra du lie
tuviai graboriai: Gribliaus- 
kas ir Kučauskąs. Pirmesnis 
labai neapkenčia naujo savo 
konkurento ir bando jam 
kenkti kur tik galėdamas ir 
kur tik pasitaiko proga. Ir 
šiose laidotuvėse veikiausia

metodą, bet kritikai progos
Kritikas.

vo “užmiršti ” apie LSS. 71 
kuopos prisiųstus draugijai 
laiškus, ypatingai Geguži
nės apvaikšeiojimo klausi
mu. Kiekvienais metais kas 
nors iš narių jam turėdavo .... ...... .  _
tai priminti. Balsavimo blan- Daugiausia tai 
kas jis taipgi savotiškai “for
mulavo.”

Nors naujasis tokių pat 
pažiūrų žmogus ir gausiai 
ploja, kuomet Bimba apsipu
tojęs keikia socialistus, bet 
visgi Teikia manyti, kad paslpanų. laikrodėlių ir žiedų 

vertės ant 300 dol. Paskui jie 
Įsilaužė ir Į kitas krautuves 
ir prisidėję daiktų į pavogtą 
automobilį leidosi į *New 
Ycrką. Bet tenai policija 
tuos sportelius pagavo ir su
grąžino atgal i Worcesterį. 
Sausio 27 d. atsibuvo jų teis
mas. Abudu gavo po»penkis 
metus ir vieną dieną kalėji
mo i Mass. Reformatory, 
Concord.

Detektivai nekuriuos pa
vogtus daiktus surado ir su
grąžino Katkauskui. Sugrą
žinti daiktai yra suvalkioti 
ir mažos vertės.

čia buvo susiorganizavus 
lietuvių vaikų gauja, kuri 
pradėjo užpuldinėti žmones 
tiesiog ant gatvės su revolve
riais. Šita gauja, nutemyjus 
kad iš stubos visi gyventojai i 
išėjo, įsiverždavo tenai ir ap-1 
kraustydavo. Šita gauja tu- ‘ 
rėjo pinigų, revolverių, li- 
berty bonų ir munšaino. Da
bar ir šitą gaują policija su- 

lėmė. SkaitytojM.

VVORCESTER, MASS. 
Nuteisti lietuvių vaikai 

už plėšimus.
Pasta moju laiku VVorces- 

tery atsirado daug plėšikų, 
i vis lietuvių 

vaikai tarpe 13 ir 20 metų. 
Gruodžio 19 d. VVilliam Ma- 
chėski ir John Lucas (abudu 
lietuviai) Įsilaužė i Katkaus- 
ko krautuvę, po numeriu 372 
Millbury st. ir pavogė dra-

finansiškai kyla lėčiaus, bet 
palyginus su kitomis drau
gystėmis ji stovi gerai.

Sūnų Draugystė tur būt 
yra turtingiausia Cambrid- 
ge’uje.

Per praeitus metus minė
tos draugystės, apart savo 
paprastų reikalų, surengė po 
puikų balių, prisidėjo prie 
protesto prakalbų prieš pra- 
baščių valdžios represijas 
Lietuvoje, ir dalyvavo Gegu
žinės apvaikščiojime.

Nors čia yra dar apie pusė 
tuzino pašaįpinių draugijų ir 
savo veikime jos tpri Įvairių 
“fonių,” bet apie jas parašy
siu kitą kartą.

Darbininkas.

per telefonus Į dirbtuves 
klausdami, ar nereikia dar
bininkų. Kuomet darbinin
kas įeina Į raštinę prašyti 
darbo, ten jį gana gerai iš
klausinėja: kokio‘darbo no
ri. kokį moki ir tt. Jei sutinki 
sumokėti tam tikrą dalį pini
gų. tai išduoda kvitą ir liepia 
važiuoti į nurodytą dirbtu
vę. Nuvažiavus Į dirbtuvę 
ieini i ofisą. Ten darbdavis *• *- 
pasižiūri Į išduotą kvitą ir 
pairaEtes. kad- mų^hyra ūž- - mokėtf, atsaTo?^^^;W^ą?l3S?^ 
darbo neturi. Kuomet paša- 
kai, kad pinigus užmokėjai map.e .S^au(.^1_ai H11"
agentui, tai atsako: “Va--mina^iai. ^eio.e, įsvaainoa- 
žiuok atsiimti savo pinigus.” m_as as ištiki uju
Per dieną pravažinėji po ke- ne^u- 
lias valandas ant gatvekario 
ir ant galo nei darbo nei pi-' 
nigų! Ateik kitą dieną iš ly
to ir vėl stovėk eilėj už savo 
sumokėtus pinigus, kpl juos 
atgausi. O iš agento pinigus 
atgauti sunku. Jis tuojaus 
siunčia tave į kitą dirbtuvę 
sakydamas kad ten darbą 
gausi. Kartais kad ir gauni

LAWRENCE, MASS. 
Atsakymas slapukui.

Gerbiama “Keleivio” Re
dakcija’ Malonėkite suteikti 
vietos savo leidžiamam laik
raštyje šiems keliems mano 
žodžiams, kaipo atsakymui 
tūlam slapukui, kuris pasira- —----- . „ M.^

ūkas “Keleivio” No.

Lavrence’o lietuviams aš 
esu žinomas jau nuo 1907 
metų, ir per tą visą laiką gy
vendamas nesijaučiu kad 
bučiau prasižengęs draugi
joms ar atskiriems žmonėms. 
Tą gali paliudyti kad ir M. 
D. A. V. Draugija, kuri turi 
su virš 300 narių ir kurioje 
aš jau ketvirtas metas rašti- 

kokį daibą. tai padirbi die- r*'nkauju. 
ną-kitą ir atleidžia. Papras-i . 
tai dirbtuvės savininkai duo- viršmmeto slapu ko 
da darbo tik todėl, kad is įrodyti, ar aš esu toks, kokiu 
agento buvo pirktas. Tai ma- tamsta mane nupiešiai: 
tote, kokią vienybę turi) 1. Kaip aš esu purvinas ir 
darbdaviai su agentais.

Kuomet su darbais yra 
baisiausia blogybė, tai gat
vės pilnos plėšikų, kurie da
ro užpuolimus dienos laike 
kaip ant vyrą, taip ir ant mo
terų. Nėra tos^ dienos, kad 
nepadarytų užpuolimo gat
vėse. Krautuvninkai bei ban
kai tą pati nukenčia. Kuo
met išeina anglų laikraščiai 
iš spaudos, tai didžiausi ant- 
galviai uždėti apie plėšimus 
gatvėse, krautuvėje ir tt. C

Aš griežtai reikalauju iš 
viršminėto slapuko faktiškai

i

1. Kaip aš esu pu
i kokį purviną darbą Lavron- 
ce’o lietuvių tarpe esuatli- 
ikęs?
j 2. Kada ir kiek sykių tam
sta matei mane nose žemę 
ariant?

3. Kada ir kur aš gyriausi 
savo moksliškumu?

4. Ar tikrai darodysi, kad i 
aš mokinausi iš stiklelio?

Atsakyti tamstai duodu 
laiko iki 18 d. šio mėnesio.

Aš turėjau kritiką per lai-
"**.,” kuris 

augščjaū-!rašydamas visokias nesąmo- 
sio laipsnio. Neklysiu paša- j 
kęs, kad Detroitas jau sumu- 
t

WORCESTER, MASS. 
Worcesterio naujienos.

j American Steel & Wire 
Co. perkelia vielinių virvių 
dirbtuvę į New Haven, 
Conn. ir į Trenton, N. J. Iš 
tos priežasties apleidžia 
Worcesterį ir daugelis tos 
dirbtuvės darbininkų, jų tar
pe keletas lietuvių sportų, 

' kaip tai: Pranas Židelevi- 
čius, Mikas Matuza ir “dzū
kų karalius” Vladas Biekša. 
Dzūkai apgailestauja savo 

j sportų, ypač Biekšos, nes ne- 
. bus kam dzūkų garbę apgin
ti ristynėse.

• > t ■. • e ❖ ❖ •

Daugelio - musų merginų 
vasaros laiku myli trankytis 
su vaikinais automobiliuose. 
Gudresni žmonės pranašavd< 
kad tas trankymasis mergi
noms ant gero neišeis. Ir iš- 
tikrujų, atėjus žiemai dauge- 

_ x , . . . lis merginu pradėjo sirgti
komisaras eme; “penesaidėm.” Nekurtos jau 

-J??’ žitsidurė ligonbųčiųose. Ki-
i tos kitokiais biidiriš *gydo- I • 
:S1. .

Patartina ateinančią vasa
rą musų merginom^ būti at
sargesnėmis.

# ♦ ♦

į Musų miesto komunistus 
1 apniko amaras. Kur tik ko
kia nelaime, tai vis ant ko
munistų galvų. Kad sustipri
nus nykstančias savo eiles, 
vietos komunistai pasikvietė 
savo “misijoniertų” Bimbą,

j

t

DETROIT, MICH.
Netikėta mirtis.

• '*•; *

Čionai visai netikėtai mirė 
Kazys Barštis, buvęs Suv. 
Valstijų kareivis. Sausio 23 
d. jis tapo atrastas pusgyvis 
ant šaligatvio su perskelta

2 d.vasario jiepa- 
t r rengė prakalbas. Bet nespė

ji į. npvinnnia VpHnni J° vai’gšas nei ant pagrindu zasties, nežinoma. Velioni-’ * .. .V s . -
iškilmingai palaidojo jobro- .A.’ . £

rengė prakalbas. Bet nespė-

policija ir areštavo. Sakoma 
detektivai jį atsivijo į čia 
net iš Montello, kur jis laike I H

_ įjo. Teko 
girdėti, kad jo teismas bu
siąs Brockfone 10 d. vasario. 

Musų miestelyje nėra nie-'____________ Worce»terietu.
ko naujo, kaip tik karas su ■ ---------------
anglies baronais, kurie nori j RAYNSFORD, MONT.

lis Petras Barštis, be bažny
tinių apeigų. Į kapus lydėjo 

! daug žmonių. 
I ’ _!______ iX°^yS®auf
» 
i

MT. CARMEL, PA.

_____
nais. šita gauja, nutemyjus, prostitucija ir girtuoklystė kraščius su “J. U. P 
kad įsstubos visi gyventojai i čia vra pasiekusi aug&ciau- :■ —... viw, mvni.

............."■■■■ jnesnei nepajuto ką»ppato|Priverst darbininkus, kad j Per visą mėnesį nebuvo 
M ruįų’^RedJ?'°Bel^tainsta?jįem? <’lrb??11!1?In ’al®*°.n®sn’e8°-Saus*°

ša savo rekordais net tokius slapuke, bandai kaltą žmogii ^ors mes biski pavargom, pradėjo snigti, o nakčia pra- 
didmiesčius, kaip New Yor- išteisinti, o nekaltą Įkrimi- bet stovėsim iki kovą laimė-dėjo gerokai šalti, 
kas ir Chicaea. Kartą įieško-nuot. F. A. Krancevičius. sim. P. Petr. ’ . J. Arm.

raj^RedT Bet tamsta, *#* šalčio nė sniego. Sausio 18 d.

kas ir Chicaga. Kartą įieško- nuot. F. A. Krancevičius. sim. P. Petr.

f
Kf



Am keleivis

_ nimų smulkmenos. Kai kas
Žmogus Prieš Trv- ->au buvo anfeoau, bet UUIV^UOIUVO 11J f1flbar l <Viesos

liką Tūkstančių

Metų.

No. 6. Vasario TO d., 1926.

dabar į šviesos pasaulį iš
traukti įvairus rašmens ir 
sienų bareljefai.

Bažnyčios vartų butą išra
šytų įvairiais rašmenimis, 
kuriuose kalbama apie metų 
laikų atsimainymą, apie sė
jos pradžią, apie žynių (ku
nigų) gudrumą. Pasirodo, 
kad pastarieji, iškabindavo 
bažnyčiose lenteles su para
šais /"galite pradėti sėją,” 
"pavasaris atėjo,” “eikite į 
laukus." "greitai bus lie
taus” ir tt. Šios lentelės yra 
akmeninės ir išliko iki šių 
laikų.

Mąstai apie šias liekanas 
ir samprotauji: 13,000 me- 
:ų!

O jau ir tuomet žmonės 
gyveno, kovojo, mylėjo, ka
lė akmenyje savo gyvenimo 
pasaką, meldėsi, puolė veidu 
prieš saulę — dievą, kentė 
ir džiaugėsi. L U.

I

Benjaminu Rumšas.

Piršlys Suvadžioto) as.
Vieno veiksmo komedija.

tebėra pas mus... (Alutis pamatęs lckų nu
sigąsta).

tekus:—Ui, jis yr’. Ui, tai tamste čia? .Aš 
du šyk buvau paš tamsta šiandien, bet pono 
Alučio neradau. Ui, kur aš jam rasiu, kad 
jis čia. Niu, pons Aluti, daugiau loikti nega
liu. Atiduok man skolą! Jei šiandien neati
duosi, tai žinai kas bus? Rytoj ateis Šmulkė, 
Abromas ir aš su policija ir padarysim ant 
tavo namų ir žemės licitaciją... (Visi nusi
stebi).

Alutis (traukiasi durų link). Ar velnias 
čia tave atnešė?!

Ickus:—Ui ne. Ne velnias, aš pats atė
jau. Ale atiduok tamsta man skolą’. Tams
ta vis prižadėjai greit atiduoti. Tamsta sa
kei, kad greit vesi pačią, gausi gerą pasogą 
ir pinigų bus... Ui, loikti nebegaliu, nes 
Šmulkė ir Abromkė atims tavo žemę ir aš 
liksiu be nieko...

Tarikalius:—Kaip tai, nesuprantu, Ic- 
kau. Ar tai tau Alutis skolingas, ar kitas 
kas? (Alutis nematant Ickui išbėga).

Ickus:—Niu, Alutis, Alutis.
Tarikalius:—Kaip tai gali būti? Juk Alu

tis toks turtingas...
Ickus:—Ui, jis turtingas?! Kad jis butų 

nors tiek turtingas kaip tas elgeta, kur prie 
bažnyčios ranką atstatęs stovi, tai butų la
bai gerai. Jeigu jis parduotų visą savo ūkę 
ir tai jam skola užmokėt neužtektų. Kaip 
aš žydas esu, tikėkit man.

Piršlys (Nedrąsiai):—Jau, Ickau, rodos 
tu čia perdaug meluoji...

Ickus:—Ui, kad aš taip sveikas bučiau, 
kaip aš teisybę kalbu. Jis man vienam dau
giau kaip pusantro tūkstančio skolingas, aš 
galiu vekselį parodyt. (Jieško po kišenes). 
Ir dar jis skolingas Šmulkei, Abromui ir ki
tiems. Jis visuomet žada apsivest, gauti ge
rą pasogą ir visiems atiduoti skolą. Ale kas 
už jo eis... (Apsidairo). Niu. kur Alutis? 
Išbėgo?! Ui, a chalerijel... (Bėga lauk).

Tarikalius:—Še tau piršly! Gerą, turtin
gą ir negeriantį jaunikį mano Marcelei at
vedei! Dėkui už tokį jaunikį, Ragočiau...

Piršlys: —Atleisk man, tėvai... Gerai ne
pažinau aš jo. Prašė, vadinasi, žmogus, kad 
supirščiau, taigi, sakau: kodėl žmogui gero 
nepadaryti?...

Marcelė
piršk man Petrą.

Piršlys:—Katrą Petrą?
Marcelė (Rodydama pirštu):—Nagi šitą. 
Tarikalius:—Tikrai, daug vertesnis Pet

ras už tą Alutį. Nors kartais ir patinginiauja 
su tais savo laikraščiais, bet doras, blaivus 
ir išmintingas.

Piršlys: —Tikra tiesa, Petrą aš pažįstu 
gerai; išmintingas vaikas. O to Alučio ne
pažinau gerai.

Agnieška:—Tai ko gyrei, kad nepažinai?
Piršlys

si. esu piršlys.
Tarškalius:—Petrai, ar tu myli Marcelę 

ir ar tu nori ją už pačią sau gauti?
Petras (Bučiuodamas Tarškaliaus ran

kas) :—Myliu. Aš noriu ją...
Tarškalius:— O tu, Marcele, ar sutinki 

būti Petro žmona?
Marcelė (Nedrąsiai):—Sutinku.
Tarškalius:—Na jeigu taip, vaikai, lai

minu aš jumis. Apsiveskit ir mylėkit viens 
kitą lig grabo lentos. Ką buvau prižadėjęs ’ 
pasogą, tai dar pridėsiu jums ir gyvenkite 
sau laimingai!...

Piršlys:—Kaip aš...
Tarškalius:—O tu, pirsly-suvadžiotojau, 

esi visai čia nereikalingas: apsieisime ir be 
tavęs. Gali drožti ten, kur ir tavo turtinga
sis jaunikaitis iškūrė... (Uždanga)

(Pabaiga) 1
SCENA X.

Agnieška:—O, svetelių pas mus beėsą. 
Sveiki atsilankę.

Alutis ir Piršlys:—Sveiki,sveiki!
Alutis:—Tai užvažiavom apsilankyti... 
Piršlys:—Apsilankyti ir pažiūrėt kas pas 

jus naujo, ar visi sveiki?
Agnieška:—Dėl sveikatėlės negalim Die

vo rugoti, esam visi kaip ridikai sveiki-rau- 
doni. Na, o kas pas jus, sveteliai, naujo?

Piršlys:—Naujo, vadinasi, kol kas nieko. 
Tarškalius:—Gana, motin, tau rodą 

braukti, eik įnešk ką nors mums užkąsti.
Agnieška:—Tikrai, ko aš čia stoviu, tuo

jaus. (Išeina).
Piršlys:—Dabar, vadinasi, ir apie dalyką 

galima bus pakalbėti. Čia, vadinasi, tėvai, 
kalba eis apie Alutį. Alutis žmogus turtin
gas, turi gerą ūkį...

Tarškalius:—Žinau, žinau.
Piršlys:—Visko turi, tik neturi, vadinasi, 

šeimininkės. Pats, tėvai, turi dukrelę, kuri 
pasidabojo jam.

Alutis:—Į tavo sveikatą, tėvai: (Geria). 
Tavo duktė ištikrujų man labai patinka, už 
mane ją išleidęs džiaugsies, tėveli. Į sveika
tėlę. (Prisipila ir geria).

Tarškalius:—Dėkui. (Į piršlį). O jau ka
žin pasogos ar daug reikalausite? (Grįžta 
Agnieška nešina butelį, sūrio, duonos ir de
da ant stalo).

Agnieška:—štai ir aš dar radau trejų de- 
vynerių. Žmonės sako, kad nuo visų ligų 
gelbsti. (Sėdasi).

Tarškalius:—Matai, motin, atvažiavo 
sveteliai ir dar nepaprasti: vienas piršlys, 
antras jaunikaitis. Mat, pasidabojo Alučiui 
musų Marcelė, taigi dabar rpsvarstysime 
visi.

Alutis:—Tikrai, mamyte, pasidabojo 
man jūsų Marcelė. Tai, motinėle, už tavo ir 
Marcelės sveikatą. (Geria).

Piršlys:—O kaslink pasogos, manau, kad 
tėvelis, nepaskupėsi savo vienintelei dukre
lei. Duodamas jai tai vistiek kaip ir skolin
tum kokiam geram žmogui. Ant senatvės 
juodu jums galės duoti.

Tarškalius:—Kas tiesa, tai tiesa. Duosiu 
i pora tūkstantėlių, na arklį, karvę ir kitų gy

vulėlių. Kraitis nemažas bus.
Alutis:—Na, tėvai, manau, kad tukstan- 

’ tį vis uždėsi daugiau. Kas dabar iš tų pora 
tūkstantėlių. Tiesą piršlys kalba, kad jau 
duodamas dukterei pasogą, tai kaip ir sau. 
Tai ko čia gailėtis. Už tavo sveikatėlę. (Pi
lasi ir geria).

Tarškalius (į šalį):—Matyt, kad geras 
paukštis, vienas geria ir gana. (Į Alutį). O 
jus deratės dar nematę musų Marcelės, gal 
dar visai nepatiks jums. Motin, kur Mar
celė?

Agnieška:—Aš eisiu ją tuojau pašauk
siu, mat gėdinasi įeiti. (Išeina).

Piršlys:—Žinoma, jauna, nedrąsi. Jonas 
ją pažįsta, jei neis 
apsieisime.

Alutis:—Pažįstu ją, gerai pažįstu, kur 
nepažinsi, tegu neina, apsieisime... O tėvelis 
vis juk dar tūkstantį pridėsi, kad jau lygus 
skaičius butų “trys,” nors ir visko turiu, ką 
gali ir Ragočius pasakyti. (Rodydamas į 
piršlį). Bet daug ir reikia. (Įeina Agnieška)

Agnieška:—Tuojaus įeis Marcelė. (Sėda
si prie kalvarato).

Piršlys:—Dabar ji turbut dabinasi? Mat 
jau toks jaunų, vadinasi, paprotys, kad tik 
gražiau, vadinasi, pasirodyti.

Tarškalius:—Et, ir mes buvome jauni, ką 
čia supaisysi. (Įeina Marcelė).

SCENA XI.
Marcelė (Gėdingai):
Alutis:

gražumėlis, kaip pamalevota.
Piršlys:—Tikrai, Jonai, dailią gyvenimo 

draugę, vadinasi, pasirinkai.
Alutis:—Daili, tai daili, ką čia bekalbėti. 

(Į Marcelę). Eikšią, balandėle, pas mane. 
Nesigėdink, eikš... (Įeina Ickus ir Petras^.

SCENA XII.
, Petras (lygtęsdamas kalbą):

♦

JIE GAVO ĮSAKYMĄ.

Viena moksliška ekspedi
cija nesenai Bolivijoj (Pie
tų Amerikoj) padarė naujų 
tyrinėjimų su dar įdomes
niais rezultatais.

Iš po žemių jai pasisekė 
atkasti likučius tokios senos 
žmonijos kultūros, prieš ku
rią 3—4 tūkstančių Eigipto 
kultūra tik vaikas. Čia rasta 
kultūros likučiai, kuri žydėjo 
mažiausia prieš 13 tūkstan
čių metų.

13,000 metų!...
Mokslo nustatyta, kad ta 

vieta, kur dabar atrasta tos 
labai senos kultūros likučiai, 
gal prieš keletą tūkstančių 
metų buvo apsemta vande
nyno, ir viskas kas buvo že
mės paviršiuje sunaikinta.

Bolivijos nukariautojai is
panai, užėmę tas vietas po i 
Amerikos atradimo, rado 
kultūringos inkų giminės 
kultūros liekanas. Bet dabar 
įrodyta, kad po jų bažnyčių 
rūmų, miestų griuvėsiais ilsi
si likučiai dar kitos, daug 
senesnės, nežinomos kultū
ros.

Akmeninius ginklus, iš
mūrytas tašytais akmenimis 
lindynes — štai ką rado pas
taruoju laiku mokslininkai, 
besirausdami daug giliau, 
negu inkų griuvėsių žemės 
sluoksnyje.

Tose akmeninėse sienose 
rasta įmūrytų žmonių kauko
lių. Vadinasi, žmonės ten bu
vo laidojami panašiai kaip 

i katakombose. Gyvenamo- 
: sios lindynės gana mažos, su 
■akmeniniais suolais pasie
niuose. Žmonės, matyt, mie
gojo ant jų sėdėdami. (Vie
tos indijonai ir ligi šiol bū
dami kelionėje, miega sėdė
dami). Rasta taip pat, pana
šiai kaip Egipto mumijų, su-

Mes žinome, kad Lietuvos I 
bolševikėliai gyvena ne sa
vo protu, bet Maskvos įsaky- 
nais. Jei jiems Maskva įsa- 
<o, jie siūlo mums “bendrą 
frontą.” atėjo kitas įsaky
mas—ir jie vėl atsisako nuo 
bet kokio bendradarbiavi- 
no su mumis.

Mes. socialdemokratai, tik 
juokiamės iš tokių Maskvos 
lavatkų. kurios gyvena sve- 
imais Įsakymais ir pinigais. 
Pastaruoju laiku Lietuvos 
bolševikai gavo įsakymą 
^markiau pulti socialdemo
kratus. Ir tuoj “Valstiečių 
Žody" pasipylė plūdimai, 
visa eilė nemazgotbumių 
>radėjo visaip lojoti mus. 
<ą. ką. o meluot bolševikė- 
liai tai jau moka. Nors kar
ais ir labai kvailai jie me- 
uoja. bet ką gi. ar darbinin
kas taip greit patikrins ar čia 
iesa ar melas.

Bolševikai' mano, kad tik 
reikia biauroti, o kas nors 
vis tiek prilips. Tie etatiniai 
Maskvos skalikai nė nemato, 
kad jie savo melu, šmeižtais, 
prasimanymais tik ardo dar
bininkų judėjimą. Darbinin
kų judėjimas jiems ir neru
pi. Jie tik nori suklaidinti 
darbininkus ir įvesti savo 
diktatūrą, o tada jau norėsi 
nenorėsi, turėsi tylėti.

Bolševikėliai džiūgauja, 
kad klerikalai persekioja so
cialdemokratus. Tie niekšai 
iš džiaugsmo rankas trina. 
Mes, socialdemokratai, aiš
kiname darbininkams, kad 
bolševikai ir klerikalai eina 
tais pačiais keliais. Pažiūrė
kit Rusijon: ten kapitalistai 
yra laisvi, užsienių kapita
listai gauna koncesijas ir iš
naudoja rusų darbininkus, o 

j socialdemokratai kenčia ka
lėjimuose. Lietuvoj reakcija 
socialdemokratus taip pat 
persekioja.

Jei šiandien mus perse
kioja klerikalai, jei Lietuvoj 

į nėra demokratinių laisvių ir 
j jei visas musų kraštas skurs- 
. ta ir stena reakcijos smau- 
giamas, tad kalti yra bolše
vikai. Bolševikai 1919 me
tais atsivedė “raudonuosius" 
rusus i Lietuvą pasiplėšti. 
Lietuva turėjo nuo užpuoli
kų gintis. Karas su rusais ir 

įdavė progos musų reakcijai 
sustiprėti. Bolševikai remda
mies rusų durtuvu suardė 
Lietuvos darbininkų judėji- 

---------------- , mą ir sustiprino klerikalinę 
žmogaus pasielgimą už reakciją.

_ Vėliau bolševikai padėjo 
čia už žvalgybai išardyti musų pro- 

Kitaip sakant, fesines sąjungas ir šiandien

I I

—Ale kur gi ne! Aš pats; 
atsimenu, kaip ant mitingo' 
buvo nutarta nupirkti, ir tas! 
nutarimas stovi musų pratę- ; 
kuluose užrašytas.

—O pinigus ar užmokė
jot?

—šiur, Maike!
—O kam juos užmokėjot?
—Klebonui.
—Tai jus imkite jį nagan.
—Kaip tu jį paimsi nagan. 

kad jis sakosi nieko nežinąs 
ir dac oi ? Ir dabar musų su
saidė labai susiklapatinus. 
kad neatsitiktų tas pats ir su 
kitais musų patronais. Tiek 
daug yra šventųjų pripirkta, 
tiek pinigo sudėta, c 
vieną gražią naktį visi išsi- 
mufins, kas tada bus?

—Tegul prapuola, tėve 
gal bus geriau.

—Kaip tai. vaike, kaip 
tas gali būt geriau, jeigu mu
sų procė prapuls?

—Šiaip ar taip ji prapuo
la, tėve. Jeigu jūsų patronas 
ir nebūtų iš bažnyčios din
gęs. tai vistiek jus savo, pini
gų jau negautumėt už jį. Vė
liaus jus galėtumėt nutarti 
da daugiau tokių stabų nu
pirkti. Bet dabar, kada jis 
prapuolė, tai jus pradėsit1 
protauti ir ne vienas iš jus 
susipras, kad tokiems daly
kams neužsimoka savo pini
gus leisti. Todėl aš ir sakau,' 
kad juo daugiau jūsų šventų
jų “pabėgs,” tuo jums bus i 
geriau.

—Palauk. Maike, aš noriu. 
apie tai pamislyt.

—Gud momink. Maike! 
—Labo ryto, tėve, 

pas tave girdėt?
—Bom biznis, vaike. 
—Kodėl?
—Iš musų parapijos pra

dėjo bėgti visi apaštalai.
—Ką tai reiškia?
—Tai reiškia, vaike, kad 

visi musų šventi patronai, 
kurie stovėjo bažnyčioje, 
pradėjo mufintis laukan.

—Man neaišku, tėve.
* —Na, tai klausyk, aš tau 
išklumočysiu virozniau. Mu
sų švento Pyterio ir Povylo 
susaidė buvo nupirkus ir pa
stačius bažnyčioj du savo 
patronu, tai yra. šventą Po- 
vylą ir šventą Pyterį, o kita 
musų susaidė užfundijo 
šventą Džianą. Ar tas aišku, 
ar ne?

—Gerai, tėve, o kas to- 
liaus?

—O toliaus, vaike, pama
tėm, kad šitų šventųjų musų 
bažnyčioj jau nėra.

—Tai kur jie? 
—Išsimufino.
—Ar tu nori pasakyt, tė

ve, kad išsikraustė?
—Jessa!
—Kokiuo budu jie galėjo 

; išsikraustyt? Juk jie buvo 
negyvi.

—Jes, rodos, kad negyvi, 
o betgi išsimufino. Petrinės 
apaštalas pabėgo da 1923 
metais, kuomet bažnyčios 
skiepe fajeras atsitiko, o da
bar apsižiūrėjom, kad ir 
švento Džiano nėra. Tai tikri 
stebuklai. Maike. Kada pir
mu kartu pamatėm, kad mu
sų apaštalai iš bažnyčios 
prapuolė, tai musų susaidėj 
kilo lermas. Mat. daug pini
gų buvom už jį užmokėję. 
Taigi išrinkom komitetą ir 
nusiuntėm pas kleboną, kad 
pasakytų, kokiu spasabu tas 
galėjo atsitikti. Klebonas 
peržiurėjo knygas ir pasakė, 
kad šventas Povylas visai 
nėra pas jį užrašytas. Taigi jam uždėjęs, 
aš noriu, kad tu, Maike, da
bar man išvirozvtum. kaip 
tai gali būti, kad musų susai- 
dės patronas nėra parapijos 
knygose užrašytas.

—O kiti baldai ar yra už
rašyti ?

—O kas tai yra “baldai,” 
Maike? Artai fomičiai?

—Taip, tėve.
—Aš to negaliu pasakyt, 

Maike, ba knygas y ėda pats 
klebonas su savo gaspadine.

—Jeigu tu pats, tėve, šitų 
dalykų nežinai, tai kaip gi aš 
galiu žinoti? Juk aš prie jū
sų parapijos nepriguliu. Aš 
tik tiek galiu pasakyt, kad me pusė buvo airių katalikų, 
čia nėra jokių stebuklų. Jei- pripažino, kad kun. Garmus 
gu jūsų patronas nėra kuni- ištiesų yra ta korespondenci- 
go knygose užrašytas, tai ga- ja apšmeižtas.
Ii būt, kad jus nesat jį pirkt, P ' _ _

Kas

o jeigu y . t & r , “i^i i^i- daryt^ žmonių kaulų.
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; paaiškėjo, 
kad vėliau tos kultūros vis 
augta. Iš mažų lindynių eita 
prie statymo didžiulių pože
minių kaimų, bažnyčių ir rū
mų. Visi statybai sunaudoti 
akmens puikiai nušlifuoti. 
Randama daug didžiulių 
akmeninių statulų. Kaipo 
naujesnės, vis labiau žydin
čios kultūros pažymiai yra 
gražus deginto molio dirbi
niai, žalvaris, statybos brai
žiniai.

Ir štai tos beaugančios 
kultūros netikėtai nutrukta 
—didžiulė vandenyno ban
ga. matyt, iš karto viską nu
šlavė. Kai kuriose vietose 
randami tik įvairių rūmų, 
bažnyčių pamatai.

Įdomiausią paskutinių ty
rinėjimų radinį sudaro Sau- 

, lės Bažnyčios sienų pagraži-

Tai dabar aš prašysiu: pri-

Toks jau mano amatas, vadina-

Kunigo Garmaus Byla Išėjo Laikraščių Naudai

“Keleivyje" buvo jau ra
šyta, kad vyriausis Massa- 
chusetts valstijos teismas 
panaikino kun. Garmaus by
lą prieš buvusį “Sandaros" 
redaktorių Šliakį ir paliuosa- 
vo pastarąjį nuo pabaudos, 
kurią žemesnis teismas buvo

I

vyriausį valstijos teismą, ir 
čia dalykai virto kitaip. Vy
riausis teismas išaiškino, 
kad kalb?.moji “Sandaros" 
korespondencija Garmaus 
visai nešmeižia ir kad p. 
Šliakys, įdėdamas ją į savo 
laikraštį, nėra įstatymams 
nusikaltęs. Todėl žemesnio
jo teismo sprendimas nupuo
la ir kartu nupuola visa kun. 
Garmaus byla.

i Bet tai da ne viskas. 
Vyriausis teismas išaiški- 

Ino, kad laikraštis, aprašyda- 
mas f 
Massachusetts ribų, negali 
būt skundžiamas <” 
šmeižimą. ]”“ ' __ „ __
jeigu Bostono laikraštis pa- tenka vėldarbas pradėti iš 
įrašys, kad kun. Ilgapirštis naujo.
1 Pennsylvanijoj nunešė da-Į Darbininkams tenka ko- 

truoti šitą korespondenciją į vatkų pinigus, tai Bostone voti prieš
’ ’ ” ’ ’ ‘ .tas raštas negali būt konst-...........

motas kaipo šmeižtas, ir 
kun. Ilgapirštis negali atva
žiavęs čionai prie to laikraš
čio kabintis dėl to.

Taigi kun. Garmaus byla 
galų gale išėjo laikraščiams 

Bet p. Šliakys apeliavo į , ant naudos. X

I
Kun. Garmus, matoma pa- Į 

kurstytas kitų kunigų, buvo j 
prikibęs prie p. Šliakio už iš-j 
spausdintą “Sandaroje" ko-i 
respondenciją, kurioje buvo 
pasakyta, kad jisai, Garmus, 
grįždamas su aukomis iš A- 
merikos į Lietuvą, susipaži
no Vokietijoj su dviem mer
gom ir gyvendamas su jomis 
visą laiką išleido visus pini
gus.

Kun. Garmus norėjo kons-

kaipo kriminalį jo kunigiš
kos “garbės” apšmeižimą, ir 
prisaikintujų suolas, kuria-

; du priešu: pnes 
klerikalus ir jų diktatūrą ir 
prie bolševikus. Ir vieni ir ki
ti laisvės nepripažįsta. Lietu
voj vienas reakcinės lazdos 
galas, o Rusijoj kitas tos laz
dos galas, muša betgi ir ten 
ir čia tiktai darbininkus.

S oc ialdetnokratas.

•nereiks, vadinasi, be jos

Gerą dieną.
Sveikutė, sveikutė, tai, sakau,

Gal jis

PRAKEIKTAS KARAS.
Krauju jaunuolių permirko žemė. 
Kraujo upeliai laukuos tekėjo. 
Kur tik kareivių pulkai stovėjo. 
Krauju jaunuolių permirko žemė. 
Kur tik granatos tankiai aidėjo...

Tų prakeikimas karui atėjo. 
Kurie atliko be kąsnio duonos. 
Kurie nerado niekur paguodos. 
Tų prakeikimas karui atėjo, 
Kurie nustojo vilties svajotos...
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—- ->! PRIETARŲ AUKA._______ Y . bamas, bet visgi mes esame

Nešenai netoli Varšuvos geresnėse sąlygose,negu mu- 
buvo padalytas tamsus p ra- sų broliai Lietuvoje. Ir kad 
sižengimas, kuris primena pagelbėt Lietuvos liaudžiai 
viduramžius. Vienam Vatšu- sunkioje jų kovoje su kunigų 
vos apskrities kąime susirgo priespauda, kiekvienas susi- 

—iii-i i-—pratęs darbininkas turėtų 
paaukaut pagal savo išgalę 
Lietuvos socialdemokra
tams. Kuo daugiau mes, -- 
menkos lietuviai, paremsim 
savo draugus Lietuvoje, tuo 
greičiau galime tikėtis geres
nės ateities Lietuvos visuo
menei. ' . -

Thoą. Bajoraiti*.
------------ - '; f 

AUKOS LIETUVOS 
_______ _ j STUDENTAMS.

ne ria_ mynais tuojau nuvyko pas Dayton, Ohio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MOKSLININKAS SU- Į 

TVĖRĖ CELĘ.
D-ras D. T. McDougal, di-'

rektorius augmenų fiziolo- Kanadoje, nesenai buvo at- ligonė^sveiko, tai šundak- 
gijos laboratorijų prie Car- rastas suakmenėjęs uolieno- taris pareiškė, kad jis nega- 
negies Institucijos, paskelbė se senovės gyvūnas. Manito- ks išgydyt^ kadangi vie- 
anądien pasauliui didelę bos universiteto mokslinto- na netOli gyvenanti ragana 
naujieną. Jisai praneša, kad kai dabar ištyrė tas uolienas užkeikusi jo meną. Panai- 
jam pasisekė cheminiu budu ir pripažino, kad jos yra -u- kinti užbūrimo jėgai būtinai 
sutverti celę, kuri priima sudariusios nevėliau, k- ip esas reikalingas išlašintas 
maistą ir auga, tik veistis da’60,000,000 metų atgal. Ę< iš- tos‘raganos kraujas. Tai iš-‘ 
negali. Celė yra kiekvienos kia, ir tas gyvūnas tur3jo girdęs ligonės vyras su kai-! 
gyvybės pamatas, ir nors gyventi ant žemės ’-------

moteriškė, kurią gydė šun-1 RADOgyvSS?MET^ Sris ’jvairionusžolėmis,
I »« • 7TVUnM>- . ... katės smegenimis ir pana-
' Mamtobos provincijoj, ketais vaistais. Kadangi

įveiko, tai šundak-

I

Aš. Ona Razulevičiukė, po vyrui 
Kalvinienė. pajieškau savo pusbrolių 
Juozo, Zig.no, Andiiau.-. Aliasiau; ir 

paeina iš Ši’unų 
parapijos. Trukų 

rėdybos. Aš paeinu 
Meldžiu atsišaukti

Juozo. Zig.no,
Jono Sabaliauską, 
kaimo, 2icžrfiarių 
apskričio, Vilniaus 
iš Rusonių kaimo 
šiuo adresu:

MRS. ANNA KALV1NIENĖ
1632 Missouri av., S. Miluaukee, \V:s.

Aš, Kazimiera.-. Labun^kis, paiieš- 
__ kau sa\o brolio Domininko. Iš Lietu- 
ą I vos paeina Raudėnų kaimo, Kuršėnų 

paštu. Š.aulių apskr. Prieš karą g. - 
veto Rumford. Ale

C. LABUNSK1
Enumclav, Waąh.

įmokslui buvo žinoma, iš ko- žiau kaip 60 milionų mę .ų, nurodyt, raganą, atitempė Paul. Dombrauskienė S2.00. 
kių cheminių medžiagų ji su- nes kitaip jis nebūtų galėjęs ja pas ^yg. pradėjo ją bady-1_________________ -
. «« *1 * 4* « ^-v I . V 4 1 a fe M v- *« • ~ — - - * * M* . • • « • i “ ~ " “ * ' “

Pajieškau giminaičio Frano Kre- 
sansko, 4 metai atgal jis sirgo džiova 
ir buvo ligoninėje netoli Philadelpal
ios. Paeina iš Jovaišiškės kainu, 
Plungės vai.. Telšių apskr. Geibiam e- 
ji draugai, žinantieji apie jį arba a ne 
jo mii imą malonėkit pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga. Mano adresas:

Mrs. Monika Kaue'rienė (7)
156 Niagara st.,

Hamilton, O.nt., Cauada

Pajieškau apsivedimui merginos' 
tarpe 19 ir 25 metų. Aš esu vaikinas 
28 metų. Noiinčio' i.psiverti malonės 
atsišaukti šiuv^adresu:

J. W. MACULIS
Bos 11, Mona, W. Va.

PARDAVIMAI

parsiduoda bučeknė ik
GROSERNĖ.

Biznis išdirbtas per keletą metų, 
vieta apgyventa lietuviais ir lenkais. 
" ' ’ ‘į , ’ ’ —— i sužinosite ant 
vietos. Klauskite (C)

104 Lawrence st.. Lawrence. Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 11 iki 24 metų amžiaus, mokau- . Pj-i^įastį pardavimo 
ėios angliškai, mylinčios šeimynišką ... . .
gyvenimą. .Meldžiu rašyti ir savo pa- j 
veikslą pri.-iųsti. Iš kitų šalių meldžiu 
nerašinėti B. J. LINSON

13 Schooies ?t., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ne- 
senesnės kaip 30 metų. Aš esu vaiki
nas 28 metų. Siųsdamos laišką malo
nėkit prisiųsti ir paveiksią.

C. C URBAN
U. S. Navai. Acadėąąy.
Tailor Shcp, Anna;»oli.s, Md.

(7)

NORIU PARDUOTI kablerių įran
kius arba shoe repairing outfit. Yra 
viskas, kas tik reikalinga, tiktai 
Goodyear stitehing mašinos nėra. (7) 

GEORGE GUTKOWSKI
81 Vine st., Montello, Mass.

Siųskite Geras Knygas 

Letuvon.

sideda, tečiaus sutverti gyvą Į tas uolas patekti. Tą^r u-^j peiliais ir lašinti jos kraują 
celę iki šiol vis nesisekdavo. — —i...• ----- j-—.............   -
Tuo pasiremdami kunigai 
daugiausia ir tvirtindavo, 
kad gyvybę gali sutverti tik
tai Dievas. Kada mokslas pa
rodys, jog gyvą celę galima 
sutverti sudėjus į krūvą tam 
tikras medžiagas, tai bus aiš
ku. jog ir pirmutinė gyvybė 
ant žemės galėjo atsirasti to
kiu pat budu.

Tiesa, sutvertą D-ro Mc- 
Dougalo celę negalima da 
pavadinti gyva cele, nes ji 
da negali veistis; tečiaus tas 
faktas, kad ji gali maitintis 
ir augti, mokslininkus labai 
užinteresavo. Gali būt, kad 
neužilgo gyvybės klausimas 
bus galutinai išrištas, ir tuo
met visi žinos, kad ji atsira
do ant žemės natūraliu ke
liu, taip kaip šiandien visi ži
no, jog žemė yra apskrita.

I PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 

STUDIJA.
_ r Parsiduoda vienatinė lietuviška fo

tografijų studija, su visais moderniš
kais įtaisymais, viena iš puikiausių 
studijų šioje apielinkėje. Randasi la- 
0- i "eroje vietoje, garu (steam) ap
šildoma ir kiti patogumai. Stebėtinai 

j pigi renda Biznis išdirbtas per 15 me- 
į tu. Savininkas turi apleist šį miestą, 
i Pasiskubinkite, nes tai yra puiki pro
ga! Manz Art Studio (7)

Statė st. cor. Colorado ave- 
Bridgeport. Conn.

“Keleivis” turi išleidęs 
gerų knygų, kurios labai tik
tų Lietuvos žmonėms. Ame
rikiečiai gali nusiųsti jiems 
šitų knygų dovanų Kalė
doms.

štai kelintas knygų, ku
rios nusiųstos Lietuvon gali 
padaryti daug naudos:

“Lietuvos Respublikos Is
torija,” pradedant nuo 1905 j 
metų revoliuci jos ir baigiant į 
šiomis dienomis. Su spalvuo- ■ 
tu žemlapiu, kaina $1.

“Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje,” kur tel
pa apie 300 visokių dievų. 
Knyga stambi ir labai pamo
kinanti. Tai yra tikra tikėji
mų istorija, parašyta laisvo 
mokslo dvasioj. Kaina $1.

“Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kur ėmėsi tiek van
dens, kad apsemtų visą že
mės kamuolį? Kur tas van
duo dabar yra? Kaip iš vie
nos Nojaus šeimynos galėjo 
atsirasti baltveidžiai, juod- 
veidžiai ir kitos žmonių veis
lės? Šitie ir šimtai kitų klau
simų, kurių negali išaiškinti 
jokia dvasiška asaba, yra 
nuosakiai šitoj knygoj išriš
ti. Knyga begalo Įdomi. Kas 
žodis — tai faktas: kas saki
nys — tai naujas kunigų ar
gumentas griūva.-Kaina 25c.

Kas prisius išviso $2.00 ir 
priduos adresą Į Lietuvą, 
“Keleivio” administracija 

i nusiųs visas tris šitas knygas 
ir pati nusiuntimo lėšas ap
mokės.

Visus užsakymus ir pini
gus

Aš, Petronėlė Moc :aitė, po vyrui 
Nassavienė. pajieškau pusseserės 
Oii-s Mockaitės, Kauno rėdybos, Tau
ragės apskr.. Naumiesčio parapijos, 
Makių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantieji malonėkite pranešti šiuo 
adresu. (7)

MRS PETRONĖLE NASSAU
66 Ten Eyck st. Brooklyn. N. Y.

Redakicjos Atsakym i.

-----o , . .. , 1 Sielos Šešėliui. — Pnsiiis- 
per duris. Visi dalyvauji n- tos tamstos eilės spaudai Re
tieji atsiklaupę ėmė prasyti, tinka. Mintis butų nebloga, 
Dievą, kad grąžintų ligonei (bet prastai sueiliuotos.

ną mokslininkai pavad no!; lukštus. Paskui šundaktaris 
tribolitu. Tai yra panašu s į davė to kraujo gerti ligonei 
vėžj sutvėrimas, gyvenęs cnt ir raganai, po to ją išstūmė'. 
jūrių dugno milionai m :tų uer duris. Visi dalyvauji n-’
atgal.

Tai yra da vienas faktis, 
kuris parodo, kaip juokingos 
yra tos šventraščio pasakas, 
kurios tvirtina, kad pasaulis 
buvo sutvertas vos tik 6,000 
metų atgal!

sveikatą. Policija įsikišo Į šį 
dalyką ir pavedė jį išsprę sti 
teismui.

ĖDRUS ŽMOGUS.
Kauno “Echo” 

nalio Magazino” 
aštuonioliktame 
Saksonijoj (Vokietijoj) gy
venęs nepaprastas žmogus, 
kurs už pinigus galėdavęs 
viską 
kiaulė,dvi pintinės vyšnių su 
kauleliais tai būdavęs jo 
nuolatinis maistas. Jis leng
vai sukramtydavęs stiklinius 
indus, molinius puodus, o už 
ypatingą užmokesnį net ir 
kietus akmenis. Besidomin
čių akyvaizdoj jis rydavęs 
gyvas žiurkes, peles, dru
gius, paukščius ir t. p. Kartą 
jam padavę rašomuosius da
lykus, aptaisytus gelžimi. Jis 
lengvai prarijęs rašalinę, 
plunksną, paišiukams valyti 
peiliuką, anais laikais vietoj 
nugeriamojo popierio varto
jamą smėlį ir rašalą. Šitą 
Įvykį patvirtinę 7 liudinin
kai, Viurtemburgo senate 
prisiekdinti. Tas žmogus iš
gyvenęs 60 metų. Po jo mir
ties jo pilve rado daug nesu
virškintų ir gerai išsilaikiu
sių daiktų. (“Ž-tis.”)

iš “Nacio- 
rašo, kad 
šimtmety

MASKVA IŠLEIDO 3rt,. 
000,000 AMERIKOS KO

MUNISTAMS.
Šiomis dienomis Maskvo

je buvo paskelbtas ęfici«lis 
raportas, parodantis, kur 
kiek išleista pereitais met ris 
pinigų komunistinei pro >a- 
gandai. Raportas parodo, 
kad Suvienytose Valstijose 
išleista $1,000,000, ir tuo pa
čiu laiku komunistų skaičius 
čia nusmukęs iki 12,000.

Ar negeriau butų "bu• ę, 
kad už tuos pinigus Maskva 
butų nupirkus badaujan
tiems Rusijos žmonėms d: o- 
nos?

!

suvalgyti. Avinas.

M. K. Adamoniui.—Tam
stos prisiųstąjį “Protestą 
prieš Lietuvos valdžią” gią- 
žinam atgal, nes po juo pasi
rašo komunistų kontroliuo
jamos organizacijos. Jos ia- 

.... , , . b«i smarkiai protestuoja
nam įžymiausiam lakūnui ieš Liet vaidžią,kuri varžo 
bankietas, kur Jis buvo pa- ųn;1.uin. : • • ’•gerbtas prakalbomis. J tai jis'spa”0? ' 
nekreipė dėmesio ir nesi
stengė nieko atsakyti, taip 
kad draugai ji vertė prievar
ta ką nors atsakyti. Lakūnas 
pakilo ir pabeldęs Į savo 
stiklą tarė: “Yra vienas pau
kštis vardu papūga. Jis k ri
ba gerai, bet laksto blog ii. 
Aš kalbu blogai, bet skr. i- 
dau gerai.”

LAKŪNO PRAKALBA.
Pirmaisiais skraidymo oru 

metais buvo suruoštas v.e- |^aį

IŠĖMĖ UŽ $1.000.000 AU
KSO IŠ CARU GRABŲ.
Sovietų valdžia Leningra

de atplėšė buvusių Rusijos 
carų ir carienių grabus Pet
ropavlovsko katedroj ir ra
do juose $1,000,000 vertės 
aukso ir kitokių brangmer.ų. 
Vieni tų daiktų buvo sudėti 
į muziejų, o kiti parduoti. 
Tas, žinoma, gerai, nes kvai
lystė yra laikyti tiek tuito 
grabuose.

Visi Rusijos carai ir ca- 
rienės, nuo Peterburgo įkū
rimo, yra palaidoti šitoj ka
tedroj, išskyrus tik Petrą II, 
kuris buvo palaidotas Mask
voje.

BRANGUS PERLAS.
Jaunas, 18 metų naras tu

rėjo laimės Pietų Austrą ri
jos vandenyse rasti vieną 
sraigę, kurioje buvo be galo 
brangus perlas: matinis bliz
gutis (orient) su žalsvais at
spindžiais ir 30 karatų svo
rio. Tučtuojau iš jo šitą retą 
perlą nupirko už 10,000 sv. 
sterlingų. Nors dažnai perlų 
jieškotojai atranda brangių 
egzempliorų, bet panašių da 
iki šiol niekam nesisekdavo 
surasti.

Pajieškau švogerio Bernardo Čes
nulevičiaus, vadinas save Chesnut, gy
veno VVorcester. Mass., paeina iš Pu
vočių ’.aimo, Merkinės valsčiaus. Kas 
apie jį žino malonėkit pranešt a: ba 
pat s lai ats išaukia i 7 l

EDVARDAS SASNAUSKAS
121 Brigham st., Hudson, Ma-s..

> ii susirinkimų lais
vę; tečiaus prieš bolševikų 
diktatūrą Rusijoj jos nesako 
nei žodžio. O juk Rusijjj 
spaudos ir žodžio laisvė yra 
daugiau varžoma, nepi Lie
tuvoje. Visi nebolševikų lai
kraščiai Rusijoj yra uždary
ti ir nebolševikų susirinki
mai griežtai uždrausti. O te
čiaus prieš šitą despotizmą 
mes nesame gavę nuo tams ių 
nei vienos protesto rezoliuci
jos. Tas mus verčia many i, 
kad šito protesto inžinieriai 
yra paprasti bolševikų d )- 
magogai. o ne darbinin.ių 
gynėjai.

Jonui Naujokui. Detroite. 
—Savo draugystei patarki .e 
siųsti knygas į Lietuvą šiuo 
adresu: ...“Socialdemokra
tas”. Kęstučio gatvė 40, ba
tas 1. Kaunas, Lithuania. 
Siunčiant patartina apdrat s- 
ti.

Pajieškau brolių Franciškaus ir 
Kastanto Baltruku, paeina iš Ponoti- 
rio kaime. Ginteliškių parapijos, Kre
tingos apskr. Anasrikoj gyvena apie 13 
metu. Kastantas- pirmiau gyveno 
Brooklyn. N. Y., o Pranciškus Indiana 
Harbor. Ind. Malonėkite atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą aiba kas apie 
juos žinote, praneškite, busiu labai 
dėkingas »7>

JUSTINAS BALTRUKAS
51a Laprairie st., Montreal, Canada.”,

Aš, Ona Adomavičiūtė, po vyrui Juš
kienė. pajieškau savo tėvo Juozo Ado
mavičiaus, paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Kaišedorių apskričio. Gilaičių kaimo, 
girdėjau gyvena apie Bostoną. Aš at
važiavau iš Lietuvos ir norėčiau .- u- 
rasti savo tėvelį. Meldžiu atsišau t i 
arba ka apie jį žinote, malonėk te 
man pranešti, busiu labai dėkinga.

ONA ADOMAVIČIŪTĖ ("i 
45 Jonės st., VVaterbury, Conn.

Aš, Juozas Žilinskas, pajieškau sa
vo pusseserių Magdės ir Alzės ir pus
brolio Antano Žilinskų. Paeina iš Ma- 
riampolės ap -kr.. Veiverių valsčia is, 
Fapilvio kaimo. Magdė ir Aižė yra .e- 
notos. Pirmoii vadinasi Kibauskienė o 
antroji Arminienė. Malonėkite at=i- 
šaukti ai ba kas apie jas žinote malo
nėkite nr>n pranešti, nž '-a busiu dė
kingas. JUOZAS ŽILINSKAS <7) 
Gen Dek ’A’ashington st. Post Offrie, 

Bnooklyn, N. Y

PARSIDUODA DVIEJU ŠEIMYNŲ 
NAMAS PH1LADELPH1JOJ.

Naujai ištaisytas, JO kambarių, du- 
lr.-lta.vas iotas. keturių mašinų gara- 
džius Kaina 28,500. Kreipkitės šiuo 
iuitesu: (9)

P. J. LAMSARG1ENĖ
1814 S. M ater st- Philadelphia. Pa.

PARMOS.

u
PARSIDUODA KARM A

akrų žemės. 13 akrų dirbamos, o
I likusioji miškas ir tĮanykla. Žemė la- 
■ b ii gera, auga viskas. 5 kambarių stu-
ba. bamė 38x24. vistininkas ir dau
giau budinkų. F’arsiduoda su gyvu
liais ir padarais Budinkai apdrausti 
ant 2000 dol. Viena mailė nuo gele
žinkelio stoties. Kaina $2500. Įnešt 
reikia $1500. Priežastis pardavimo ne
sveikata. (8)

JURGIS ABRA1T1S
Box 92. Pattenburg. N. J.

PUIKI KARMA IR KALVĖ
Pačiame miestuky, puikų biznį daro 

iš kalvės. 7 ruimų stuba. vištininkai, 
puiki barnė.l karvė, vištos ir fomišiai, 
4 akrai žemės, visa dirbama. Kaina 
4.200. įnešt mažai. Labai greit noriu 
parduot. F. J ESTO (7)

Centrai Village. Conn.

P. Naujokas

KAIP ĮTEIKĖ NUMIRĖ
LIUI LAIŠKĄ.

Vienam tarnautojui buvo 
duotas giieštas įsakymas 
Įteikti adresatui i rankas ofi
cialų laišką, o jei kartais nu
rodytoj vietoj adresato nera
siąs. tai turįs sužinoti jo da
bartinę gyvenamąją vietą ir 
vis vien raštą jam pristatyti. 
Bet čia jaunuolis susidūrė su 
nepaprastomis sunkenybė
mis. nes adresatas tuo laiku 
mirė. Gerai apgalvojus, kilo 
jam pačiam toks klausimas: 
“Kuri yra dabartinė adresa
to vieta?! Atsakymą Į šį 
klausimą jis rado viename 
žodyj: grabas. Jis sužinojo 
tiksliai kapinyną, kuriame 
buvo palaidotas adresatas ir 
nuvyko tenai. Ant vieno ka
po buvo parašyta “paskuti
nė adresato poilsio vieta.” 
Maldingai ir švelniai pabel- 
dęs i kapo pilimą ir įrašęs į 
knygą, kad jis išpildęs kas 
jam liepta, padėjo laišką ant 
kapo ir pasišalino pilnai pa
tenkintas savo pareigos atli
kimu.

AŠARŲ NAUDINGUMAS.
Chemiškai ašaros sudaly

tos iš tam tikro nuošimčio 
vandens, druskos ir fosfato. 
Šis skystis išeidamas iš ašarų 
vamzdelių, visų pirma suvil
go akies obuolį ir sumažina 
fizinius ir maralinius skaus
mus. Čia dar ašarų naudin
gumo negalas. Anot danų dr. 
Linhalio, ašaros turi savyje 
nuodų, kurie yra mirtingi 
daugelio ligų baciloms. Dr. 
Ūnhalio tikrinimu, įvairus 
sutinimai su ašaromis nepa
jėgia kovoti. Nuodų veiklu
mas pasirodo stiprus, kai 
ašaros yra iššauktos natūra
liu budu ir kai jos turi krau
jo temperatūrą.

I PAJ1EŠK0J1MA1
GYVA LEMPA.

Indijos vakarų salose yra' 
labai ypatingas vabalas, 
vardu “Cucujo,” kuris lėk
damas viršum žemės duoda 
labai aiškią šviesą. Be šios 
šviesos, iš jo kaklo eina mė
lynai žalsva šviesa, kuri yra 
daug silpnesnė, tečiau jos 
pakanka skaityti knygoms 
tamsumoj. Tie vabalai yra

Pajieškau Lietuvoj Kunigundos Su- 
gintienės. Kauno rėd., Telšių -apskr., 
Laukuvos pat, Mečio kaimo. Me'd ,iu 
atsišaukti ar kas žino suteikti jos ant
rašą, nes turiu svarbu reikalą Du do
leriai at’vginimo. J. M. B. (8)

26 De -Jonge st. Rochester, N Y.
U. S. of America.

i
i

---- .■ ii —"
Aš, Marijona Bružikiutė-Radze i- 

čienč, pajieškau savo brolio Juo :o 
Bružiko, Mariampalės apskričio. Pae
žerių parapijos. Dievogaios kaimo. 
Pirmiau gyveno Ansonia. Conn. Mes 
buvono Lietuvoj (ir dabar sugrįžom 
atgal į Ameriką, todėl turime prie jo 
svarbų reikalą. Malonės atsišau ti 
arba kurie apie jį žino, meldžia 
pranešti šiuo adresu:

MARIJONA BRU2IKIUTĖ
26 Star st.. Ansonia, Conn.

Pajieš'au d- iejų švogerių Juozo ir 
Meksandro Szulzitskų. Juozas gyveno 
St. Louis. Mo.. o Aleksandras Phila- 
delphia. Pa. Jau-daug metų kaip jo
kių žinių apie juos negirdžiu. Malo
nėkite atsišaukti arba kas ap'e juos 
žinote, malonėkit man oianešti ši-io 
adresu: JUOZAS CZASAS (H 

13 College st.. Leicester, Engiami.

siuskite šiuo adresu: 
“Keleivis” 

255 Broad wav, 
So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.

»e

___ ____ ..U Aš. Marijona Kazlauskiutė, po ' y-
vartojami vietinių gyventojų ^ijorGrigahuIde^kJirmP^u^|-

Pajieškau Zigmo Stelmoko. Tu u 
labai svarbų reikalą. Prašau atsišauk
ti arba kas apie jį žinote, malonė it 
man pranešti, už ką busiu labai dėkin
ga. MagMena Mildaživkė (9) 

1*1 Cor. Rumford avė , Rumford, Me. I

REIKALINGAS VYRAS, kuris norė
tų dirbt ant farmos prie namų. Dar
bas ant visados, žiemą ir vasarą; ku
rie negali dirbt mainose ir dirbtuvėje, 
laj atsišaukia. (7)

KRANK BARTAŽĖJUS
R. F. D. 4 Ulster. Pa.

lempų vietoje.

Aukos Lietuvos 

Socialdemokratams.

j no Philaaelphia, Pa.; paeina iš Puė- 
I komių kaimo. Valkininkų parapij s. 
Vilniaus rėd. Taipgi pajieškau dėdės 
Motiejaus Kazlausko, pirmiau gyveno 
New Yorkc. paeina iš Valkininkų 
miestelio. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti šuo : J- 
resu:

Mrs. Marijona Sprindienė 
9 Will;atu st. Danbury, Conn.

LENKŲ DIRBTUVĖJ SU
DEGĖ 45 MOTERIS.

Amunicijos fabrikoj Var
šuvoj kilo anądien gaisras, 
kuriame žuvo 45 moteris 
darbininkės.

PARYŽIUJE YRA 545 
TEATRAI.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad pereitais metais ..tenai 
atidalyta 22 nauji teatrai, 
kas išviso padaro 545 pasi
linksminimo vietas. Beto da 
Paryžiuje yra 180 salių, kur 
pereitais metais mėgėjų bu
vo suvaidinta 3000 visokių 
veikalų.

Medway, Masą.
Silvestras Briaunis $1.50

So. Boston, Mass. ■■■* r-.-,--/----
V. Gegužio vestuv. 206.00 JoMHno^al-įd“ 
Juozapas Pocius ..
S. Jakas.................

Cambridge, Mass.
Liudvika Žvirblaitė

Ansonia, Conn.
J. Balsis.................

Sillversville, Pa.
F. K. Stašis .............

Bristo!, Conn.
Adolfas Blaževičia

Big Falls, Minn.
Aleks. Basis ........

Canton, 111.
Ambraz. Stankevičia 1.00

No. Weymouth, Mass.
Ona Karpinskienė

(Chicago, 111.

t

As. Stasys Ta našauskas, pajiešk.-.u 
savo pažįstamų Antano Levano ir An
tano Jenuševičiaus, paeina iš Klov.i- 
nių parapijos. Panevėžio apskrič o. 
— ‘ ' i Prano Petrunaic o,
________ parapijos. Meldžiu visus : t-
sišaukti arba kas apie juos žino, rr 1- 

až ką busiu

Pajieškau brolio Stanislovo Labo’-o 
ir jo dukters Stellos I.abokaitės. La
bokas iš Lietuvos paeina iš Kauno gu
bernijos. Laukuvos parapijos. Pisaita- 
lų sodžiaus 1919 meta:s jis dirbo m 
nose Royaiton, lilinoi-, o 1920 metais 
persikėlė į Reynolds, Missouri. kur jis 
buvo paskutiniu kartu mums žinomas. 
Jau penki metai kai negaunu nuo jo 
žinios. Prašau brolio ir brolio dukters 
patiems atsišaukti, aiba kas žino pir
šau pranešti man. už ką busiu labai 
dėkinga.

Paulina Kulbickienč 
3302 VVoodbridge avė.. 

Cleveland, Ohio.

<9,

PAJUOKAI DARBO ANT VIŠTŲ 
KARMOS. E-ti patyręs vištų augini
me. J. D. (8)

2252 — 24 st, Detroit. Mich.

N. 6 MIŠINYS—
Tai yra gamtiškos gyduolės apvaly

mui kraujo, prasalinimui riemens, ne
virškinimo ir reumatizmo. Tai yra 
tyriausi gamtos žiedai, šaknys ir žie
ves. tinkamai sumaišyti. Pakelis 50c. 
sudaro kvortą gyduolių. Rašykit <7) 

THE MACELLAR CO.
Box !,'3. Medford. Mass.

1.00 ---- ...
2aa lonėkite man pranešti, 

•Vv fogrtctrąrn* riokintras.
i

1.00

1.00

1.00

1.00

Thos Bajoraitis....... 2.00

tamstoms dėkingas.
STANLEY TAMAŠAUSKAS

18 Pulasky st.. Kingston. Pa.

Pajieškau Povilu Vėtos. kuris 1922 
metais gyveno Norvvood, Mass. Taipgi 
jieškau Ipolito Jonužio, abudu Akme
nių kaimo, Kupiškio valsčiaus. Jiešk..u 

kitų pažįstamų Aš dabar gyveno 
Guboj. Norėčiau ,-usirašyti. Brolį m 1- 
džiu greitai atsišaukti.

.JOHN VĖTĄ
Minas de Mataaambre
P. Pinar Dėl Rio, Cuba.

Mirė KOSTANTAS SABAN \USK AS. 
paliko turto ir real estate. Jo šeimyna 
—moteris Monika ir vaikai. Orą. Jo- 
zapas ir Antanas — apleido tėvą pen
kiolika metų atgal Bridgeport, Conn. 
Prašom atsišaukti greitai. (6)

JONAS TARASEVIČIUS
195 Rai'road avė., Bridgeport. Conn.

KELEIVIS" DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS. 

PLATINK IT JĮ.

APSIVEDIMAI

KOMUNISTŲ VADAS GA
VO 11 MĖNESIŲ KA

LĖJIMO.
Andre Marty, Francuzijos 

kumunistų vadas parlemen- 
te, tapo nuteistas 11 mėnesių

Sykiu $220.50
“Kel.” No. 2,1926 4.25

Aš, Kazimierą Aleksaitė, pajieškau 
savo sesers Onos Aleksaitės, kuri gy
veno pirmiaus Cbicago, III., bet dabar 
nežinau kur ji randasi Sesele, malo- 
nėk atsišaukti, arba kas žinote apie 
ją meldžiu man pranešti. už ką aš bu
siu dėkinga. Taipgi pajieškau savo tj- 
tos Domicėlės Petkevičienės, ir dėdės 
Mykolo Gedimine, iš Lietuvos paeina 
Kauno gubernijo-, o_ mudvi su sesere 
Tverų parapijos. Kermošių kaimo. 
Meldžiu tuoj atsįšaukti šiuo adresu:

Kazimiera Aleksaitė
919 Haven st., Parnassus, Pa

Pa| ieškau apsivedimui našlės, ne 
jaunesnės kaip 15 metu. Aš turiu far« 
irią ir gyvenu vienas. Reikalinga gas- 
padinė. Atsišaukite šiuo adresu:

J. W. SINANITRAM 
Atholfload Box 14a, 

Templeton, Mass.

Telefonas 6112-W.

Dr. A. GonMn-6umaiisl(a$
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nekėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. .Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS

Reikalinga mergina arba našlė be 
mažą vaiky tarpe 38 ir 48 metą, į 
švarius ir pasiturinčius namus už šei
mininkę aiba apsivedimui, nedidelia
me mie.'tc Illinois valstijoj. Aš esu 
našlys, neturiu vaikų, gyvenu vienas, 
esu vidutinio amžiaus, pasiturintis, 
anie $20,000 vertės. Vyrai nerašinėkit. 
Merginos, norinčios arčiau susipažint, 
malonės parašyt laišką. E. Z.

255 Broadway, So. Boston, Mass.

Viso sykiu $224.75
_ Draugai lietuviai darbinin- 

kalėjimo už išspausdintą ko- kai!
munistų laikašty straipsnį,) Nors ir mus spaudžia var- 
kuriame jisai kurstė žudyt gas ir darbininkams kiekvie-1 
valdininkus. nas centas yra sunkiai uždir-

Aš, Viktoriją Grinienė, pajieškau Pajieškau apsivedimui merginos ar-
• a —_ a.________'  or —savo dvieju seserų Julijanos Arlijan ir ba našlės, tarpe 25 ir 35 metų ain- 

Onos Narvydyčios kur prieš karą gy- žiaus. Aš esu 35 metų, mainerys. Kat
reno New York City, dabar nebežinau l ra mylėtų apsivesti, lai atsišaukia, at- 
kur jos yra. Labai meldžiu man pra-’ sakymą duosiu kiekvienai. C_ 
nešt, kas jas žino arba jos pačios lai meldžiu prisiųsti ir paveikslą, ku.; 
atsišaukia, turiu -varbą reikalą

I VIKTORIJ A GRINIENĖ
Daukanto gat. No. 52, 2agarė,
Šiaulių apskr, Lithuania.

. Su laišku 
_____ j prisiųsti ir paveikslą, kur) 

i ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Iš Lie
tuvos meldžiu nerašinėti.

S. TJ.OMAS
18 Pulasky st , Kingston, Pa.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

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

b-ei žydbemiaujat. tad verčiau savo 
dr-gų Naujokų Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi jų cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir dūmas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose. Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barbenus 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 vardą ant bakso.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 D1VISION AVĖ.. 
r.ROOKLYN. N Y.

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

PŪSLES 
KATARAS
Skausmas į Prašalinamas 

į Greitai su
I Santai Midy 
] Neimkite r Padirbimų 

žiūrėkit vardo 
“MIDY”

Parsiduoda 
Aptiekose

I!
i i

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LITUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS:

niki 1 v. po pietų
Seredomi3 iki 12 dieną. J» 

' Oiifas "Keleivio” name. J i
> 251 Broadwav. tarpe C ir D St. < [
► SO. BOSTON. MASS. < >

VISŲ ŽINIAI!
I ž visokios rūšies smulkiui pasi- ■ 
garsinimus, kaip tai: pajiiąkoji- ! 
mus apsivertimų. įvairius praneši- ! 
mus, pardavimus, pirkimus, skai- l 
tome p<> 3c. už žodį už sykį. No- ’ 
rint tą patį apgarsinimą patalpin . 
kelis sykius, už sekančius nykius 
skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo-'į. 
Už pajieškojimus giminią arba 
draugų ska-tome po 2c. u* žodį 
pirmą sykį; norint tą patį paj eš- 
kojima talpyt ilgiau, skaitome no 
lc. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio" skaitytojams. kmie 
tur užsinrenumt-ravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir draugą 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišes dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveiksiu, reikia pr'siųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiąst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS"
255 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
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8.35 
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U20 
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225°
27.50

Sp.HU M PH ftEYS*
M

C4. 
kuomet jie 

ir kaip blogai 
omet iškyla blo-

Dyk.ii Nuo Patrūkint
W. S. Riet-. Ine. ■»
605 E. Main St_. Adams, N. Y.

Jus gali; man atsiusti dykai sam
pilą jūsų paankstinančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas .............................
Adresas ................... 'T?..................
Valstija .........................................

— C U J Ci

ei
virs*, us.

i Lt Vai

Nuo visų pilvo ir žarnų ne*- 
magumų. kur>e paeina nuo 
fĮ’!\ti».aųxirr.<j rJeIfo Zeresoio 
nud;<ėiam> ir vaikams cėra. 
kaip

- Vva-11 
usitikme 
\ o;_s SveiKa 
iaus darni.

: ;• lavintą tokiems 
kurie yra daug 

Raumenų kontrolė 
u i paeina nuo at- 
ū •mės i tai. kas da-

STEBETINAS LINIMĘNTAS
, Sustabdo visus mu?ki»hi skausmus grs'.tri p.rsigvrdamas 

į huną be jokio deginimo.

VARI OK IT
SEeCHA.M'S PIL1.S 1 

palicosavimui vidurių, su “ ’ 
stabdymui kvaitulio rr yal 

vos skatttiėjimo. j
Nėra KolomeUo J

ir 50c. baksiuka y___ < ( ,*

ftictų jr-srantuotes. Mūrų kainos že- 
mesnės nejni kitų išdirbėję,. Dykai Ša
teikiam pamekibimus. Reikalaukit ka
talogo, kur' pasiu;'.či_:n DYKAI. (-)

RUAT; A SERENELLI & CO.
į £17 B!„e Ishnd Avė.. De;it. 30. .. 

ChlCAGO. ILL.

I i } v

Sveikatos Kampelis
’ ’-.i lovoj pakui tas pereis. Ne- 

DIKiAMS. i - —- - ---i-- — ---
- ,. . . C, -iSiame .-ų-aip-r;b. AKa-' 

tos Biuras : . ;: paaiškinti 
motinoms, kas reikia daryti 
kūdikiui susirgus, taipgi 
duoti patarimus aule nami
nius ir pirmos r.a g' :bos vais
tus. kurie gali l-Jti naudingi 
kūdikio piežiurai. Vi<ų pir
miausi ligoms arba nelai
mėms pasirodžius, Sveik; .os 
Biuras pataria visu -me. pa
šaukti gydytoją Ir tik lau
kiant jc atvykimo reikia 
stengtis k u -rikio padėtį pa
lengvinti.

PIRMA PAGELS A KU-

r> *3 c

I
I

III

žmirsk pašaukti r ydyroją.
Ar ž’~ai ką dayti kosuliui 

užėjus?
Neduok kosulio 

es tas pavojinga. Vartok 
aprasto medaus arba šutin- 
ų fygų sunkos. Nakčia vidu- 

aptepk vazelinu ir 
resą arba 

i _ 
ant kaklo ir krutinės, 

vlausk gydytojo apie kosu- 
io priežastį ir sek jc patart
ims.

sirapą

: nosies _
iždėk šaką komy:
.astii-rią muštanlos prieka 
ą

No. 6. V<aai k, 16 d.,1926
ramus, bliosi, reikia genaus 
prižimėti jo valgį, neduoti 
jam valgyti einant gulti.
Kr daryti, kuomet kūdikis 

spsinuGtiir.a.?
Jei kūdikis nurytų nuodų, 

reikia ku<<gi eičuiusi:. šaukti 
gv-d>no;ą. Reikia gyi 
no j nu su k' ■ i i k<. k i k 

nuri 
vim

Jeigu rvik.ų vartoti savo 
smegt i'i> ulekvienann žings-’ 
niui. nebūt laike kada varto-:' 
ii >n- . ni- kitiems daly-

Sustabdo I i su REUMATIZMU sunku

Ar žinai ką daryti kūdikiui 
apsideginus?

Kūdikiui apsideginus pa
šauk gydytoją, nes leigu la
bai apsideginęs, grii labai, 
net mirtinai, apsirgti. Kuo
met tik lengvai ;; p.-ideginęs. 
kuogreičiausia nukirpk r.u< 
kūno drapanas. Neva; tok su
terštų aliejų arba tepalų. 
Taip darant kūdikį galima 
kokia liga užkrėsti. An: iš
degintos žaizdos tuoj uždėk 
Šmotus minkšto čysto skudu
ro. Skudurą rriria : a merkti 
i vandenį, kuriame turi bui 
Įdėta “bicartonate of soda." 
Neprileic-k oru prie žaizdos. 
Kuomet skaudėjimas truputį 
apsistoja, reiki., už lėti “z ne 
oxide” ir aprišti.

ai Ra da-yii kūdikiui 
sloga apsirgus?

dyk ji 
pūkui 

nvKs. Duok 
bet daug var*J 
tok koki gei s u.hejų \ i 
paliuosuoti. Dėk 
liūs vaza, .o į u- 
lios valandos. Jeigu.

. .1-
<av.Uc; , viliu i •

f i -4

iovcn ir ten

nažai valgyti 
?ns gerti. Vai 

iurius
ens 12še- 
; kas ke- 

cer’tlę 
ūma; ■. pusę puo

duko vatZ ■ Įpilti kelis la
šeli us ‘"Ii sv-’ i i ’ ir šaukšt u- 

bicarbonate of soda’ ir 
lę plauti. Jeigu sloga ne

apleidžia kreipkitės 
gydytojo. Jis gal ras, 
adenoidai arba tonsalai ken
kia.

Ką darai kuomet kūdikis
x erkia?

Sergantis kūdiki* garsiai 
leverkia. Kuomet kūdikis 
ergą, jis dejuoja ir kartais 
•ai to gaivą nuo vienos pusės 
kitą. V erkiantis kūdikis pa
rastai valgyti nori. Piktai 

•erkiantis kūdikis gal miego 
iori arba negerai paguldy- 
as. Naramus kūdikis garsiai 
• rkia. Kuomet verkia 
ašaromis akutėse ir 
gniaužtomis rankutėmis, 
am ką

.1 _

t dl 
nors ar kur nors 

kauna. Kiekviena motina 
ari pažinti savo kūdikio 
erkimą.
-r žinai ką daryti katei arba 

šuniui kūdiki Įkandus?
Neduok kitiems nužudyti 
vuli. liet uždaryk kur nors 
tėmyk ar pasiutęs. Ant 

reikia kuogreičiau- 
šilto vandens, kad 
lengviau* tekėtų, 

iva pasiutęs, tai žaiz- 
"U karšta

1
Vaizdo t
:a čiėti šilto vandens 
traujas lengviau?
'eigų.šuva pasiutęs 
’*ą reikia išdeginti 
-i itže. Nors baisiai skaudu 
žra tas k iyri. bet .uoini gali 

išgelbėti. Tokiame 
eiegraiuok 'Vals

us Biurui ka to

Ar žinai ką daryt; kūdikio 
viduriams užkietėjus?

Beveik visuose atvejuose; 
tiesioginė priežastis yra bu
de. kuriuo kūdikio maistas 
vra uaruošiamas. Tinkamas ♦ A
nustatymas maisto, kad jis 
sutiktų su kurikio norais i? : 
reikalavimais, dažniausia ■ 
užkietėjimą prašalina. Galį 
valgyje nėra užtektinai rie-l 
bumo? Gal perdaug aiba ne- 
ūžtektinai cukraus? Gal ne
gana kūdikis valgo vaisių ir 
žalių daržovių? Gal vaikui 
reikia gerti daugiau van
dens? Gyduolių nepatartina 
naudoti, jei gydytojas to ne
pataria. Kad atitaisius šiuos 
dalykus iki šeštam mėnesiui 
galima vartoti oatmeal van
denį prirengiant maistą. Po 
šešto mėnesio galima kūdi
kiui duoti oatmeal košelės su. 
pienu, ir vaisių sunkos, ypa
tingai apelsinos sunkos. Vė
liaus galima jam duoti keptą 
obuolį arba slyvų sunkos. 
Svarbu yra pamokinti kūdi
kį prie reguliariško vidurių 
judėjimo. Jeigu būtinai rei
kalinga kūdikiui duoti vidu
rių iiu/ s•..» V.:V '< vaistu-, 
tai galima vartoti “milkof 
magnesia.” . Pa klausk gy
dytojo patarimų.
Ar žinai ką daryti, kuomet 

kūdikis kenv•..uijoinis 
suimtas?

Tuoj n uo o a t ’ m k d rapa- 
nas, įdėk ji į eebi ri ant ma
žiausia. d< ■! '•:* ..b'.uų. Van
duo turi būti 98 laipsnių pa
gal Fahrenhelt. ndymui 
vandens terepei af u os visuo
met įdėk savo n s gą alkūnę. 
Uždėk -aitą sk’-ją >nt kū
dikio g-alvoo ir k o ■>. Jeigu 
žinai ! SS u.:t.ri
valgant rmt; -karną valgį, tai 
greitai duok kūdikiui ką 
nors vidurius iščy. lyti ir pri
versti vėmimą Laikyk kudi-

■

tI

1

v*

Vi & *w U - ““ — — * * *-
U II

kuone*
nom<
nuodu 
prieinam*?.
jeigu 
jeigu 
jam gers e 
prie gyd 
kai gali 

;su lengv 
tai ket 
“biearbo 
ketvirta*. 
kos i pt 
Atsimir 
kia steni i zu. 
rukus
romą

VALGYKITE D AL Gi a L 
VAISIU IR DARŽO V.

Gydytojai 
nėms valgyti d 
ir daržovių, te tie] 
lybių Agrikultūros ra
mentas du-xla patai i 
gyti daugiau špinak 
lių, rabarborių ir 
daržovių, nes jos 
žmogaus kepenis. Daugeli; 
ligų paeina nuo r.-veik’.iun-.- 
kepenų. Kad a, galėjus ta> 
ligas, būtinai reikia valgyti 
nekuriuos valgius. Viršminė- 
tes daržovės paiiuosuoja vi
durius. Daugelis ligų butu 
nukreipiama, jeigu tik žmo
nės apsipažintų su tinkamais 
valgiais ir jų i-žiektinai val
gytu. F. L. L S.

kams.
Kfi t- *:..lime turėti pa- 

m-otį ’i pavydą pama
čius. ts turi ką naujo,

:me turėti. paprotį 
ugsm-i, kuomet 
i-lėlės vertės da
rė tiiiėti paprotį 
kių žmonių, ku
ri uo mųsu, kurie 
is drabužius, ku- 
u.tosią bažnyčią, 
.riba kitokia kal- 
.'.usmo papročiai 
tucmet.. kuomet 
■rie įvairių aplin- 
>s juos iškelia.
i. kuriuos žmonės
• iaro taip pasto

ju visuomet ga- 
Tai norima pa- 

u.umet kalbama apie 
r ą. žmogaus bu- 

iš jausmo, gal- 
•rymo papročių, 
; ia nuo kitų.

via steigiamos 
duoti vaikams pa- 
ie jiems tuokart 

■>us reikalingi, 
ivklu kiekvienas 
ukstančius nau- 

u ... u čių. Kiekvienas 
. beabejo, turime daug 
rių papročių. Tokius 
ve du mus papročius, 
■-* kokie jife butų — 

r o. jausmo, ar veiks
me pasiryžti pa- 
'u laiku galime jų 
. ir į jų vietą įgyti 
naudingus papre-

Šalčius !

Ceriausini žiuooia* būda* >al:i su 
stabdyti yrn Hill’s Ca-scarn-Broniide 
Ouinine. Nlilionai tą įrodo kas žiemą 
Jis šalti sustabdo j 24 valanda*.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasektųjų. j*n: 
uia nukerta 15o.>»00. Tait^^Ll 
kas riti tas. Gydyk ji ger^^i 
būdu.

A’artok Hili’s kaip tik šaltis praside
da. šaltis pavojingas - shibdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. A'isos aptiek©* perduoda Hill'*. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

cteami& ouinine
Raudona Dėžė su paveikslu

na pneumo 
iltis. dalv- 
iu žinomu

t

DIDŽIAI SUŠELPTAS
n. K. Georgieff, Chik-o. ldaho, rase: 

Meldžiu nri.-.asti man tris bak^us 
Bt-lgariskų zonų Arbatas tuojau.-, .-.s 
ją naudoju ’.- j tūlas k.ilcus ir ji mat 
u.iug pagelbėjo.”

•Ii nuteikiu greitą pakngvinima oil- 
.-ui, kepec.; . ink-tams. Bulgariškų 
Žouų Ar- :-*.’*.- pai-siduoda aptieki.se p-.

t

KOVOT
Getas ištrinimas 
liuesuos skausiri?.

Saugok’tės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovu: kosit-y* -r šalti* tank:a: 

pavojingo* bėdos. 
*astab-i; t dabar -u 
ušvelnintas kr. >zo- 

.s vartoti. Creo- 
111* dlka *. *sa s

7/otinos turi žinoti, kaip 
svarbu yra. tinkamai 

kūdikius penėti.
Viduriavimo priežastis ’ 

ra netinkamas arba užkrės- 
.as valgis. Viduriavimu su- 
-iigus neduok valgyti per 
ivyliką valandų. Vėl prade- 
iant reikia duoti pusiau mai- 
b'-.o pieno su vandeniu. Per 
kelias dienas neduok stip
au* maisto. Duok kiek nori 

atvedimo verdančio van
dens gerti. Nenorint šaukt 
gydytojo duok sergančiam 
<aukštuką ricinos aliejaus 
(castor oil). ,
Ką daryti kuomet kūdikiui 

ausį gelia?
Jeigu kūdikis dejuoja ir 

suka galvutę* nuo vieno šono 
i kitą ir neatima rankučių 
nuo galvos, tai greičiausia 
iam ausi gelia. Ausi skauda 
paprastai po sloga arba lie- 

■žuvėlio uždegimu. Reikia 
sergėtis, nes lengva kūdikiui 
kurčiu pasilikti. Ausies gėli
mą palengvins sausas karš
tis, kaip tai bonka karštu* 
vandens arba maišelis sau- x>«mc*a. 
*os įkaitintos druskos. Į ausį i daro arba 

peikia Įvarvini kelius laše-į save, atrasi 
į liūs šilto glicerino.

PAFROČ’Ai.
Paprastai žinoma, kad 

vaikąs sykį nudegs 
paskui visuomet vengs ug
nies. Tai reiškia, ka I veiks
mai. turinti nemalonius pri
minimus. yra veikiami. Šiam 
faktui yra pozityve pusė, ku
ri taip pat svarbi, kaip ir ne
gatyve. Pozityve prose ta. 
kad veikimai, kurie priduo
da smagumo, yra dažniau 
atkartojami, šia pozityve 
puse vaikas nau 
met jis nori savo 
kinti ko-noi s nai 
vulys esti 
vieną sykį, 
ro. kas nuo 
tai jis dažniai

Šia 
mdojasi. Kuo

lį išmo- 
Jei g;. - 

pag.riamas kie’t- 
kuomet ris pada- 
jo reikalaujama.

ir dažniau at
kartos tą veiksmą. Galų gale 
ils prieina prie to. kad jam 

i tas veiksmas yra taip lengva 
padaryti, kaio ir kiti <ia 

■ kai. Vienas vaikas buvo 
mokinę-- savo šunį atnešti 

• jam kepurę kiekvieną syki 
: kuomet jis rengdavosi išeiti, 

i’ą galima vadinti papročiu.
Dabai

tui i žiūrėti, kad 
iip naudingi yi 

geri papročiai 
; ra tinkami 
jautiesi, ku 
gieii papročiai. Kasdieną 
ųaii padaryti šimtus dalyku, 
visai neatkreipiant i juos do- 
nė.-.’ Ta< netik kad sutaupo 
aug brangaus laiko, bet su

taupo ir 
dalykams 
įdomesni. n 
pirmiau: 
kreipimo 
rems.

Kuom..

ortvciia pi 
Jus galit juo 
CreoniuJ'ion. 
ta*, kuris yra prnnir. 
tnulsion yra nauji
išradimas ir jis veik:- iiadvigui.'intu- 
greitumu: ji* palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko g<.i ;;i:n 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, krcczi t., 
pripažįsta medi.ino* autoritiui 
kaipo vieną iš geriau*::: vaistų g> 
dymui pastovais kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės ne*v tikumų. Crec- 
mulsion turi dar kitu gj dančių • k 
nuntų apart kreozoto, kurie pak;.. - 
vina ir gydo užnuodytą plėve ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
■usigeria į kraują ir tuomi *u*:at>do 
gemalų augimą.

Creomuision yra užtikrintas pa- 
sekmingam gydymui pastovai.s ko
sulio. šalčio, ir v:*okių gerklės ligų 
kitokiose rormose. t trinčių bendrą 
■.eikime. *a kvėpavimu. Jis yra ’ ..i
geras <tel sutvirtinimo ■ i ■* *i*tc- 
mos po blogo šalčio a- "fiu." Pi- 
ligv.s sugr :iname j-igu ju*ų šalčio 

ar ko ul:o rsepalengvi’. :ų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta Klauskit pas 
jūsų aptieko- -j. Creo:: <:>s;n t, ... - 
pany. Atlanta Ca. (apė>

?»!es išdir-
■ h.tm ir im 
pertu©ja
me viso
kių rusių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas
■ geriausias 
pasaulyje.

Ar. t lt

Jei birai ę, Išb ndykit 

Sekantį Vaistą
Vartoki r.ix> pat ruki ina, seao ar nau- 
jo,«ė;dflio ar mažo it jus busit ant ke- 

1 o. kuris tu‘.stanėi”s pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DAKAI 

PRIR(>DXTl MĖM.
Kiekvienas jsatrukęs vyras, moteri; 

.-'t- vaikas turi tuojaus .ašy* pas »V. S 
itiee, C.»5 E. Main St., Juanis, N. Y., 
kad prisiųstą išbandymui jojo
puikų paukstiiK'.nt’ vai. tą. Tik uzzv’.ū- 
i.2 ant kylos ir musku'ai tuojaus pra
dės ankstinti.*; jie pradedu susiglaus
ti, taip kad alidatymas neturaliąi už
sidaro ir nebereikia paraišėio nešioti. 
Neužmirškite įiaraišyC, kad prisiųstų 
išbųndyr.-.u; dykai. Jcttru patrūkimas 
jūsų ir r.' kar.ki’.a, liet kam nešiot pa- 
raištį per visą amžių? Kodėl kentet? 
Kodėl nu--’ mažo ir nekalto patrūkimo 
c d. į pavojų, kuris tūkstančius atvedė 
i operacijos stalą? Būriai žmonių kas 
dieną eina į jran^renos pavojų tik vien 
. /dėl, kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo ju kasdieninių pareigų. Ra- 
-ykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas ir via padėjęs išvi- 

• gydyt r.uc kybo, didumo kaip du vyro 
i kamščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
'• kuponą.

G’elb.l lillt 
papročiu 
vieno k į a 'a 
naujus r/?.) 
gukiti Dž 
eina nuo f; 
loll-rc’

*. S€’ 
nauū

' ;;<ame, jau ne
riuos įgyti naujų 
Kekurie žmonės 
iko tą jėgą įgyli 

čius ilgiaus ne-
. s oskirtumo pa
kto, kari nekurie 

-tės. išmokdami 
■<•* ir darydami 

•. * budais. Pra-
. pint i pa mainy
čius, arba įgyti 
orius senstant.

F. L. L S

žytių. Pas mumis gausį tok.;-, paveiks- j 
lų. kekių pageidausi, o ui; ma kartą . 
pamatęs daugiau reikalausi — tikrai 
busi užganėdintas. P.. ksiui yra 
virutšs didumo; kaina 10 už $1.00- 
už $2.oe. (t>)

CHAS. P. URBAN
1711 Illgbland av?.. Tampa, Florida.

Į !

J
<

I’asirndžius pirmam ženklui 
ŠpJr.o— !)r. Humphreys 
“77". Išvarys šaltį. Pasek
ei: ęas prieš Gripą. Patar- 
<in,> turėt ~77” ia< namuojc. 
Pi V š.-.kj įr Gripą "77” pa- 
Ijelhšti per 30 metų.

At ai! OrarjjSts 30 ,-cnts, 
ECJJFr:.:~v3 i;r,x-.-w -fFTHCi’jrcO.

i.>i •’ Ji.- •> S i-p

IŠPARDAVIMAS IŠ 
DIRBTUVĖS.

Drūti ir :!jiai laikanti nauji boileriai 
ir n usidėjimo kerai.

Padirbti 
ekstra drū
tai, sunkus, 

A ikro vario, 
su 5 colių 
tikro brasio 
riunjrtuKais. 

Guminiai 
jjasketai ra
ndasi tarpe 
dar.pt ūko ir 
ker.o, taip 
kad oras 
neįeina. Ix>- 
ngvai išva
lomi. Nėra 
sriubų ke
puraičių ir 
nėra sulieti 
iš vieno 
šmoto. Ne-

HEROIKŲ PAVEIKSLAI
TAI Yli \ TIKRI JIEVOS DUKTERĮ’ 

PAVEIKSLAI.
Jeigu nori pamf.-;-t: gražiausių mer

ginų artiiti.-.n .’s, gryname-gamtiška- 
:r.e ;>av:daie paveikslus, tai nMkalaa- 
'.;t iš musų. ne., m .■ <urir.it didelį p;<- 
s.linkimų Įvairiausių tautu merginų 
paveikslų. 1:a:t> tai: Amerikos, Fran- 
cijo--. Jz-nkijes, Lietuvos, Vokietijos ir

nudegsite rankų nuimant dangti. 
Iftangt'Jkai gali i>ut lengvai nuimami. 
Tai yra praktiški visiems naminiams 
reikalam.*. Niekur jos negausite taip 
pigiai tokių gert: boilerių ir kenti, 
•:aip pas mus. Jie laikys visą gyveni
mą. .Ant ke.no parodyta dir’ tuvės kai
nos Prisiųskit mon, y orderį arba če- 
!■*!,__ tuoj apturesit saugioj skrynioj. 
ReiKgiąaijgit katalogo dykai. (43) 

KOMĖ*FACTURING CO. 
r>9 East So. Water St, Dept. B-35 

CHKJAfįO. J Lt.

for BIUOUSNESS

tyrai išvalytas Casto- Oi) 
darytas medicinos reika 

!ams Re kvapsnio Stipru 
*na.» ir tyrumas nepakeičia 
nas Be- -konio ir neatsi- 
duoda Imkit Kcllogg’s 
pilta* Laboratorijoje

BEECHAMS 
PILLS

urėti ką 
si p 

c c ••ik visi 
sūri leda iš 

įsuki į deši
nę kuomet praeinama pro ką 
nors, .'atsiimt kepure prieš 
moterį ir lt. Šiė dalyku; nėra 
natūralus, nes daug žmonių 
visai jų nedaro. Ir jie nėra 
daromi tiksliai kiekvieną sy
kį tų, kurie turi paprotį su
stoti ir pagalvoti, kas via 
tinkama daryti. Nusišluostv- 
mas kojų įeinant į tiamus ga
ri’ ii1 negąįfbųti ižitprotys. Jis 
natūraliai neateina, nėra in
stinktyvus. Papročius gali
ma pa’siririktL

v r. „ Reikia žinoti, kad žmo- 
t. Dėk gaus mokslas, kai-x mokini- 

ius kompresus ant kaktos mas šunų ir-arkliu, susideda 
daugiausiai iš papmėių.: da- 
rymo_ padorių, gntyojinro

jei pa 
jei tėm 
a d 

Niekuo- musų veiksnia1
: met neapleisk ausies gėlimo, papročių — p
I Kaip tik vaikas pasveiks, nu-
i vesk pas ausų specialistą.
Ar žinai, kad karštis nėra li- 

jga, bet ligos apsireiškimas?
Nurengk kūdikį ir pagul

dyk lovon. Duok mažai val
gy: i. bet daug vandens gerti.

!Te ui viduriai būna liuosi.
šaltus skudurus ant gal- 
r kaklo.

Dek
VOS i

Gaivą pradėjus skaudėti 
rask priežastį.

Gal galvą skauda nuo vi- 
’urių užkietėjimo, akių įver- 

ž’mo, persivalgymo ir it. Z _Z 
šalt 
ir užpakalio kaklo. Duok 
Įkvėpti kamparo, mentholio. _ .
;m'-fjnijos, arba “smelling papročių ir- jausmo papročių. 
s2liA.” Kaip vaikai, taip su- jTokinanties vaikščioti, vai-

'Jie 
vai-

SU

augę, t'.iri saugotis nuo 
vos skaudėjimo vaistų, 

i ypatingai pavojingi- 
kams.

Kuomet vaikas nakčia ne-

tai- gyti.-plaukti ar čiužinėti yra
T* darymo papročių pavyz

džiai. Žmogus, kuris galėtų 
eiti tiktai apsvarstęs kiek
vieną žingsni, nenueitų toli.

Dėkingos Motinos. Liudymas
A Sn«« UMta* «»• « «"• J« y» tik

JnuĮrtfr tolsvur.orivi mems eunGarr.ų prvnrtiran. 
-rie .Uaksmuv *syiniu«. gautu* naudojant Binbino 

čiisno. viduriavimo

R.mbmo oavyx<Ji» >r Ricbter.a Knyąi Mo- 
tik- 

pamauoda Mfcse vaistinėse 
' -fr^V^arb* l^utl tiesidi is labo-

/odjėt'

F. A». inCHTER &
. . -1 . -r - A ' •

Seny * S<«th 5th Sts'. Brooklyn

%

KOKIUS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

geraf žinomos Madame I.e Nor- 
roafki, garsios ir.ystiškos franeuzėa 
rtietors, kurios pranašavimai tur
tingiems ir_ biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė' teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu, kaip įspėti laimę, tik 
$T 00.

No. 2.’ Suženklintos Kortos, į ku
rias. žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kaziminkų. Kaina už kaladę n> 
paaiškinimu, kaip jas pažinti tik 
$1.50.

No. _b SužėffkHhtds kortos gc- 
’ resrūįjšdjrbfnie. Kaina .-u paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarant-jojam užgnnėdini-
. . _ - m4 arija sugrąžinant atgal pinigus.

Prisiek tik 25e. padęngjmfti persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu* 
•laikysi kortas savo

PRACTfCAL SALES CO.
1219 NOKTU IRVINO AVĖ., Dept. 200 CHfCAGO, 1LL

aptieki.se


SILPNI KAULAIj

Apskrities revizija, bedarv- P n?° laipty pranešti lau

ta •

lesa.

I

i

i

Ant

1

I Atsargiai prizu 
reiks “ •“•

I
i

!

I

ra-
pasibisuretinus dalykus

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE I
- (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.'

Važiuokite į

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
( OI.U M BU S 

. ant kitu šios linijos laivu 
S DIEN. PER OKEANĄ

VAGYSČIŲ.
Tytavėnai, Raseinių apsk

KUN. VILIMO “OBCHO-1 plana. Tainosgi p. ministeris 
D E” SUSEKTA DIDELIŲ reikalavo,* kad bedarbiai 

tuojau išsiskirstytų.
Nespėjo delegacija nulip-

Į dlbMril IbUC.'LVU Vfl-------------- ------------ J T-9-.
’ i be galo įdomi. Kas žodis — tai lak-

talikų kunigas Ilans Schmitti papnv argumentas griūva. Mokslas 
vė mergina Oną Aumuller. Su įmoksiąs nuo pradžios iki galo. 

..................... 10c- Kain* ............................................

■ L*

\ \ . N X X X X \ % X X ^>3 * * * •

Nv. 6. Vafc<a io 10 d, 1926.

dama Tytuvėnų vai. valdy
boj reviziją, susekė didelius 
išeikvojimus. Pasirodė — 
paimtieji iš žmonių žemės 
mokesniai bankan neįnešti; 
kai kurios piniginės pajamos 
į knygas neįrašytos ir pini
gų nėra: knygų lapai išplė
šiami, už Įmokėtus pinigus 
ne visiems išduodama kvi
tai; pinigus priiminėjo ne 
vienas asmuo, bet viršaitis, 
sekretorius ir kiti ir... savo 
kišeniun dėjo.

Padarius tardymą, visa 
valdyba buvo suimta, bet vė
liau už kauciją iki teismo pa- 
liuosuota.

Valdyba išrinkta nauja iš 
kunigo ir zakristijono.

Viršaitis Ruseckis revizi
jai nedatekęs 3,000 litų, ižd. 
Stosius iki 5,000 litų. Abudu 
turi gerus ukius, — tai atsa
kys, bet Stosiui — kuliant— 
mašina nutraukė ranką, pa
guldytas ligoninėn.

1924 m. panašus valsčiaus 
valdybų “darbai” buvo Kel
mėj, Kražiuose, o šiemet Ty- 
tavėnuose. Tai atstovo Vili
mo “obchcdas ; jis čia daž
nai lankosi.

Tytavėnų vai. valdybos 
nariai — geri katalikai.

keleivis

javų svirnus, kame grudai ir 
pašaras sušlapo; be to visos 

1 tvoros, malkos nunešta. Ge-. 
i iežinkeljo medinis tiltas sta- 
i tytas per Bartuvos ir Luobos 
' santaką didžiojo potvinio

kusiems demonstrantams at 
sakymą, atvykusi policija iš 
vaikė demonstraciją..

Delegacijai pasiteiravus 
miesto valdyboje pasirodė 
kad viešųjų darbų planas se 
nai pristatytas vidaus reika
lų ministerijai, nuo kurio* 
priklauso jo visas likimas.

Nepatenkinta delegacijž 
nutarė šiuo reikalu kreiptu 
Seiman, ministerių kabine
tan ir tt.

KUNIGAI NEKLAUSO 
POPIEŽIAUS ĮSAKYMO 

NEPOLITIKAUT.
Rokiškis. Žmonės išgirdę 

kad arcivyskupas išleido . 
kunigus atsišaukimą, kad jk 
liautųsi politikavę, labai nu 
džiugo. Bet raštas tas yri 
kurčias. Rokiškio vikara 
Matulionis visiškai nusipoli 
tikavo. Kalėdodamas ener
gingai platina menkos vertės 
laikraščius, jieško pavasari
ninkų su žiburiu. Uoslė jo la
bai gera: jis žino, kas ko 
kius laikraščius skaito. Ai 
negeriaus butų, kad kun 
kalėdodamas skleistų tarp 
žmonių vienybę, meilę?

NEKRIKŠČIGNIŠKAS 
“KRIKŠČIONIU” 
SUGYVENIMAS.

Biržai. “Biržų Žinios” 
šo , 
apie katalikų kunigų plūdi
mą prieš kitų tikybų krikš-
čionis. Patyrus dalyką vieto
je. teko girdėti nusiskundi
mų dėl sistematiško kibini
mo prieš reformatus. Tokia 
taktika, skelbiant artimo 
meilę, nepatenkinti katali
kai ir ypatingai pasipiktinę 
reformatai ir liuteronai. Kri
stus, girdi, net savo prie
šams blogo nevelijo, tuo tar
pu katalikų vadovai liepia 
šalintis nuo kitatikių lygin
dami juos “visokio plauko 
bedieviams, eicilikams ir tt.” 
Liepia šalintis “bambizų,” 
neit pas juos i krikštynas, 
pakasynas ir'tt., net ir tar
nauti draudžia. Artai krikš
čioniška?

NAUJIENOS Iš TAURA
GĖS PALANGĖS. 

Valstiečiai b ricalėdojan- 
tiems kunig; ms i 

du is.

‘KELEIVIO 
KNYGOS.

. . _ Šilalės ap . inkėse daug
netu ėmė griūti. Vieno galu- valstiečių bėk įlėdojantiems 
inio pylimo dalis gerokai kunigams dur: uždarė, 
edo lyčių išversta. Tiltas pa
vojuje. traukiniai nebeper- 
:ina. tik privažiavę keleiviai 
įer tiltą pasikeičia. Iš Kauno 
įtvystą traukiniai su stotimi 
Tebesusisiekia.

Kūdikiai su silpnais ir minkštais kaulais yra ne- 
dapenėti ir labai pasiduoda persišaldymas, kosuliui 
ir panašioms ligoms, jie labiausiai reikalą’?ja kūną 
budavoiančic maisto, kur yra daug vitaminu. Kad 
užpildžius tą reikalavimą nieks negali susilyginti su

Lietavoe Respublikos Istorija ir žem- 
j lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kova su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačia laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui rėva-1 
liucija paėmė viršų, kaip Lietvva Ii- į 
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir i 
kaip ji buvo apskelbta respublika Į

parodo dabartinės Lietuvos rubežias 
ir kaip šalis yra padalyta Į apskri- ’ 

, kuri:

Kai kur ! alėdininkams 
nieko nedavė, esą kunigai 
dabar gauną a'gas, nesą rei
kalo jų šelpti. Kitur vos 20 
eentu davė.

. ie k. ingai tįais Į J- pridėtas didelis spalvuotas žemlap:
Kiais drūčiai s įsirūpinę, gir-

ideališkas maisto-tonikas turtingas grynu cod- 
’river aliejumi dsl kūdikių bile kokio amžiaus. 
Tie kurie turi silpnus kaulus turėtų vartoti šį . 
turtingą vitaminais r*aistą kasdien. Scott’s ] 
Emuision yra grynas, turi gerą skonį ir veik
lus maisto-tonikas žmonėms visokio amžiaus. .

Scott & Bowne, Blocmfield, N. J.

KLEBONAS UŽ GASPA- 
DINĘ TEISME.

Tauragė. Taikos teisėjas 
! iia nagrinėjo bylą Gaui ės 
debono Šleino su vietos lai- 
eraščio “Žemaičių Baiso” re- 
iaktoriurni. Pavasari “Ž. B.” 
buvo tilpusi korespondenci
ja iš Gaurės, kad klebono 

; yaspadinė mokjtojauja kle- i 
■ bono užlaikomo j privatinė’ į 
mokykloj, kad toj mokykloj 

į mokiniai mažai išmoksta 
neturi mažiausio supratime 
įpie mandagumą. Teisme, 
klebonas tvirtino esant ne-; 
___ Teisėjas klebonui pa-' 
?akė: Tamstai turiu pastebė-1 
:i, kad korespondencijoj, jei ■ 
■r šmeižiama, tai mokytoja.' 
? prie ko tamsta? Klebonas 
:pykęs atsakė: “Panie, aš už
taikau mokyklą, moku mo
kytojai algą, todėl ją ir gi
nu.” Beleckas klebonui pri
minė, kad šviet. Ministerija 
užlaiko visos Lietuvos moky
tojus, bet nė vieno teisme ne
gina. Klebonėlis nuraudęs 
atsisėdo.

Byla numarinta.
Tą pačią dieną nagrinėtos 

dar dvi “Ž. Balso” bylos: su 
garsiuoju Švėkšnos kanau
ninku Maciejauskiu ir apskr. 
viršininku. Pastaroji atidėta 
iškvietimui liudininkų, gi už 
kanauninko neva “šmeiži
mą” redaktorius Augaitis 
nubaustas savaitei arešto, 
100 litų pinigais ir po 10 et. 
baudos nuo kiekvieno išpla
tinto egz. Paduota Apygar
dos Teismui apeliacija.

GUDRUS APGAVIKAS.
Rokiškis. Vienas vyriškis 

rinkoje nusipirko pūrą ru
gių ir sumokėjęs pinigus ru
gius perdavė kitam, kuri: 
greitai prasišalino, o mokė 
tojas pinigų išlengvo kiūti
no. Pardavėjas pastebėjęs, 
kad trūksta keleto centų, pa
sivijęs pirkėją pareikalavc 
trūkstančių pinigų. Pastara- 
ris neva paėmė pinigus pa
tikrinti ir susimaišęs su mi
nia dingo su visais pinigais.

■ X
PERSEKiOJA DARBININ

KŲ ORGANIZACIJAS.
Socialdemokratų partijos 

pranešimų. Kauno miesto ir 
apskrities viršininkas nebe- 
duodąs leidimų darbininkų 

' susirinkimams; kurių dieno
tvarkėj sėovi einamieji rei
kalai bei pasiūlymai. Social
demokratų frakcija žadanti 
tuo reikalu kreiptis Į aukš
tesniąsias instancijas.

12 ŽMONIŲ PASMERKTA 
MIR1OP.

Kauno apygardos kalėji
me randasi dabar 12 mirties 
bausme nuteistų kalinių; - 
už išžaginimą ir apiplėšimą. 
2 už nužudymą žmonių,-2— 
broliai už nužudymą jųjų tė 
vo ir 5 už plėšimus, nužudy
mus ir padegimus. Du spren
dimu Vyriausis Tribunolas 
patvirtino.

Pasilikusieji nubaustieji 
apeliavo Vyriausiajam Tri
bunolui.

Šie kaliniai randasi Kau
no kalėjime atskirame kam
bary su retežiais ant kojų it 
rankų.

PAGAUTAS ŽMOG
ŽUDYS.

Nesenai karo teismo nuta
rimu žinomas žmogžudys 
Vašunas nubaustas iki gyvos 
galvos kalėjimo už nužudy
mą 1923 metais Panemunės 
gyventojo, žmogžudžiui pa
sisekė pabėgti ir būnant “lai
svėje" jis padarė eilę užpuo
limų. Š. m. 8 d. žmogžudys 
sulaikytas ir nuvestas savo 
“amžinon ramvbėn.”

IŠŠOKO IŠ TRAUKINIO.
Iš Tauragės arešto nam 

š. m. sausio m. 9 d. traukiniu 
buvo gabenamas banditas 
Gubilevičius i Šiaulius, kur 
turėjo būti teisiamas už už
puolimus. Netoli Šiaulių 
traukiniui smarkiai bee‘- 
nant, banditas iššoko iš trau
kinio ir pabėgo.

IŠSIŲSTI IŠ KAUNO.
Kauno miesto ir apskrities 

karo komendanto įsakymu 
tapo išsiųsti iš Kauno miesto 
ir apskrities visam karo sto-j SKUODE POTVYNIS PA-
vio laikui pil. Alaušas K<£ 
valskis, Aleksas Voronoyas 
ir Karolis Petrikas, kaipo 
kenksmingi visuomenės ra
mybei.

Ji, seniau taip nebuvę. Algų
!aktinai esą negaunam, O Čia ėius. Tai yra vienatinė knyga, 
Žmonės ir nus’oię _ Šelpę, ot naro*1*’, kaip gimė Lietuvos Respubli-i 
*irdi ir nusipolitikavom... O 
įmonės vėl sa\ o kalba. Da-

gli’Cii, ai* poli- bolševikais, sutartis
rijos nuovada, tai vis viena.
Nepasiskųsi, g rdi, savo da- Yra tai ne knyg
ia ir kunigui, nebesą jau ka- kuris apšviečia visą Lietuvą

j me ir paguodos jieškoti.
į Kai kurie s mulkesnieji u-
dninkai savo l kius likviduo- Alkoholis ir Kūdikiai - 
ia ir i Braziliją, ar Argentina atsuiepia tėvų vartojimas ......
’aimes jieškoti važiuoja. iGa nors buti tčvais> Datiliai

SkUIuO ŽIBO”ėse daug esą- • turėtu perskaity ti šitą knygutę. Pa- 
Į 712. Į gal daktarą zlolitzerį sutaisė Ba-
i Tenka patirt’, kad policija! raboštus. Pusi. 23.................. ioc.
; ’abai uostinėje . kurie busi- : Amerikoniškos Vestuves. — Dviejų 
! liuese Seimo r likimuose sa-į akt,l komediją, pajuokianti lietuvių 
I vo kandidatu-as statysią ..... T '~..... ' .....
Buk esąs
nas iš anksto patirti, kas iš 
opozicijos asn: mų pasiryžęs' 
aktingai Seirr o rinkimuose į 
dalyvauti, mat tuos asmenis 
įori kažkokiu l ortu “sudrau
sti.”

; Valstybinės tamybo;
' 'įmonėms šioks policijos uos- 

inėjimas daug rūpesčio su-
• daro, mat dab; r daug vžldi- 
Į rinkų liuosuoj; ma. Dažniau- 
i Jai liuosuojari tie, kurie 
■ iktingai valdžios partijoj 
i ledalyvauj?..

Musu pada gėj skraide
; tažkoki du ji unuoliai, ku- tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam- 
•iedu vietomis JMS"-' ’* -- -

; mitinguoja. 5 
5ur valdžios ?.
kratosi,

. kaip tik ir esą :

. iemokratų
i Viename
i prispirtiI • y* <aa 
rauna, o tik 
gius... I 
niekų juodu pi ^pa. Charak- 
zeringa, kad Petrulio darbu 
negina.

Iš klebonij 
kad ūkininkų 
sianti 
kratų 
bloko 
visai

ka ir kain .ii išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su

> su Latviais, apra- ■ 
žymas visų musių su lenkais ir tt ■ 

yga. bet tiesiog žibintu- ’......

iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... {
Drūtais audeklo apdarais........$1.50 '

Arba kalą į 
.Ikoholic ■

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt 
—D<-lta, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet deikogi norisi? Delk- 
be valgio žmogus silpsta? Ir de!k< 
vienas maistas duoda daugiau spėką. 
kit£s mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių <ia 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šilo: 
Knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................ 15c.
Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni

gų bepatystės istar:ja, pasekmės ii 
jų dorltkas nupuolimas. Šią knygą 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 

s, kurie geidžia.
- Arba "Hd jų moterįs, dukterįs ir mviimo-. 

pirmutinė i fios nepapultų į kunigų "globą”. Pa 
rašė kun. George Towūsend Fox_

■ sulietuvino Ferdinand de Samo- 
ą’tia. ............................................ 25c.

i Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humeristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta

i laida. 128 pusi................................. 25c.
Kaip Senovės žmonės Perstatydavo

Sau žeme. — Labai idomtis senovės 
filosofų daleiuimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių paraše 
iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................ lCc.

i Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti piliety s Les 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
. atsakymais lietuvių ir anglu kalbose 
j Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. 25o
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geraa 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi................. 20c.
Ar Buvo Visuotinas Tsanas? — Ka;p 

Nojus galėjo surinkti į kelias die 
r.as visu veislių gyvūnas, kurie gyvo 
na išsimėtę rx> visą žemes kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvenus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apseni 

j tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
;iš ‘Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 

šimtai 
šv. Jonui galva. Drama viename kitu klausimu, į kuriuos negali atsa 

akte, parašyta garsaus anglų rasti-,k^. yra "^«k;ai >’
... . aiškiai išdestvti šitam veikale. Knyganam vertėtų perskaityti.................2oc. . ...I be galo jdonn. Kas žodis — 

Amerikos Macochas. — Arba kaip ka- tas; kas sakinys — tai naujas kunige 
ir

į

t

į vestuves. Juokinga ir lengva per- 
kaž deno parėdy- i£tatymuL Paraž€ lksa3, PusL 24 10c itčvas ir jaunikaitis, 

- ‘ - ‘“ kur Musų Bočiai Gyveno? —
i tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c , 
Materialistiškas Istorijos Suuratimas. 

Į —Jei nori žinot, kas gimdo pašau- j 
jyje įvairiausius nuotikius, tai per-' 
skaityk šitų knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams nenpkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi........................................ 25c.
Monologai ir Deklamacijos. — šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai i 
gražių h juokingų monologų ir dėklą- ■ 
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, kumoris-,

be pasekmių visos geros. Tinka visokiems ap- 
;».t žmonės vi - ’
;itijų atstovu 

o tuo i u jaunuoliai
Š krikščioniu 

pa i jos pasiųsti, 
m i inge žmonių 

juod - prisipažino 
algos u; agitaciją ne- 

g d i, dienpini- 
Ir daigiau visokii

vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt...................................... 25c.
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas

!veikalas. 2oc.
”O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vier.o akta farsas, labai'juokingas 
I :r geras perstatymui. Kaina .— 15c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitas 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
2) Žydinti Giria; 3> Klaida; 4 j Ko- 

, rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
: paikai tiki į visokius prietarus,
burtus ir tt. ................................  15c.eina gandu 

ajunga išei-
iš krikščionių demo- Socia,iznsas ir i*>-
ir darb > federaciic1 mi knyga šituo svarblu kiausi'i. aaiu > iecieracijc- mu 24-pust ................................... ioc.!
ir Šen to rinkimuose. ,. ... ...... ■
savvsto 'iai da^wau-‘,"^a’o,n*^a*’’ ar^a ^BV0 nekirsta !r. Klt?.vcl!‘‘4 zp’°nc®- 10 ,z 

sianti. Esą Šmulkščio — Vai-
Jlokaičiu komp; nija nepaten-.

Skinti ir, girdi laikas su jais!
' atsiskirti. Bui. nori į ukinin •! 
I kų sąjungą įtraukti pa-

ABELNOS ALGOS 
AMERIKOJE.

. . . , A *1 • ------- — — — MIClgHI.V VZMĄ ^4

Abelna arga Amerikoje įangą ir net ž< mes ūkio ko- paveikslais. 16 pusi.
yra $5.60 Į dieną sulyginus peratyVų sąjungą. Buk ūki 
su $2.28 Anglijoj, $L55 Vo-1^1^ sąjungoi esą daug to- ’ _____«,__ ,_ ______ _ _ . __________ _

; VTetljoje, $1.^.4 i* raneuzijoje, , Įęj.j 2cif>enŲ. kurie nori visai RTažit?, spalvuotų paveikslų. Popiera boj iki šiol da nebuvo. 
$1.14 Belgijoje ir $.96 Itali-į gll klehon1^ Vfl jais ryžius nu- Kera ’r 6Pau<^a graži. Parašė J. B. i kokius dievus garbino 
joje. Visos pastangos turi ’.-onVu irtiln bos klansinr i Seterius. 221 pusi. Poprros į bei arijonai, egiptėnai, L .1 . 1 I 5 1 -i J3UK11 11 LIKA OUb Klausimą , arM4araic ............ ........................ Sl.ooįrai. lietuviai, barbarai i

_ _-_.ll____
kaip 'J0- stambi ir labai užimanti,

j Tai yra tikra tik“;imų istorija. 31.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. S1.2P

Protidhono Ei^s ’r Straipsniai, šioj knygoj telpa 
mokslų, parašė d-ras Paul Eizbt.- 

cher, vertė Briedžiu Karaliukas.
29 pusL ..................... ...........................
Apie Dievų, Velnią, Dangų ir Praga

rų. Parašė P.obert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Dib- 

prietaru naikintojas. 72 
.............................................. 25c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.

byt daromos, kad palaikyti 
šį augsią pavyzdį gyvenimo. 
Sergantieji yra atsakomybė, 

. ne pagelba. Mes turim nepri- 
i leisti ligų, ir Trinerio Kartu- 
’ sis Vynas yra svarbus pa- 
i gelbininkas, todėl, kad skil
vio nesveikumas yra šaknis 
visų ligų, o Trinerio Kartusis 
Vynas kaip tik yra geriausis 

1 vaistas prašalinimui skilvio 
DARĖ DAUG NUOS- jr a^augojimui j

T OI III nuo i’J’ Mr. Joe B. Schwartz
Y* mums rašė Gruodžio 11 iš

Skuodas, Kretingos apbki-. 'Alerandria, Minn.: “Trine- 
Skuodą ir apylinkę 31 d. rio Kartusis Vynas yra ge- 
gruodžio apsupo dideli van- riausias skilvio vaistas.” Nuo 
denvs, kokių šioje apylinkėj reumatizmo ir neuralgijos 
dar iki šiol nėra buvę. Skuo- skausmu bandykit Trinerio

25c.
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy- Į Kokias Dievus Žmonės Garbino Seno

bė Jauni gražių eilių ir dainų. Daug ; vėj. Panašios knygos lietuvių kai
čia aprašyta 

Parašė J. B.: kokius dievus garbino senovės iadai 
, chaldai, asy- 

apdarais .................................... $1.00Irai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa | *CTai„'adinof,i’. ir k°-

41 geriausių Jovaro dainų. Jos tin-lklus J,e ^r.nkius su žmonėmis tarš
ka deklamacijomc ir dainavimui, 
namie taip ir susirinkimuose.

į Pus’. 32 ...........................
Į Anarchizmas. — Pagal
i

neliesti. Provincijoj kai ku
rių kunigų šio ns spėjamoms 
atmainoms pritariama, gir
ti i, busią baži yčiai sveikiau 
ir kunigų išoi urnas pagerė
siąs.

Bendrai ta us, musų pa
dangėj krikščionių demo
kratų tipas “mizemas,” tik 
kai kurie vai minkai, ypač i 
iš administracijos tarpo,’ 
drebėdami už savo kaili tą Iijos 
ūpą stengiasi pataisyti, mat pįsį. 
jie samprotauji, jei Seime 
rinkimuose o pozicija pairr- 
viršų, tai jien s busiąs “ga-1 
ilas.” Tai reikia laukti, ka i Antrą kartą jie užpuolė sociali-Uis 31 
'•busimuose T ikimuose jit smiodzio. 191;; m. šioj knygutėj išu- 

. , .. ;busaktir-esn; už pačius ak ' “
das yra apsuptas iš dvieją Linunenją. Sausro 15 d. Mr. tj„ciausjils k ikšėionis de- 
pusių vandeningom Bartu- Martrn Zalokar raJeii Vir- m(XratU5 j- - .
vos ir Luobos upėm, kuriose į den, Ili., Box 372s“As ban- ^auc .)aiireįXš
1 d. sausio š. m. vanduo buvo džiau Trinerio Limmentą įalvoja žmonės jau ir dabar, -------- ?-

nuo reumatizmo ir jis man ia^rmnistracij' < agentu tero vatkų Gadzinkų” telpa 3® įvairių j.io-

BEDAR3IŲ DEMONST
RACIJA.

Šiomis dienomis bedarbių 
minia iš 200 asmenų padarė 
Kaune demonstraciją.

Demonstracija sustojo 
prie vidaus reikalų ministe
rijos ir. pasiuntė delegaciją 
pas vidaus reikalų ministerį 
p. Endzinlaitį, kurio prašė 
imtis priemonių pagelbėti 
bedarbiams. P. ministeris at
sakė, kad valdžia yra asig
navusi tam tikrą sumą pini
gų bedarbiams, bet dabar vi- _ . __ _______
sas dalykas priklausąs nuo Į miesčio ir’apylinkės gyyer- gijos), rašykit pu Joseph 
miesto valdybos, kuri priva- tojai ir ūkininkai taipgi nu- Triner Company, Chicago, 
lanti pristatyti viešųjų darbų kentėjo apsėmus jų jaujas ir III.

pusių vandeningom Bartu-' Martin Zalokar

pakilęs iki 2 ir pusės metro: 
Luoba net iki 3 metrų.

Nuostoliai gana startibų -. 
Tiltas, jungiantis senąją su 
naujaja miesto dalimi, nau
jųjų metų dieną užpludvs 
ledo litims tapo sugriauta*. 
Sutrukdyta ilgam laikui ge
ležinkelio stoties susisieki- JBL__ ~__ _ ,_________
mas tiesioginiu keliu. Už-dar priduoda daugiau ener- 

sas dalvkas priklausąs nuo J miesčio ir apylinkės evver.- riios k r*---’--- • -

>, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai teina teismų rekordai ir prirody
mai. kokiu priemonių katalikai dasi 
leidžia kovoj su socialistais Su 

ir čia iniciatyvos pRvciRslais. (>1 pusi. •*•••••••• i.cc- 
,S. Savistoviau Davatkų Gadzinkos. — ir kitos linki

mos dainos. Apart juokingą ”Da-

pagelbėjo, dabar rekomen- rizuoiami. " įkir.gu dainų, eilių, parodiją, ir t.t
duoju visiems mano kaimy- --- ---- 1 Daugelis >s dainų tinka juokingom“

r Jei jūsų aptiekorius KALĖJIMĄ: IR IŠSIU&- pagerbta

"Jaunystės Karštis". Ir "Susižicdaži- 
tris Pagal Sutarties”. Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.į 
Popas ir Velnias — Ir trjs kiti indo- 

mųs pasakoj i iriai 1) žinia iš toli
mos šalies: 2» Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jievx Pilna juokų ir 
ašarų

b<nams.‘
ar yaistu pardavėjas neturi j 
šių vaistų ir Trinerio ^edati-; 
vo Nuo Kosulio ir Trinerio 
Tabietų Nuo Šalčio (jie šir- 

įdies neužgauna, bet atbulai,

Tl; AS.
Kauno mie;; o ir apskr. ka- 

iro komendan: • nutarimu pil. 
■ Bebus admin Lratyviu budu 
nubaust is • enu mėnesiu 

'kalėjimo. Atlikus bausmę, 
pil. Bebus i siunčiamas iš 
Kauno miršt » ir apskr. vi
sam karo stoi iuL

~ ■ 23 gražios eilės, daugybė straip3-
uių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius- 

. JOc. j truota. 95 pusi............................... 25c.
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew
VVallace. 472 pusi...........................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- 

1 tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
Į romansas M. Rematowicz’o. 
; 468 pusi........................................ $1,5<;
| Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
; juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
I veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
i tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
' iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
; knyga niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................. $1.0!'
Musn Padėjimas. — Įdomus pavyz

džiai iš dabartinio darbininku 
dėjimo. Parašė Ar/onovas. 
Boston, Mass. 40 pusi.............

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO 

Žalčiu Kcrali-nč, Opera.........
Penkių Metų Kanklė?. vienoje

I knygoje ................................. $5.<X»
VISOS tSURAdYTOS ČIA KNTGOr ( 

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broachvay,

So. Boston, Mass.

.

a

I

is IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriubiaių lai
Resolute, Reliance 

Aibert Bailiu 
Dr-utschia.id 

Hamburg 
ir ant popu! i:-, r iš kų vieno
dais kambariais laivų ( ie- 
vcland. ViCstphalia. ir Thu- 
ringia.
Per oaa'ial b dirr.i i Europą 
■š» a š.iavima;.

iš New Yorko 
į* i Kauna ir atgal 
•J. (Pridėjus S. V 
v l<-lgų Taksas.)

išD.Mikta.ai k..> sava:
Dc! su.vi ;/•:>■.<> ■■■.airnų ir 
tų iaformaciįų klauskit 
vietas age* - ariia :>as 

Umted Amenea^ Uses < (Hazrisua lite) Jclr.t u-itb ,į

Hamburg Ar^ncaELiae
131 Štate St., Boston. Mass.

arba
TIK
Puikus kambariai, steitruimiai 
11 RIET Al J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informaciją kreipkitės: 

NORTH GERMAN

LLOYD
19> VVashington St„ Boston. 

arba pas vietos agentus.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti
Jūsų -
Gražumą

veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai 
bus patėmyti. je;«*u pi; 
bus ,/ilr.i nfciskaniK 
leiskite, kad tie įkyrus 
'parazitai gadint 
šunų. Naudo!

kas vakaras per defifrr. 
ir r’rsk-inos tuojaus 
Po to retkarčiais raudo*-n?

nuo
para jode >usu vr.isttnini 
po t»5c bonką arba 

iog ii labor?.tcr:»ox

-r. AD. RICHTKR & CO 
Berry & S' Sth Sts.

Srooklv

NAUJAS
yfyHG Katalogas 
ir Kalendorių*
> 1927 Metų.

■ . ■ ; »iųs 15 ' nių 
mui per- 

Aa- 
Katalogų. Ka- 

!-.-i vi — geriau- 
btrvo iš- 

V' “nerisio- 
dierai, 

m. "faipt i iKalendoritts 
1927 niąfĮi su amen- 

l< b«*žnyt’n?asi 
,i'«. Vienas i • turtin- 
kata’crv Jtatuviuose,

Asšru" Kn ,
Sykiu 

1926
Visi, kurie 
įtampomis padi
iuntnr.o lėšų,— nplr.iky 

šros Knyg 
taloge ran 
sios knygos, kui • 
leistos Lietuvoje i 
5? iki 7" 
192 5 j 
1926 ir

svem.ėn 
glausiu 
gnu iai il'ustrucT.;.

AUŠROS KXYGYN\S 
T'2'.O S»». Hateted St.

ILL.
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Karužos, išdūmė su kokiu 
ten “ruskiu.” Visas munšai- 
no fabrikas nuėjo niekais, 
nes šleivus. palikęs gyvųjų 
našliu evvanašliu, neįstengia

V

Vietines Žinios , ,,...
našlių gy vanašliu, neįstengi I -

Vinco Gegužio vestuvėse su- isteisintas. Bet surinkti pini- 
rinkta $206.00 aukų Lietu- gai paliks. .

c • u t » „ Pereitą nedeldieni Bimba vos Socialdemokratams. . .... j , T) .* T.kalbėjo South Bostone. Jisai 
Praėjusioj subatoj atsibu- su ašaromis prašė pinigų. Ir 

vo drg. Vinco Gegužio (“Ke- nesusipratę žmonės aukavo, 
leivio" mašinisto) vestuvės Bimba melavo,sakydamas: 
su p-le Ona Geigyte iš Cam-: “Lietuvos klerikalų valdžios 
bridge. Vestuvių pokilis bu- agentai padarė prieš mane 
vo pp. Sabulių namuose, ku konspiraciją ir nori pasodin

ti mane kalėjiman, užtai kad

vienas toki biznį varjt
Mikolas.

i
riame dalyvavo apie 30 sve 
čių. Jaunavedžius sušliuba- aš kritikuoju teroristinius jos 
vojo lietuvis taikos teisėjas darbus prieš Lietuvosliau- 
p. Vasiliauskas. Vestuvės bu- 'di.” Tai yra melas. Ameri- 
vo linksmos ir pavyzdingos. ;kos valdžiai visai nerupi, ką 
Dainininkas p. Jenkins su-'Bimba kalba apie Lietuvą. Ji 
dainavo keletą vestuvėms tik nenori, kad jis kurstytų 
tinkamų dainelių, o advoka- žmones Amerikoje. Ir perei
tas Bagočius pasakė jauna- tą nedėldieni. kaip vietos 
vedžiams daug gražių komp- dienraščiai rašo, i Bimbos 
limentų. ! prakalbas Lietuvių Salėn at-

Pokiliui baigianties drg. J. ėjo ;keliūtas policijos agentų 
Neviackas. sveikindamas 
jaunavedžius, prisiminė, jog 
neprošali butų šias vestuve •• 
pažymėti kokiu nors naudin
gu darbu. Kadangi drg. Vin
cas Gegužis per daugeli me
tų darbuojasi socialistų eilė
se, tad butų labai smagu i • 
naudinga, kad ir Lietuvo 
draugai socialdemokratai 
apie jo vestuves žinotų. Kar
tu su šia linksma žinia pasių
skime Lietuvos draugams i • 
lauktuvių pavidale dolerių, 
kurie jiems dabartiniu laiku 
labai reikalingi kovai su juo
duoju klerikalizmu, pasakė 
drg. Neviackas’.

Vos spėjus draugui Ne- 
viackui užbaigti kalbą, kai]) 
tuojaus ant stalo pasipylė 
dešimtinės, penkinės ii’ dole
rinės. Ir išviso tapo sumesta 
§206.00. Aukavo šie svečiai: 
Jurgis Gegužis (jaunavedžio 
brolis) paklojo 48 dol., ad-tančiai 
vokatas Bagočius 30 dol.. naktį. Į daugelį gatvių dabar Į Sąjunga 
aptiekininkas Šidlauskas 30 
dol.. p-lė Zarembaitė 25 dol.. 
V. Gegužis 10 dol.. ponia 
Palubeckienė 10 doL.V. Jan
kauskas (Jenkins) 10 dol.. 
R. Vasiliauskas 7 dol. ir M. 
?»Iichelsonienė 7 dol. O. Ge- 
gužienė davė 5 dol..
Pritarėjas 3 dol. Po

No. 6. Vasario 10 d., 1926.K E L E Į VĮ s________________-
Kurių daugiau bus? ■■■■——

l..< yrių Vaizbos Butas. ATEIKIT VISI ANT TRE- 
gaijiiiu 
vasario
Sve . . _ _____
ėiui u; \ ė^ didesnį pagarsini
mą.
Gal
vės

»■  i 

amas savo šokius ant CIO INTERNACIONALIO

DAINŲ
KONCERTO!

SYMPHONY HALL
Huntington Avė., Boston.

22 VASARIO-FEBRUARY
Panedėly. W ashingtonu Gimimo Die

noj. 3 vai. r » pictV-
DA1NUOS ŠIE CHORAI:

J-‘tos d. Municipal
• ".e.ie, vienam laikraš-

? . TIU£FOKA» MB> J

Mr. Joeeph P. šariūunas.
pas

MEDICINOS DAKTARAS
\

Valaado*: nao J iki 4 p* ‘
■uo ? iki 8 vakar* r 

107 Summer St, į 

LAWRENCE, MASS. \

C. J. NUOLATOS

kitiems mažesnius, 
kiši daugiau tos srio-

Rep.
I
»

l
T

s. .vejų?Žodis L. S. S. VI Rajono 
Komitetui.

Draugai:—
Jau gana daug laiko pra

slinko nuo L. S. S. VI rajom 
konferencijos, kurioje bu\\ 
perrinkta rajono komitetą.' 
ir net paskirta tam tikra.' 
darbas, kuris turėjo būti at
liktas paskirtu laiku. Laikas 
jau praėjo, bet darbas neat
liktas. Ar buvo bandyta ka^ 
nors veikti, viešai nieko nesi
matė: nematyti buvo ne’, 
kad komitetas butų bent vie
ną susirinkimą turėjęs.

L. S. S. 71 kuopa savo su< 
sirinkime 24 sausio rado re- 
kalinga paraginti draugus, 
kad bent toliaus butų kas 
nors veikiama. Padaryti nu
tarimai reikėtų Įvykinti, kad 
ir vėliaus.

L. S. S. susirinkimo pirmi
ninkas J. Vinciunas.

su dviem vertėjais, pasiryžę 
ji areštuoti, jeigu jis kurstys 
žmones prieš Amerikos val
džią. Bet kadangi jis buvc 
jau atsargus ir kalbėjo vien 
tik apie Lietuvą, tai policija 
jo nekliudė, nors jis karščia
vosi ir keikė kaip visuomet.

Reporteris.

< 
i

Fotografistas Stukas foto
grafuoja Butą!

N jv. us pas Stuką reikia 
šliaukti, pakol jis gali pa- 
vik'u nusitraukti. ~ "
ji k ■ “bizy.” L—, 
\ ' - Butasjstruktino sa-

:s. kad kiekvienas jų 
a.iktų paveikslą aiški

ai. P. <tukas,kaipo Buto na-.„ui.. • rraizai laimėjusiems vnu-- - eine tai atlikt ir pas- i_: *• roen nn cico.,vk-nnari„„J;u rams paskirti $250.00, $150,-

.i u

Mat. Lietuviu ™Ų, VOKIEČIŲ, ŠVEDŲ, 
LIETUVIŲ, LENKŲ IR 

PORTUGALŲ.
Alhert XV. Sm>». Bostono Symfoniju- 
vargonų solistas.
Praizai laimėjusiems cho-

> visu narių paveiks- 
.iktan, padalydamas 

■lėlį paveikslą orga- 
Rep.

Persikėlė Į naują vietą.
P.: -tas Galinauskas pe- 

eii;. 'jvaite perkėlė savo 
i naują vietą po nuni. 

U B ad\vay. Todėl dabar 
i pacientai malonė- 

. 'i.ankyt i natują vietą.
M! Il\l> < HOKO REPERTUARO

i

00 ir $50.00.
TAIPGI ŠOKIAI TAUTIŠ
KUOSE KOSTIUMUOSE.
Rengia Community Service 

of Boston ir Women’$ 
Municipal League.

Tikietai dabar parsiduoda Sy mphuny 
Hali, l'ilen’s. Jurdan Marsh ir Shepard 
Krautuvėse Bostone. Tikietų kainus: 
50c.. S 1.10. $1.65 ir $2.20.

•V»$e t Sus Piin* 
C*a>uy 

jau viri 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianų, 

Grand Pianų, Upright Pianų. Fo
nografų ar Radiu, 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 senų pianų, gau
sit už jį gerų kainų. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust
ruotų kataliogų.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylsten St, Boston. 
įkurtas 1851 m.

; TEI_ EMPIRE 7365 t

; DR. F. MATULAITIS ii
L lt ra violetinė Šviesa U

Diathermia < >
322 HOLBROOK AVĖ, ' !

DETROIT. MICH. L
ADYNOS:

12-2. 6-8 ;;

f

i

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimu 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 ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. M ASS.

Olympia Theatre Buiiding 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

NAUJI KELIAI PRAŠALINI- 
MUI LIGŲ NESMAGUMŲ. 

Be operacijų, be vaistų. 
NATURALIS GYDYMO MCTODAS- 
tai naujas kelias prie sveikatos.

Patarimai dykai.

Dr. Wenlvorlh, L. M.
F 1761 Washington st., 

Priešais Northhampten 
elaveito stotį. 
Boston, Mass.

Telephone Copley 0653-M 
Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro.

Nedčldieniais nuo 9 ryte iki ‘ 
2 po pietų.

Ii 
I

KONCERTAS!;
■

■

i

BROADIVAY 
TEATRE 

BROADMAY. SO. BOSTON 
Visi vėliausi, gražiausi vaidini 

mai ir Įspūdingi vodeviliai 
kasdien.

PERMAINA PROGRAMO 
KARTUS Į SĄVAITĘ. 

(ieriausi vode'ilio aktai 
pėtnyčiomis ir nedėliomis.

Kiekviena panedėli progų va- ■ 
karas. Bile kas gali dalyvauti 1 
progranie. Pėtnyčioje populiarus 
JAXAD groseriai dalinami dykai, 

. Daug juoku.
Visokio pasilinksminimo.

Du vaidinimai kasdien: 3 ir 7 
valandą po pietų.

Tikietų kaina: po piet 10c. 
Vakare 15. 20 ir 25 centai.

Pasveikinimas L. S. S. 144 
kuopai.

L. S. S. 71 kuopa savo su
sirinkime, laikytame sausio 
24 d., sveikina draugus Ha- 
ver’nilliečius. kurie vėl stojo i 
aktyvų pasaulinės darbinin
kų organizacijos darbą. At- 
steigdami 144 kuopą, jus. 
draugai, padidinote socialis
tų šeimyną.

Nors smarkios audros 
musų organizacijos 

nors Įvairaus plauko 
siems be nakvynės buvo ati-jgraboriai trynė delnus iš 
daryti visokie kliubai ir vals-i džiaugsmo, kad L. S. S. jau 
tijos seimo rūmai (Statė į “palaidota.” bet teisybę sun- 
House i. kur taip pat tuks-j ku palaidoti. Ir štai, musų 

žmonių snaudė per;kuopos vėl organizuojasi.
. l£a stiprėja, o grabo- 

visai negalima Įvažiuoti, ir Iriai krinka. Nežiūrint kiek 
naujas miesto majoras jų vi- Įjje senvičių negautų, kokit? 
sai nevalo. i nachališkurnu nesigriebtų.

bet duobė, kurią jie kasė so
cialistams. teks jiems pa
tiems.

Kitų kolonijų draugai pa
darykite tą pati: atgaivinki
te L. S. S. kuopas. Tik padir
bėkime biski daugiaus. o pa
matysime. kad mes ir vėl tu
rime stipriausią lietuvių dar
bininkų politinę organizaci
ją Amerikoje.

L. S. S. 71 kp. susirinkime 
pirmininkas J. Vinciunas.

Baisios pūgos.
Pereitą sąvaitę apie Bosto

ną siautė baisios sniego pū
gos. Ketverge per dieną tiek 
privertė sniego, kad visas 
susisiekimas nutruko. Tūks
tančiai žmonių, kurie dirba 
mieste, o gyvena toliaus. ne
galėjo vakare namo parva
žiuot. Visi koteliai kimšte |draskė 
prisikimšo žmonių. Pasiliku-i kūną.

\
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I Tel. South Boston 40C0

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broad*ay. So. Boston. Mass.
Ant ar.trų lubų

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

i

01. J. S. BALABAN ?
<
ilš RUSUOS 

Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeris.

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

194 Chestnut St. Chelsea. Mass. 
Tel. Chelsea 1830. ,

E

AČIŪ LIS
\ -dėlių* vakare

\> \l:lo I EBR’ AKY 11 D_ 1926 
Pradžia 7:36 va!, vakare.

I IEI i .ii SVETAINĖJE 
kampa- r r Silver Sts, Sa. Bostone

-. rauti dainininkai ir da: 
rys Černiauskaitės. Juo 

\ tiskas iš Lavrence. .Ju
■ (’ambridge. Julė Vinkš 

>. p-nia Z. Neviaekienė 
iitė. Jonas Nauburis i: 
kaina 75.'. ir 50c. 
Kviečia Rengėjai.

PARDAVIMAI

Ii

i

P. K.
2 dol. 

davė: O. Kapočienė, M. Ma
nelis, J. Peldžius, V. Ambro- 
zaitis. p-lė Ulčinskaitė. J. 
Bieliauskas. J. Neviacka.-. 
M. Anestaitė ir A. Valeika. 
Po 1 dol. davė: D. Pilka. Va
leikienė ir J. Peškus. Aukos 
perduotos “-Keleivio” admi
nistracijai.

Tiek aukų socialdemo
kratams. rodosi, ligišiol ne
buvo surinkta jokiose vestu
vėse. Taigi draugo V. Gegu
žio vestuvės sumušė visus re
kordus. Daugiau tokių ves
tuvių !

Draugas V. Gegužis džiau- 
ir gražią 
socialde- 
gavę to- ję už leidimą varyti “bizni.

Viena

Skandalinga Chelsea butle- 
gerių byla.

Jau kelinta savaitė Bosto
ne tęsiasi skandalinga byla 
kurioje ant kaltinamųjų suo
lo sėdi Chelsea majoras L. F. 
Quigley. policijos inspekto
rius Thomas Quigley (majo
ro brolis) ir 27 kiti butlege- 
riai. Bylą prieš juos veda fe- 
deralė valdžia. Apkaltinime1 
aktas sako, kad policijos in
spektorius. majoras ir 10 po-, 
licmanų buvo sudarę butle- 
gerių trustą. kuris varė deg
tinės šmugeli, globodavo 
degtindarius, gindavo juo;, 
nuo federalės valdžios agen
tų ir dalydavosi pelnu. Fede- 
raiė valdžia pastatė visą eilę 
munšainierių-liudininkų. ku- apielinkės lietuviams sudiev, 
rie i 
jie turėjo nuolatos 
policijai arba majorui duok-'tiems.

Ant Andrew skvero. South 
Bostone, automobilius užmu
šė Steponą Dombrovski. 13 
metų amžiaus vaiką.

Magikas Jonas Čekenavičius 
tariu visiems So. Bostono ir

po prisiega liudijo, kad Pats išvažiuoju i Philadel- 
' mokėti phia. Pa. Širdingai dėkuoju 

, kuine pasidarbavote 
mano dailės srityje ir .tiems 

žydelka paliudijo, kurie atlankėt mano vaidin-

giasi gavęs jauną 
pačią, o Lietuvos 
mokratai džiaugsis 
kią didelę paramą.

Jaunavedžiams linkiu lai- kad ji kas mėnesi mokėjo po tus vakarus.
mingo šeimyniško gyveni- $50, kitai]), jai buvo pasaky-|Su pagarba J. Čekanavičius. 
mo. Jaunavedžiai laikinai ta. ji turėsianti uždaryt savo 
gyvena po numeriu 380 — “gešeftą." 
1-th st.. So. Bostone.

Socialistas. Gatvė Įgriuvo.
Bostono priemiesty VVinth- 

j sąvaitę Įgriuvo 
dalis Underhill gatvės, nusi
nešdama su savim policma- 
ną. kuris tapo sunkiai sužeis
tas ir dabar negali vaikščio
ti. Pradėjus jieškoti to igriu- 
vimo priežasties, pasirodė, 
kad čia kaltos buvo paskuti
nių dienų audros. Įsiūbuotų 
jūrių bangos paplovė ki anti 
perkelis šimtus pėdų ir iš
plovė dideli plotą po Under 
h i 11 gatve, todėl ji ir Įgriuvo 

‘ .kaip i kokį skiepą.
—

Bolševikas Bimba pinigauja, rop pereitą
Lietuviškų bolševikų agi

tatorius Bimba gali pasi
džiaugti. kad ji policija areš
tavo. nes dabar jis turi pro
gos pasipinigauti. Montellos 
bolševikų vadas S. Šmitas 
sako, kad po arešto Bimba 
surinkęs jau SI,000 Bostono 
apielinkėj. Worcesterio bol- 
ševikėliai sudėjo jam $350, 
o South Bostono — $300. Be 
to da jis žvejojo dolerius 
Norvvoode ir Cambridge.

Tuo tarpu gi iš to didelio 
debesio lietaus gali ir nebūti.! 
Bimba yra kaltinamas pasi-į 
remiant 1697 metais išleistu i 
Įstatymu, kuris skiria nedau-1 prisiplakė prie 
giau kai]) S300 pabaudos ar- Nelės ir gyveno kaip'rojuje., 
ba metus kalėjimo už skelbi- Turėjo (kas? 1 didžiausią! 
mą viešoj vietoj, kad nėra munšaino “laboratoriją" ir. 
Dievo. Taigi kaltinimo pa- varė bizni... Bet štai, Neliu- j 
matas labai silpnas ir bolše- kei Įlindo galvon pikta dva- 
vikų keikūną-\ eikiausia bus šia ir ji, išsižadėjus šleivioĮ

Šleivas Karuzo dideliam 
nubudime.

Tūlas laikas atgal Karuzo. 
gyvanašlės:

i
I

0

AI, KURTU EINI?
- barberi D. Galinį barzd: 

tc>. jis puikiai išgaland;
r, "ražų kišenini kalenda 

• mis. dainomis ir žaidi 
ui': ta* kalendorius vertas 

■ 'lumeriams ji' duoda j 
parašysi jam laiškų ir idė

i bent už 5c, tai jis nusiųs 
- šta. Jo kalendoriukų ver- 

■• - kas jį perskaitys, tas ap- 
dienų znpelnų atlaidų nuo 

kll "gų.
> barbernė? Aš irgi nuei-

PARSIDUODA Ml KINIS Bl’DIN- 
[KAS. 35 apartmentai. 5 krautuvės. 
! randu neša $10.000 per metus, randa- 
. si žemojoj miesto daly. Duokite mar 
! nasiulymų. Taipgi parsiduoda dvi nau- 
■ jos trijų šeimynų stubos. visi įtaisy- 
• mai, saulės parliorius. atskiros štym< 
j šilumos, aržuolinės grindys, brang- 
I medžiu baigtas, vietos dėl garadžių, t 
į minutes eit iki gatvekarių. Bargcnas 

$16.000 ir $17.000 kiekviena Geros iš- 
į lygos. Taipgi turiu daugiau dviejų i: 
trijų šeimynų namu žemom kainom.

J. J. Morrisey. Builder.
I phams Corner. Dorchester. Mass. 
Tel. Co’umbia 5744.

i 
I

I
f < rnė 'ra po šitokiu adre- 
!». G \LINIS
7-th st. So. Boston. Mase.

CHAS. J. BUZAUCKAS
IS ELEKTRIKINIS

\ .

Į

L ktros darbų padarau 
r einama kaina.

■ ori įvest į nauju- ar
■ elestrikų. arba reika-

■ mų. duokit apskait- 
<> pereiti irinsit skirtu-

- UENMSON ST, 
\1:URY. MASS.

. >\hiirv tl!)67-'V.

t

Išvykite

ų Sistemos
Put sustab-

■ savo svei-

Lauk
Skaudėjimas gerklės lo
dytas. Tai yra perspė: i; 
katos ant ligų malonės.

SEVERA’S ANTISEPSOL 
netik gydo 

• ja sukietė- 
■gą sutvar- 
įsose aptie-

Geriausias gerklės antisept;. 
oro perėjimo audiniu.', bet į,;,'. 
jusius snarglius ir dualia ( 
kyt kūną normališkai. Pai ~ 
koše dviejose mierost 5oc.
MAGIŠKOS GYDUOLES NUO ŠALČIŲ

Severus Gripo Tabletei 
Kosulys ir šalčiai veda 
prie rimtų nemalonu 
inų. .Jus galite sulaikyt 
juos ir visiškai pasl- 
liuosuot su Severa’s 
Gold and Grip Table- 
tais. Už baksa 30 centų.

Jas parduoda daug
5V. F. Severą Co.

Severą • • ;h BalsamTau • m tiks-lam .1 . . suminkš-
tina. • • <lo uždesr-tą kvrpa. plėvę. Ši-ta -ena •atikėtinaLry<iu<;.< . do ko.'U-
ii gre:t k 25 ir 50c.

iau kaip \ pliekų
< f Rapids. la. t

IŠSIR\ND\VOJA ŠTOKAS ir gyve 
nimui 
pas

201

ruimai. Gera vieta. Klauskit
(6) 

\ARTAVkIA
D st.. So. Bjston. Ma-«

PRANEŠIMAI.
VTSIDAKĖ N\l JA LIETI YIV Bl 

ČERN’E po numeriu 1816 Dorchester 
Arei Atidarymo diena šiame ketvergi 
11d vasario. Užtaikome šviežia mės® ; 
daržoves jr groserius. Geras patarna
vimas visiems. (7) į

I*. Hoblas. savininkas

•TO WHOM IT MAY CONCERN:
Šiuomi praneša žemiau pasirašęs, 

kad jis r -atsakys už jokias bilas ar 
paskolas, išskyrus tas. kurios bus pa 
darytes per jo paties sutartį. 

A!exander K<>walewski.” (6.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretrių ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston. Mass. 
(Prie Hanover SLj

Te). Richrr.ond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryte iki 8 vak. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų

\ Tel. Richmond 1420 ,

I

$

i

► Tel. South Boston 3520 <
[ Re.-idence University 1463-J *

: S. N. Puišiute-Shallna ; 
I LIETUVE MOTERIS '

ADVOKATE I
IK* Kro«dway, So. Boaton. Mano. J 

* Room 2. J

i Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname.
S1MOKA1TIS 
344 Broad«ay, 

2-ros lubos
SO. BOSTON. 

MASS.

Dr. David W. Rosen s
Kalba Lietu' iškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR
SLAPTAS LIGAS N

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo v 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS. 5

I$
Telefonas So. Boston 2300.

NAUJAS LIETUVIS 
DENTISTAS

Dr. St. I. GALVARISII 
(GALINAI-SKAS) 

Ofiso valandos;
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

411 BROAD5VAY.
SO. BOSTON. MASS.

I
i

NEPAMIRŠKIT ATSILAN
KYT Į A & P KRAUTUVĘ.

275 BROADVVAY. SO. BOSTON.
Užlaikom visokias daržoves ir švie

žia mėsa ateina kožna diena iš Brigh- 
tono skerdyklos. Nepamirškite atsi
lankyti ir persitikrinkit. (-)

Lietuvis Vedėjas C. Gaidys. 
I). 0’Sullivan. Grocerv Mg.

I

1

t

I’Ll NKSN \S. Pukus. Paduškas. 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Jidžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mų.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

I I

I 
I

European Feather Co.
25 I»well Street.. Boston, Mass.

DR. H. N. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sc- 
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Vniar.dos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedčldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haymarket 1436.

32 CH AM BERS ST, 
BOSTON. MASS I

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvmč knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura- 
šų paskelbsim vėliau.

Užsisakykit iliustruotų, mė
nesinį populcraus mokslo žur
nalų "KULTŪRA”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1 50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVE 

DVARO GYTV. 21. 
ŠIAULIAI. LITHUANIA.

<0
5 lietuvis Optometristas

t **rza minuoji* akis, priskiriu Į“ 
akinius, kreivas akis atitiesinu j" 
ir amblyopiškose takiose* aky- g 
se sugražinu šviesą tinkamu 3 
laiku. S
J. L. PASAK ARNIS O. D. 3 
447 Broadway. So. Boston. Masi 3 1I

Dr. Ned- LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Cha m bers St, BOSTON. MASS.

Lietuviškai * Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo už.sisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dcl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
ivms patarnausime knogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taunvt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.




