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ĮNUGĄSDINTI ŽMONĖS 
SIUNČIA SAVO PINIGUS 

Į UŽSIENIUS.

džiu, kilo tikra panika. Gan
dai po Paryžių eina visokie. 
Vieni tvirtina, kad monar- 
chistai su fašistais pasirengę 
pulti dabartinę valdžią, kiti 
gi skelbia, kad Maskvos diri
guojami komunistai naikins 
Paryžių.

Valdžia pradėjo persekio- 
Įti laikraščius, kurie platina 
j tokias žinias.
įnisteris Įsakė jau patraukti 
atsakomybėn

Bet kol kas revoliucijos da 
nesimato, ir laikraščiai trau
kiami teisman už platinimą 

gąsdinančių žinių.
Paryžių ir kitus francuzų 

miestus apėmė nepaprasta 
revoliucijos baimė. Visų 
pirma apie revoliucijos pa
vojų užtriubijo katalikų kar
dinolas. Paskui ir laikraš
čiai ėmė platinti visokias ži
nias apie komunistų suokal
bius sukelti revoliuciją ir iš
plauti visą buržuazija.

Nežiūrint to. kad vidaus 
reikalų miniterija. policija 
ir rimtesnė spauda aiškiai 
išdėstė, jog tokio pavojaus 
visai nėra, vis dėlto klerika
lai ir kiti reakcininkai, ku
riems rupi pridaryti valdžiai is Maskvos 
nesmagumo, leidžia paska- misija su ministeriu Krako- 

’ vietskiu priešaky. Bet Alba
nijos valdžia pareikalavo, 
kad sovietų valdžios atstovai 
tuojaus apleistų Albaniją. Ir 
Londono žinios sako, kad 
bolševikų misija jau išvažia
vo Maskvon. Už ką šita mi
sija buvo iš Albanijos išpra
šyta, žinios nesako.

i
Justicijos mi-Į

l
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ŠVEDIJOJ GRĘSIA 
100,000 DARBININKŲ 

LOKAUTAS.
Švedijoj laukiama lokau

to. kuris gali išmesti iš dar
bo 100,000 darbininkų. Gin
čas tarp darbininkų ir darb
davių kilo dėl algų. Darbi
ninkai pareikalavo pakelti 
jiems algą nuo 20 iki 30 nuo
šimčių. Darbdaviai sako, 
kad toks reikalavimas da
bartiniu laiku esąs nepama
tuotas. nes visas pragyveni
mas Švedijoj žymiai atpigęs. 
Valdžia paskyrė arbitracijos 
komisiją, kad apsaugojus 
darbininkus nuo lokauto.

LIETUVOS SEIME
Pennsylvanijos Namų ir 

Miestų Planavimo Draugija, 
kuri tyrinėjo toj valstijoj gy
venimo sąlygas, atrado, kad 
dabartiniu laiku tenai reikia 
nemažiau, kaip 50,000 naujų 

•gyvenamų namų. Kai ku
riuose miestuose namų sto- 

1 kos visai nesą, o Eastone esą

MUŠASI.

KUN. KRUPAVIČIUS 
GAVO Į ŽANDĄ.

Bendras Frontas Prieš 
Bolševikus Balkanuose

“La Liberte" 
ir kitus alarmistų organus. 
Kilo vėl triukšmas, kad val
džia naikina spaudos laisvę. 
Bet parlamentas pareiškė 
valdžiai šituo atveju pasiti
kėjimą.

ALBANIJA IŠVIJO 
MASKVOS MISIJĄ.

Šiomis dienomis Albani
jos sostinėn Tiranon atvyko 

s sovietų valdžios

JAPONIJOJ VĖL DREBA 
ŽEMĖ.

ši panedėli keliose vietose 
Japonijoj smarkiai drebėjo 
žemė. Žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas ant seismo
grafų AVashingtono univer
sitete ir Kanados observato
rijoj. Išviso per gruodžio 
mėnesi žemė Japonijoj dre
bėjo 10S karius.

I

lūs, kad “raudonas pavojus 
neišvengiamas.

Gruodžio 20 dieną pa
sklido Paryžiuje gandas, 
kad tą vakarą iau prasidė
siąs sukilimas. Bet vietoj 
sukilimo, Įvyko tiktai pa
prastas mėnesinis komunistų 
susirinkimas Paryžiaus prie
miesty.

Laikraštis “La Liberte," 
kuris daugiausia šitokius pa
skatos platina, “susekė" ki
ta “baisu suokalbi" mieste 
Amiens. Anot to laikraščio, 
kariuomenė tenai jau perė
jusi komunistų pusėn, ant 
stogų ir kitose strateginėse 
vietose komunistai sustatė 
iau kulkasvaidžius, tuojaus 
busią, areštuoti visi kariuo
menės oficieriai ir prasidė
sianti visuotina buržuazijos 

ūerdynė.
j:t.a “žinia" taip nugąsdi-
VVų miesto žmones, kad 

-i'usidarė 5,000 f ašis- ■Į

IJhjonas miestui ginti.
Į nai tą vakarą užsida- 
Frai pertraukė persta- 
, nes bijotasi kraujo 
jimo. Bet nieko pana- 

■heįvyko.
■ kili pasklido gandas, 

>J iuci ja prasid ėsi a n -

E^a

Šitą smūgį jam davė minis
teris Daukantas.

Leidžiant "Keleivi” Į* _____________________ _____ _

spaudą gavme žinių, kad 159 namų daugiau da negu 
Lietu\ os Se. ne ivyko musty- gyventojams reikalinga: bet 
nes, kurios, žemės ūkio užtai Philadeiphijoj 20,000 
ministeris kun. KruPavičiusj nanij esą perma2a.
gavo nuo karo ministerio 
Daukanto Į žandą.

Sakoma, kad ginčas kilęs
'svarstant žemės klausimą..
Krašto a 
ministeris 
jęs kaltinti Seime kun. Kru
pavičių, kad šis dalijąs Kau
no fortų žemes savo gimi-j 
nėms ir draugams.

Kun. Krt; avičius atsakęs, 
kad jis esąs žemės ūkio mi
nisteris ir galis dalvti žemes 
kam lik jis norįs.

Bet p. Daukantas atšovęs, 
kad ant fortų žemės jis turis 
didesnę galę, nes jis yra 
krašto apsaugos ministeris, 
o vis dėlto jis savo giminėms 
tu žemiu ne alinas.-- *■- - —J

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

JUGOSLAVIJA VIENIJAS 
SU RUMUNIJA IR 

BULGARIJA.

Prie šitų trijų valstybių gali 
da prisidėti Turkija ir 

Graikija.
Jugoslavijos valdžia sten

giasi sudaryti prieš bolševi
kų propagandą Balkanuose 
bendrą frontą su Rumunija 
ir Bulgarija. Galimas daik
tas, kad prie to prisidės d a 
Turkija ir Graikija.

Tris pirmosios, t. y. Jugo- 
nigus, ir žiedus ir kitokias Flavija, Rumunija ir Bulga- 
brangenvbes. Surinkę iš vi- rUa, turi jau išleidusios tam 
so anie $10,000. plėšikai iš- tikrų apsaugos Įstatymų, ku- 
ėjo. Įsakydami neiti niekam duoda valdžioms r.eapri- 
laukan, pakol neišgirs šūvio, duotos galios kovoti su bol- 
Bet banditai pabėgo visai ševizinu. Kadangi Maskvos 
nešovę. Kada kliubiečiai šo- propaganda lygiai yra varo- 
ko prie savo automobiliu, ma Turkjioj ir Graikijoj, tai 
norėdami plėšikus vytis, pa- tos dvi valstybės irgi gali su- 
sirodė, kad iš visų automobi
liu išleistas gazolinas ir ba
terijos atkabinėtos. Vėliaus čai dgl rubežių klausimo.

sąvaitę i§lėkė_j padan- P°^iCŪa 'ieną plėšiką suga- 
Seime kilęs toks triukš- g-es parako

RABINAS IR KALĖJIME 
NORI “KOŠER.”

Clevelande žydų rabinas
apsaugos bei karo yjejer Leifer gavo 60 diena 

!s Daukantas prade- kalėjimo už prasižengimą 
prieš prohibicijos Įstatymą. 

'Eidamas kalėjiman jisai 
pradėjo prašyt teisėjo, kad 
kalėjime jam duotų "košer” 
maistą. Teisėjas sutiko ir 
rabinas buvo perkeltas Į pa
vieto kalėjimą, kur daug žy
dų sėdi ir gauna valgyt “ko
šer.”

t

PARAKO SANDĖLIS IŠ
LĖKĖ Į PADANGES.

Netoli Scranton, Pa., per-

t

UŽPUOLĖ KLIUBĄIR 
APIPLĖŠĖ 60 ŽMONIŲ.

Netoli Phillipsburg, N. Y., 
pereitą nedėldienį buvo toks 
atsitikimas. Į Ivy Leaf Kliu-
bą, kur buvo 60 svečių, Įsi- j 
veržė 5 ginkluoti banditai ir 
liepė visiems stovėti nesiju
dinant. Vienas banditų turė
jo karabiną ir visus dabojo, 
o kiti jo sėbrai tuo tarpu 
kraustė visiems kišenius. 
Kas turėjo kelis dolerius, iš 
to nieko neėmė, bet iš tur-, 
tingesnių atėmė viską: ir pi-’

aikščiojant Kalėdų 
Bet Kalėdos atėjo

Kėjo, o revoliucijos nie- 
mematė.
>itie paskalai tečiaus tiek 

Augino visuomenę, kad 
žmonės pradėjo imti iš ban
kų savo pinigus ir siųsti juos 
i užsieni. Į trumpą laiką mi- 
lionai frankų buvo perkelta 
iš Francijos i Anglijos ir 
Šveicarijos bankus. Žmonės 
taipgi pradėjo pirktis mais
to atsargai. Konservuota 
mėsa ir kiti valgomieji daik
tai skardinėse likos išpirkti 
iki paskutinių. Vienu žo-

siartinti, nors ligi šiol tarp 
judviejų ėjo gana aštrus gin-Caro Generolai 

Smerkia Kirilą.
Susirupinusi dėl didžio jo” 

kunigaikščio Kirilo aspira- j 
cijų pi ie Rusijai' .-'Os<_o. buvu- vjenas prje įjio ir karo mi-

| šiųjų caro bernų
Berline, kuri remia didiji 

.kunigaikštį Mikalojų, sušau- 
: kė anądien Berline slaptą 
monarchistų susirinkimą.

ir genero
las Vrangelis. Ant A range- 

i lio rusų monarchistai deda 
(daug vilties, nes nežiūrint jo 
nepasisekimų Kryme, jo ar- 

; mija, kuri pabėgo i užsienį, 
! vis dar laikoma tvarkoj ir 
nuolatos mokinama. Taigi 
Vrangelis buvo specialiai i 

Į Berlino konferenciją pa-
■ kviestas ir tikrino, kad “se
noji Rusijos garbė bus da at-

1 gaivinta ir bolševizmo dėmė
■ nuo jos nuplauta."

Jisai pasmerkė kunigaikš
ti Kirilą, kuris skaldo mo
narchistų spėkas. Popas Ti- 
chonas taip pat keikė Kiri
lą ir sakė, kad velniai praga- 

i re niekuomet jam užtai ne
dovanos. Rotos konferenci
jos rusų monarchistai turėjo 
didelę puotą, kur vėl gerda
mi už didžiojo kunigaikščio 
Mikalojaus sveik itą prisie
kė ji remti iki galo.

Kada šitas juodašimčių 
susirink imas tapo aprašytas' 
Berlino laikraščiuose, tai at
siliepė ir Kerenskio šalinin-; 
kai. Jie pareiškė, kad tik jie 
vieni atstovauj.ą rusų liau
dies dvasią ir tik jie turi tei
sės kalbėli Rusijos žmonių 
vardu. Kirilo ir Mikalojaus 1 
šalininkai atstovaują tiktai 
patįs save ir jų c.-ą iš viso tik 
saujalė. Gi kerenskinių or
ganizacija esanti skaitlinga! Rumunij >olicijasusekė gos Amerikoj mi»ė 86,750 ratų pataisyti, bet lipdama- 
ir neabejojant i. kad jai da slaptą kon. įstų organiza- žmonių. Džiova i ta pati lai- laukan parpuolė ir apalpęs 
teks sugrįžti Rusijon ir vai- ciją ir pere sąvaitę arešto- ką sunaikino 90,730 gyvas- sušalo. Viena jo koja buvo 
dyti ją. yo 400 jos narių dar automobiliuj.

mas, kad ministeriai puolę

u kolonija njsterįs Daukantas rėžęs že-

: ANGLIJOS DARBININKAI kuriame dalyvavo i 
riDiA Diicimc d a nf-Ti

!
i

I

GIRIA RUSIJOS PADĖTĮ.
Šiomis dienomis Anglijos 

darbininkų unijų delegacija 
buvo nuvykus Rusijon paty
rinėti. kaip tenai stovi daly
kai. Sugrįžusi šita delegaci
ja išleido jau trumpą rapor
tą. kuriame sakoma, kad nuo 
to laiko, kaip 1920 metais 
sovietų Rusijon važinėjosi 
pirmutinė Anglijos unijų de
legacija, padėtis tenai žy
miai pagerėjusi ir ekonomi
nio atsistatymo srity Rusija 
padariusi didelio progreso. 
Rusijoj nėra tokio komuniz
mo, kaip komunistai užsie
niuose paprastai Įsivaizduo
ja, bet yra fabrikai ir kito
kios Įmonės, kurias valdo ne 
privatinės kompanijos ii’ ne 
darbininkai, bet valstybė. 
Kitaip sakant, vietoj priva
tinio kapitalizmo, tenai pra
dėjo vystytis valstybinis ka
pitalizmas. Bet Rusijos dar
bininkai tokia tvarka esą pa
tenkinti.

I

i mes ministeriui kunigui 
Krupavičiui į žandą.

ho

GRAFAS KAROLYI NETE
KO SAVO DVARŲ.

Grafas Mykolas Karolyi, 
buvusis pirmutinis Vengri
jos respublikos prezidentas, 
neteko visų savo dvarų, ku
rių vertė apskaitoma i $40,- 
000,000. Dabartiniai Vengri
jos valdininkai apkaltino ji 
“valstybės išdavimu” ir kon
fiskavo visus jo turtus, ku
riais dabar patys pasidalys.

4

•Jugoslavijoj visas triukš
mas sukasi apie kroatų vadą, 
Stepą Radiča, kuris vra lai- 

< komas komunistų Interna
cionalo apmokamu agitato
rium.

Kovoti su bolševikų agita
cija Balkanuose valdžioms 
yra gana sunku, nes bolševi
kai pasiėmė tenai Wilsono 
obalsį: “laisvė visoms pa
vergtoms tautelėms.” Ka
dangi tų tautelių Balkanuo
se yra galybė ir kadangi 
kiekviena jų jaučiasi esanti 
stipresnių pavergta, tai bol
ševikų agitatoriai randa jo- 

i se gana karšto pritarimo. 
Tarpe valstiečių bolševikų 

i propaganda irgi turi pasise
kimo, nes valstiečiams jie 

. žada atiduoti dvarus ir kito- 
ikių gerybių. Todel bolševi- 
• kams pritaria tokie žmonės., 
; kurie visai nėra komunistai.*5* 
Į Tokiais yra slovakų tauti- 
'ninkai Čekoslovakijoj, ku
rie jaučiasi esą čekų paverg
ti: kroatų vadas Radič Ju
goslavijoj ir Bulgarijos ūki
ninkų vadas Stambulinskis. 

Jugoslavijos valdžiai bol
ševikų pavojus išrodo toks 

man ji nudėti, nes jis buvo'kad ji rado reikalin- 
velnias ir butų visus muši 
pražudęs.”

I

VO.sandėlis, kuris' 
prigulėjo Pennsyl vania Coal 
Company’jai. Kadangi tos 
kompanijos angliakasiai da
bar streikuoja, tai dėl šitos! 

. ekspliozijos kompanija kal
kina streikierius.

34 ŽMONĖS SUDEGĖ 
MOKYKLOJ.

Hobort, Okla.—Per Ka
lėdas čia farmerių mokykloj 
buvo parengia eglaitė ir su
sirinko apie 200 žmonių su 
vaikais. Uždegus ant eglai
tės žvakes, eglaitė užsidegė 
ir kilo gaisras. Mokyklos 
langai buvo užtaisyti iš lau
ko vielomis, kad piktadariai 
neįlįstų, todel per langus 
niekas negalėjo pabėgti, o 
per duris visi išeiti greitai 
negalėjo ir 34 žmonės sudc-1 
gė.

RUSIJA PIRKS 15,000,000 
TONŲ CUKRAUS 

UŽSIENYJE.
I)el neuž ierėjimo cukri

nių runkulių Rusijoj, Mask-: 
vos valdžia nutarė impor-i 
tuoti 15,00'. >00 tonų cuk
raus iš užsit io. Cukrus bus 
perkamas Amerikoj, Angli
joj ir Čeko.', ivakijoj. Duo-į 
nos Rusijai gi reikės pirk-: 
tis iš užsiei >

I

Pakorė Pačios
Užmušėją.

Carlinville, III.—Pereitą 
sąvaitę čia buvo pakartas 
pavieto kalėjime farmerys 
vardu Lester Kahl, kuris 
rugpiučio mėnesy apsivedė 

I su jauna pačia ir po trijų sa
vaičių užmušė ją. Kada jos 

; kūnas buvo rastas užkastas 
ant farmos ir kada areštuo
tas Lester Kahl prisipažino 

' prie kaltės, jo tėvas atsisakė 
i pasamdyti advokatą jo gy
nimui: tečiaus dabar, kuo
met valdžia ji pakorė, tėvas 
pasiėmė jo kūną ir parsive- 

’.žęs namo palaidojo. Kahl 
;r saugos mote-buvo dievobaimingas žmo- 

ii> i: merg : as nuo visokių g^s ir kalėjime nuolatos mel- 
viliotojų. J ’’ ’ "
gelumbės 
las šiaudii

<

moteris tarnaus
POLICIJOJ.

Buenos es mieste. Ar 
gentinos re- ublikoj, polici- 
jon tapo pasirodyta 50 mo
terų, kurio- patroliuos pin
kus, neleis .onių ant žolės, \ 
dabos vaiki.

dėvės mėlynos 
iformą ir juo- 
skrvbėles.

BERLiNE PER KALĖDAS 
NUSIŽUDĖ io ŽMONIŲ.

Berlino
per Kalėda 
nusižudė i: 
sižudyti.

niomis, šįmet 
nai 10 žmonių 

0 kėsinosi nu- 
1' žastimi. buvo 

daugiausia laimingas šei
myniškas t enimas ir ne
darbas.

BEPROTIS UŽMUŠĖ 
BEPROTĮ.

New .Jersey valstijos be
protnamy Veronos mieste
ly tapo užmuštas pacientas 
F. Niblo. Ji užmušė kitas 
pamišėlis, James Tiemson, 
kuris yra išėjęs iš proto per 
dideli tikėjimą. Perskėlęs 
geležine štanga savo bend
rui gaivą, Tiemson pasakė: 
‘balsas iš dangaus liepė

Į

DA 8 ŽMONĖS NUSiN’JO- 
DYJO DEGTINE.

Per Kalėdas Nevv Yorke 
misinuodyjo munšamu da <8 
girtuokliai, i 
tų atvežta i ligonines be są
monės. Vienas persipiovė 
sau gerkle Į ligoninę veža
mas.

gu tverti bendrą frontą su 
kaimynėmis valstybėmis ko
vai su juo.

Devyniolika ki- RADO SUŠALUSĮ ŽMOGŲ
PRIE AUTOMOBILIAUS.

Hanovcro miestely, neto-!
U Bostono, šio panedėlio ry-i 
tą ant Plain kelio žmonės j Ki’ 
rado šalia automobiliaus su-k’eivių, kurie dalyvavo tenai 
šalusi vyrą. Mašina stovėjo j apiplėšime Amerikos tabako 
prie kelio ir viena padangaialiejaus firmų.

SUŠAUDĖ 200 KAREIVIŲ 
PLĖŠIKŲ.

Is Pekino pranešama, kad 
Kalgane sušaudyta 200 ka-

86,750 ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO VĖŽIO LIGOS.

AVashingtoro žiniomis, (tire) buvo susiplojus. Spė- 
pereitais. metais nuo vėžio Ii- j >ma, kad tas vyras sustojo 

Rumunij' policija susekė gos Amerikoj mirė 
žmonių. Džiova i tą pati lai- laukan parpuolė ir

i
i

i
AREŠTAVO 400 KOMU

NISTŲ. ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Romoje pereitą sąvaitę 

buvo jaučiamas žemės drė-
.ėjimas, kuris tęsėsi apie



V'

o APŽVALGA 0
D-RAS MATULAITIS ! 

APIE ULTRAVIOLETINE 
ŠVIESĄ.

Šiame ‘Keleivio” nume
ryje telpa D-ro Matulaičio, 
straipsnis, antgalviu “Ultra
violetinė šviesa.” .Jisai pa
rodo, kad be tos šviesos no-į 
gali išaugti kaip reikiant! 
nei musų kaulai, nei dantis.:

Ultravioletinių spindulių 
galima paprastai gauti iš j 
saulės šviesos. Saulė yra; 
natūrali? gyvybės ir sveika
tos šaltinis. Bet galima tų 
spindulių pasigaminti iri 
priemonės keliu, būtent iš 
kvartzo.

Mažų vaikų kaulai būna 
minkšti ir dantis neeišauga 
stiprus dėlto, kad šių dienų 
-civilizacijoj žmonės gyvena; 
susigrūdę dideliuose mies
tuose, kur saulė retai juos 

. pasiekia. Žinant nuo ko tas 
blogas paeina, galima jo iš-; 
sisaugoti.

Taigi visiems
D-ro

žinąs Nemunas nuo Verkinės 
žiočių prie Birštono ligi Aly-, 
taus gali suteikti tiek visam 
kraštui energijos, kad jos už
tektų ne tik Birštonui su Prie
nais. l>et ir visiems musų gele
žinkeliams, tramvajams, dirb
tuvėms ir 1.1. Pasiskaitęs “Ga
lybės’ išleistos reklaminės kny
gelės retas lietuvis nesvajojo 
apie Lietuvos elektrofikaciją ir 
vystė nemažesniu? i 
kokias yra vystės Lenijias de- šaliapino, 
liai Rusijos elektrofikacijos.

“Bet jeigu Leninas mąstė 
apie naujus savo respublikai 
gerovės šaltinius, tai musų 
‘Galybės’ ponai priešakyje su 
pralotu Olšausku mąstė apie 
tai. kaip čion iš tų krašto turtų 
daugiausiai pasipelnyti. I)rą- 

,siai taip tvirtinu, nes vos tik 
susitvėrus tai ‘Galybei.’ jos va-į 
dovai buvo nusiskvre savo vai-’

gu seminarijai. Reto jie' 
paima apie 1,500,000 litų už 
mokinimą pokeriu visokiose 
mokyklose. Ir visi tie pini
gai eina iš švietimo ministe
rijos.

Tai yra begirdėtas plėši
mas žmonių!

BOLŠEVIKAI PYKSTA 
KAD bALIAPINAS 

NEGRJŽTA.
Paryžiaus rusai gavo

nių, kad Rusijos bolševikai
ži

“Šventoji Lietu
va” Nyksta.

gai taip pat savo asmeniu ir 
darbais bu\ o gražus, kad ge
resnieji kunigai negalėja ei-

I

I

planus, kaip baisiai įniršę ant dainininko 
kuris atvažiavęs 

Amerikon pasidarė daug pi
nigu ir negrįžta 
šaliapino pajamos 
labai didelės, nes 
bar paaiškėjo, jis

Rusijon, 
turi būt 
kaip da- 
vien tik 

taksų Amerikos valdžiai už
mokėjo už pereitus metus 
$32,000.

I Bolševikams pikta, kad 
dybai ministerių algas ir iške- šaliapinas Ą ra jų pilietis ir 
liavę buvo Amerikon ne Lietu- jie negali tų pinigų iš jo at
ves valstybės labui ir žmonių imti.
gerovei, bet kad patiems pralo-, ___________________________
bus.” •

Pralotas Olšauskas yra (vairios žinios 
(“Galybės” bendrovės bosas.

patariant Jisai nori apžergti Lietuvos 
L-xo Matulaičio straipsnį upes ir naudoti jų pajiegą 
perskaityti ir gerai jį isitė- savo kišeniaus naudai per 
mvt. ~

PARYŽIUJE YRA 38,620
AMERIKIEČIŲ.

Paryžiaus policijos žinio-
50 metų. Per 50 metų visos mis, dabartiniu laiku tenai 
dabar jo įtaisytos įmonės, gyvena 38,620 Suvienytų 

(žinoma, nusidėvės, ir tuomet Valstijų piliečių. Iš viso sve- 
j“otiec Konstantin” sutinka timšalių Paryžiuje esą 620,- 
| atiduoti jas valstybei. į 965. Iš to skaičiaus rusų 
Į Jų įtaisymui jisai turės esą 56.909, šveicarų 53,571, 
‘užtraukti didelę paskolą. O belgu 96,450, italų 113,574. 
I kad tos paskolos nereikėtų j Viso labo gyventojų Parv- 
jam iš savo kišeniaus atiduo
ti, dėlto jis ir pasižada visą 

j šitą biznį po 50 metų valsty
bei atiduoti. Valstybė tada 
turės užmokėti jo užtrauktą 
paskolą elektros įmonėms 

! įtaisyti.
Pasakykit, ar ne gudri 
.siško tėvelio galva?

Ir “Lietuvos Žinios” sako,
' kad—
i

“Pati vyriausybė taip meiliai 
i veizdi i šios koncesijos ivykini- 
! mą. kad net nei vienos kilovcatt 
i pajiegos nėra išsiderėjusi savo 

reikalams, ši vyriausybė ne
bus juk veikiančia per 50 metų, 
ir manau, jog busimoji vyriau
sybė turėtų aiškiai paklausti, 
kuo yra pateisinamas toksai 
neribuotas musų laikų vyriau
sybės duosnumas. Dar turėjo
me vienatinę viltį, kad kuomet 
nors praturtinsime savo vals-i 
tybę. o šiandien ir ši vienatinė 
galimybė norima visai veltui 
atiduoti.’’

Rusai sako: ‘Kalk geležį 
pakol karšta.” O musų kuni
gėlių obalsis: “Grobk turtus,!

I

NE ‘ APSIVEDĖ,” BET 
“IŠTEKĖJO.”

“Sandaros” 51-mam nu-J 
meryje ant pirmo puslapio 
randame žinią, kur rašoma: į 

“Panelė Malvina B. Kelly ap
sivedė su savo mylimu Henry 
K. Priest, gulėdama ant mir
ties patalo...”

Lietuvių kalboje sakoma 
“mergina ištekėjo,” bet ne 
“apsivedė.” Apsiveda tiktai 
vyrai.

Į ką butų panašu, jei pa
sakytume, kad vyras ištekė- (^va: 
jo? Visi iš tokio pasakymo j 
juoktųsi.

Lygiai yra juokinga šaky-I 
ti, kad mergina “apsiveda.” J* I
DVASIŠKI TĖVELIAI IR ’ 

ŠIO SVIETO MARNASTĮS.
“Lietuvos Žinios” 264: 

savo numery rašo apie tai,. 
kaip Lietuvos kunigėliai 
skubinasi susigrobti šalies. 
turtus, pakol valdžia tebėra į 
jų rankose. Girdi:

“Jau taip yra pasauly, jog: 
■’ valdančios valstybėje sferos vi-!

sados veizdi, kaip iš tos vals- ■ 
tybės geriau pasipelnyti. Su-| 
tvėrę savo nepriklausomą vals
tybę ir Lietuvos vyraujantieji 

; sluogsniai norėtų pasipelnyti, pakol valdžia savo rankose.
Kitose valstybėse, kame yra taij ___________

^'ęA’'Š'MA/4°00noo 
versmės, visi krašto šeiminin- j LITU IŠ LIETUVOS IŽDO, 
kai pasiskubina Įsigyti konce-j Biedni Lietuvos žmonės 
sijų, ir susidaro turtuolių eile, j apkrauti nepakeliamais mo- 

Lietuvos žemėje tokių tur- kesčiais, kad kunigams butų 
ių nėra, tai dvasiški tėveliai Į iš ko riebias algas mokėti, 
grobsto kitokias “svieto • Neskaitant tų pinigų, ką 
marnastis.” Pavyzdžiui, je-:Dievo tarnai Lietuvoje su- 
gamastis "V ailokaitis tapo. renka uz šliubus, krikštynas, 
milionierium spekuliuoda-Į ekzekvijas ir pakasinas, jie 
mas Lietuvos pinigais, o tė-jda išima apie 4,000.000 litų! 
velis Olšauskas dabar nori į Į metus iš valstybės iždo, 
paimti dvasiškon savo mo- šitokį apkaltinimą kuni- 
nopolijon Lietuvos. upių pa-. gams metė Seimo atstovas 
jiega- “Lietuvos Žinios’ sa-. Sugintas, kalbėdamas Seime 
k°: 25 lapkričio apie 1925 metų

“..Praėjo garsas, kad musų1 biudžetą.
kraštas turis nemažą turtą for-! Anot Suginto, tiesioginėm 
moję Lietuvos srauniu upiu iri . *• , ...* savo algom kunigai išima is 

valstybės iždo 1,500,000 li
tų. Paskui kunigai pasiima 
žymią dali tų pinigų, ku
liuos valstybė skiria žmonių 
švietimui. Pavyzdžiui, teo
logijos dėstymui Valstybės 
Universitete jie ima 500,000 
litų ir arti 500,000 litų kuni- go.

upelių, kurių greitas bėgimas: 
gali būti pakeistas i elektros!

* pajiegą. Pradėta galvoti, kad 
musų Neris gali būti užtvaro
mis sulaikytas ir gali duoti 
energiją, kurios užtektų, rasit, 
visam Kaunui ir apylinkėms, 
ypač pastačius keliose vietose 
tokias užtvaras. Maža dar to, 
greitai suprasta, kad musu mil-

resnieji kunigai negalėj.! ei-' 
ii senais keliais ir nuėjo pas-! 
kili juos. Jei butų taip daly-, 
kai ėję. Naujoji Lietuva ne-1 
jučiomis butų tapusi vėl

, šventa.
Bet taip dalykai nėjo. Ka-' 

talikiškai šventos Lietuvos i
; vadovų kunigų plačios ma- 
! sės sumanė sulaikvti ta tauii-
; nės evoliucijos kelią ir orga
nizuotai ėmėsi mokyt ne 
žmoniškumo, bet partinės 
neapykantos. Ir štai dabar 
gyvenam pavojingą tautos 
sielos krizio momentą, žmo
nės mato, supranta ir jaučia, 
kad senųjų, anksčiau gerbtų

i

1S

žiuje yra 4.500.000.

Iš prityrimo mes žinom, 
kad. bendrai in ant, lietuvio 
būdas pastovu.- ir kol lietu
vi;:! garbino savo senuosius 
dievus, »:et tų dienų ir lietu-i 
vių priešai kati, ikai kryžei-Į 
viai įnešė savo metraščiuose 
daug faktų, kurie rodo, kad 
stabmeldiškoji Lietuva tu-į 
sėjo imponuoti net savo prie-! 
šams, tai galima pasakyti,! 
kad tos tikybos akimis ir 
net žmoniškum akimis žiū
rint ji buvo šv nta. Paskui 
atėjo pereinamas tikybos 
keitimo momentas, tada se
nųjų dievų garbintoja Lie-j Kristaus mokslo tiesti nese- 
tuva neteko savo šventumo,! ka nei to mokslo mokytojai 
pradėjo nykti, račiau susi- kunigai, mato, kad jiems ne-

minės Suirutės.
arkliais. Bet geležinkeliais 
nesinaudojama ir vežant 
prekes i Kėdainius, PilvUkį; 
ten, rodos, susisiekimas ge
ras, nes eina platusis gele
žinkelis, nėra jokio perkro
vimo. tačiau gyvenime yra 
taip, kad geriau apsimoka 
prekės arkliais vežti.

“Toks faktas irgi liudyja, 
kad musų ekonominiame gy
venime yra kas tai netvarko
je-

“Jeigu i prekybos ir pra
monės padėti pažiūrėti pra
moninkų akimis, tai pasiro
dys, kad ir pramonė yra sun
kioj padėty: metalų fabri
kai labai nusiskundžia, kad 
jų gaminių niekas neperka 
ir reikalauja didžiausio mui
to: malūnai, kurie sumala 
gana gerų kvietinių miltų, 
irgi neturi kam savo prekių 
parduot: spiritų fabrikai, 
degtukų fabrikai ir kiti—vi
si nusiskundžia, kad dalykai 
yra blogi, kad reikalingi di
deli muitai, žodžiu, visur di- 
d ž i ausi as n usiskund i m as' ’

Kodėl taip yra?—klausia 
kalbėtojas. Gal dėlto, kad 
karas išmušė iš normalių vė
žių Europos gyvenimą? Bet 
Europa jau pradeda tvarky
tis. Vokietijoj, kuri turėjo 
pergyventi didžiausi politini 
ir ekonominį krizį, gyveni
mas jau grįžta i normalę pa
dėtį. Čekoslovakijoj taip 
pat. Anglijoj ir Švedijoj gy
venimas visai normalis ir 
kainos pastovios. Net Latvi
ja, būdama vienodose su 
Lietuva sąlygose, pusėtinai 
jau susitvarkė ir kainos ei
na pigyn. Tuo tarpu Lietu
voje kaip tik atbulai. Lietu
vos produktai daug branges
ni, negų^ užsienio, o darbi
ninkų algos kur kas mažes
nės. Pavyzdžiui, kilogramas 
odų padams Francijoj kai
nuoja 9 litus, Lenkijoj 7 li
tus, Suomijoj 10 litų, Ameri
koj 9 litus, Latvijoj 7 litus, 
o Lietuvoj 13 litų. Dabar pa
imkime plytas: 1000 plytų 
Vokietijoj kainuoja 63 litus, 
Lenkijoj 67 litus, Suomijoj 
60 litų, Olandijoj 44 litai, 
Belgijoj 36 litai, o Lietuvoj 
156 litai.

šitai yra dėlto, sako 
Kvieska, kad dabartinė 
tuvos valdžia ir jos glol^^H 
mi biznieriai rupi^GffiNHį 
ap.? šalies ūkio pagl^^^^M 
o tik žiuri, kad kuo d»^į^ 
šia pasipinigauti. 
kompanija kelia savoW||||| 
nių kainas kiek tik ji 
kiekvienas bankas luw|||||| 
kius procentus už pas®1 • '1 j 
kokie tiktai duodasi. flH|| 

Šitokia padėtis, žyKH||
i yra nenormalė. todėl 

1 a ir sako, kad Lietuv^^^H 
prie ekonominės suirutėMjįjgj

“Einant pasauline kon
junktūra, Lietuvai reikėtų 
tvarkytis ir eiti prie piges
niu kainų ir didesnio pasto
vumo, bet pas mus yra at
bulai, pas mus kainos vis ky
la ir einama prie ekonomi
nės suirutės.”

Taip pasakė Seimo atsto
vas Kvieska, kalbėdamas 
Lietuvos Seime 25 lapkričio 
apie užlaikymą valdžios at
einančiais metais.

Kom entuod a mas f i na nsų 
ministerio kalbą apie atei
nančių metų biudžetą, atsto-! 
vas Kvieska papasakojo Sei
me štai kokių dalykų apie 
Lietuvos ekonominę padėtį:

“Finansų ministerio dek
laracija ir pozicijos atstovų 
nuomonės apibudina padė- 

|ti ne iš gerosios pusės. Jei 
dar porą žodžių pridėti pa
dėčiai apibudinti, tai ji dar 
labiau paaiškė: 
žemės ūkio 
Vailokaitis 
Kvietiškių

i
i

i

gyvenus su naujaja tikyba 
—katalikiškaja. ji \ėl pasi
darė šventa Lietuva ir iki 
šio šimtmečio :> kia išbuvo, 
žmonių moralir.iai principai 
nusistovėjo, žmonės juos 
brangino. neatsižvelgiant 

j net i tai. kokios metamorfo- 
zos kitose šalyse tuo metu 
ėjo, nepaisant net to, kad 
Lietuvos ponija au kitokiais 
moraliniais principais gyve
no.

Tu principų ii t arno dė- 
; ka lietuvių tauta ir senaisiais 
j ir naujaisiais laikai 
b 
laikais sugebė o iš! 
savo grynai

’ tuviu tauta,
A> - — - ----- -  ----- ---------------- ------------------------------------ ---------------- ----------------------------------

j klausoma, pasirodė nepri- žmonės masiniai galvodami 
‘ klausomų tautų tarpe, kaipo‘jaučia ir supranta, kad su ti- 

kliovės sfink- . kyba ar bent jos mokytojais 
<ių laikų tautos. (darosi kaž-kas negera ir to- 

įypač didžiosios, net nelabai i dėl dėl blogi; tikybos moky-

rupi Dievo namai, bet labiau 
jiems brangus turtai, preky- 

įba. Mato, kad vieton krikš- 
įčioniško nusižeminimo, 
(jiems brangesnės aukštos 
ministerių, bankininkų, val
dininkų vietos ir didelės al
gos. Pamoksluose girdi, kad 
vieton artimo meilės skel
bimo, jie skelbia artimo ne
apykantą. skatindami vyti 
su mazgotėmis, šluotomis 
kitokio nusLtatvmo net ge
riausius savo darbais žmo
nes. Mato, kad kunigai la-

, net la- biau pamėgo sakyti pamoks- 
iausiai tautai pavojingais ills rinkoj,

•laikyti muose ir kad net panevali 
sa’.ytą būdą.'vedami bažnyčion ten neina 

papročius ir net tipą. Ir lie- įr net šaudo Į žmones. Tai 
tapusi nepri- visa matydami ir girdėdami

s. Paimsim 
sritį. Atstovas 
paminėjo, kad 
dvare 

pieninė užsidarė; 
kad atgabenti iš 
veisliniai gyvuliai kaip tai 
neprigyja ir neatneša lau
kiamos naudos, šitie faktai 
yra paimti, gal, ne iš vienos 
vietos, bet jie charakteringi 
visai Lietuvai. Dvarai, kurie 
Žemės Ūkio Ministerijos 
lengvomis sąlygomis buvo 
išnuomuoti kultūringiems 

! ūkiams vesti, iš dalies jau 
apleidžiami ir nuomuotojai 
bėga iš tų dvarų, net lengvai 
įgytuosius dvarus apleidžia 
ir bėga. Toks bėgimas, žino
ma, rodo, kad žemės ūkyje, 
taip sakant, nesigeruoja, 
kad sunku vesti ūki, ypač 
pelno negalima gauti. 

“Įdomu, kad žemės ūkio 
mokyklos mažai lankomos; 

i Belvederio žemės ūkio mo- 
' kykloje tik 8 mokiniai, kito- 

kuk- įse žemės ūkio mokyklose
• padėtis ne geresnė. Keistai

Įkurtoji 
paskui, 

užsienio

negu Dievo na-1 I 
i

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Maine’o valstijos pakraš- į -as. Tiesa, 
ly federalės valdžios sargai 
aną subatos naktį sugavo-stengia supi;.s(. ,ą. mažą ta- 
laivą su degtine. Ant laivo;pusią nepriklausoma tautą, 
buvo tris vvrai, visi iš South kodėl ji neina išrastu istori- 
Bostono.

■

tojų pati tikyba nustoja žmo
nėse savo paslaptingumo, 
savo autoriteto, ir masės, ne- 
Įsigijusios naujų moralės 
principų, nustojo senųjų ti
kybinių. Taip šventoji Lie
tuva pergreitai nyksta, kol 
nespėjo susikurti nauja šven
ta Lietuva. Matome, kaip 
nyksta ne metais, o dieno- 

;im krizini jinis gerosios žmonių budo 
;ko sau nau-(ypatybės: teisingumas, 1 

lumas ir net kūno sveikata. !
Tai, be abejo, isipolitika- Į atrodo, kad žemės ūkio šaly- 

vusios kunigijos kaltė, nes j 
!ji užmiršta musų poeto ku-j 
nigo posaki: “Nesulaikysi 
upės bėgimo.” Tolerancijos

!mu troiaretu. kolei p neat- 
• gaiv ma senos unijos su Len- 
' kija ar kodėl nesideda su 
■ Rusija ii-1, p. Tačiau i jokias 

. -..„i---- neatsižvelgda-
! ma. lietuvių tauta laikosi sa
vo pilnos nepriklausomybės, 
nes pereinamai 
pasidarius ji jie 
jų kelių.

Senovės šventoji Lietuva 
griežtai' gynė savo nepri
klausomybę. gynė savo die
vus, 
pus katalikiška, 
prie unijos 
tvirtai jos laikėsi 

Ją priešams sunaikinus 
: naujas krizis bi<Į neatėjęs, j kad jos galėtų plėstis natu- 
:tai, be abejonė-, ir iki šiol;raliu budu, tautos siela ne- 

MUSSOLINI KEIČIA SA- į butų tos unijos .aikiusis. Ta-į nustotų savo gerųjų ypaty- 
. ;čiau pereito ši?, mečio pa-įbių, kad jai nereiktų kuri

-o- baigoje tas Krizi> atėjo, pra-;laiką gyventi be jokių prin- 
> nauja Lietuva, j cipų. A. Valaitis.

u Lenkija lar nesant! (Liet. Žin.”)
i Lenkijos. uiro... Lietuva dar!_ 

nepabaigė savo naująjį kri-į 
zį, dar jis tesitęsia ir Šven- 
t o j i katr.l iki: ’ ;a Li .-tu va nyk
sta. Tačiau atsižvelgiant į 
tos tautos istoriją, negalima 
kitaip manyti, kaip kad ji 
vėl turės tapti šventoji Lie
tuva, tiktai, žinoma, ji nebus 
jau rei stabmeldKka, nei ka- 

ji taps

VOKIETIJA SLAPTA 
GINKLUOJASI.

Aliantų karinė kontrolės į sunkenybes 
misija Vokietijoj skundžia
si, kad jos žingsniai Vokie
tijoj labai trukdomi, nes Vo
kietija slapta ginkluojasi ir 
nenori, kad aliantai apie tai 
žinotų. Ginklų fabrikai dir
bą ginklus dieną ir naktį: po 
visą šalį organizuojamos iri 
lavinamos neva sporto orga-; 
nizacijos, kurios tikrenybėje \ 
esančios karinės organizaci
jos. Generalis Vokietijos 
štabas planuojąs naują karą 
Francuzai susirūpinę.

i

i
i

Pergyvenu- krizį ir ta- 
ji priėjo 

su Lenkija ir 
net ta uni- 

Jeij

VO TAKTIKĄ.
Italijos premjeras Mu

Iini, fašistų lyderis, nutarė J dėjo kurtis 
pakeisti savo taktiką. Vie-: unija 
toj fašistų diktatūros, jisai: 

Ižacla apskelbti naujus parla-į 
mento rinkimus, kad žmonės 
išsirinktų tokius atstovus, 
kokių jie nori. Rinkimai ža
da būti kovo ar balandžio 
mėnesyje. Tuo budu Musso-. 
Iini tikisi nuraminti opozi-į 
ei ją, kuri buvo pasidarius? 
jau labai stipri. Bet ar ĮK 
laimės ką. tai lieka pamaty
ti. Buvusis kolonijų minis
teris Amer.dola, kuris pri
guli prie opozicijos, pareiš
kė, kad Italijai butų daug j 
sveikiau revoliucija, negu 
rinkimai po fašistų valdžia.

j

t
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i
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ir žmoniškumo idėjų plitimo ninku, 
nesulaikysi, ar šiaip ar taip, 
jos plis nuolatos. Svarbu tik.

‘ je žemės ūkio mokyklos ne- 
' turi pasisekimo. Tokiam ne- 
• normaliam reiškiniui reikia 
jieškoti priežasčių ir kalti-

APIPLĖ8Ė APTIEKĄ.
Pereitą nedėldienį Spring- 

fielde (Mass.) trįs banditai 
užpuolė Jono Putino aptie- 
ką ir atėmę iš jo .$101 pabė-

talikiškai šventa 
žmogiškai šventa.

Kuriantis Naujajai Lietu
vai, jos kūrimo pionieriai 
Basanavičius, Kudirka ir ki
ti nebuvo nei sta >meldžiai, 
nei katalikai, o jie buvo žmo
niškumo (humanity) apaš
talai. Paskui juo.. Lietuvoj 
nuėjo plačios L i tu vos gy
ventojų masės, j atraukd a- 
mos net katalikiškus šventos 

: Lietuvos vadovus kunigus, 
įneš naujos Liet tvos ideolo-

ARTOJO DAINA.
Judėk, žirgeli! 
Trauk jungą kietą.

Skubėk, berašai,
Skubėk Į vietą.

Matau sustingo
Jau tavo kojos,

Pasviro galva,
Pečiai šarmojas, 

Ištyso kaklas— 
Vien kaulai kyši,

Išdžiuvo gyslos—
It virvės tysi.

Ir aš draug velku
Tą pačią naštą.

Ir mano kaulai
Išdžiuvę braška.

Ir mano stingsta,
Ir mano svyra

Pūslėtos rankos—
Ašaros byra...

“Žemės Ūkio ministeris 
pareiškė, kad naujakuriai ir 
apskritai mažažemiai visai 
nenori imti paskolų. Vėl 
keistas reiškinys; prekyba ir 
pramonė moka didžiausius 
nuošimčius, o žemės ūkio 
sritis, kur, palyginant, ma
žesni nuošimčiai, vis dėlto 
nenori imti kredito. Man ro
dos, kad šis apsireiškimas 
nekalba nieko gera dėl že
mės ūkio kultūros kėlimo.

“Jei dabar prisiminti, kad 
žemės mokesniai neįplaukė 
pilnumoje, kad iš 1923 metų 
biudžeto žemės mokesnio 
buvo nesurinkta trys milio- 
nai su viršum, jei ir šiemet 
mokesnių inspektorių susi
rinkimas pareiškė, kad ir už 
1924 metus taip pat žemės 
mokesnis nebus visas išrink
tas, tai šitas bruožas dar la
biau apibudina žemės ūkio 
padėtį.

“P. referentas paminėjo 
tokį savotišką apsireiškimą, 
kad geležinkeliais ne tiek 
naudojamasi, kiek galima 
butų laukti, ypač prekes per
vežant; kad iš Utenos, Uk- 

P. K—na». mergės, Ežerėnų vežama

i

SENELIS.
Palikus jį nauja karta 
Pasaulio jojo nesupras: 
Tušti laikai, pikta valia, 
Pasaulis tisas nebe tas-

Tokiom mintims ir pana-
(šioms 

Galva snieguotoj’ kupina, 
O karstą seks jo nejučioms 
Tokią senelių-vėl karta...

Vargo Poetą.



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

To niekas nepeikia

ryšio konstitucija, kurią 
draugijos sugražino.

Taipgi tapo išrinkta komi
sija deliai patyrimo apie 
tuos pinigus, kuriuos 1920 
m. visuomenė buvo suauka- 
vus W aterburio streikie- 
riams, o dabar tūli gaivalai 
juos pasigrobė ir laikosi. Są
ryšis reikalauja, kad tie pi
nigai butų sunaudoti tam 
tikslui, kokiam jie buvo su
rinkti—streikierių sušelpi- 
mui.

CHICAGO, ILL.
Sandariečių apskričio

- ‘"protestas.”
Chicagos lietuvių metrikų 

knygoje yra Įrašytas sanda
riečių apskritys. Jo konsti
tucija ir organai ne painus. 
Yra keturi, penki žmonės 
amžini rinkėjų kolegijos na
riai—ir jie jau keliatas metų 
skiria iš sa\o tarpo pirmi
ninką, sekretorių. Likusieji 
asmenys užima likusias vie
tas. Taip jis ir gyvuoja ra
miai ir tyliai.

Mes jam nepavyti im vie
tos po mėnulio spinduliais. 
Chicaga miestas didelis, oro 
užtenka. Bet tasai apskri
tys, kartais pergarsiai žio
vaudamas kenkia piliečių 
ramybei ir užkrečia snaudu
liu.

Nesenai jis parašė dideli per pusę 
protestą prieš 
buk jos neremiančios Vii- kaip kad butų tikras burlio- 
niaus reikalų. Bostone ap- 
tiekoriaus gizelis tą protestą' gyrė. kad, rodos, Rusijoj 
taip išpūtė, prileido dvo- yra tikras rojus, o Lietuvą 
kiančių dujų, kad jis pasieks niekino ir džiaugėsi su pasi- 
greičiausiai net Marso viršų- didžiavimu, kad komunistai 
nę-

Kaip musė zirzėjimu, taip 
Chicagos sandariečių apsk
ritys protestu, nori pasiro
dyti, jog gyvuoja. Ką jie 
gero daro Vilniaus kraštui, 
sunku pasakyti, žmonės 
kalba, jog apskritys yra Įsi
steigęs “Eltoj” pinigų siun
timo biurą i Vilnių. Apyvar
tą to biuro daugiausia suda
ro aukos. Bet aukų yra tiek 
daug, kad per devynius mė
nesius jų nei kaip negali iš
siųsti. 260 dolerių, tai ne bi- 
le kokia suma! Reikia mat 
dideliu bankierių ir turtuo
liu, kad atlikus tokia milži- 
nišką operaciją.

Chicagos 
skųstis ant 
pilniausio pamato, 
mis operacijomis neužsiima. 
Aukų per 9 mėnesius neuž- 
laikp nuošimčiams. Sanda- 
riečiai kas kita. Vilniaus 
reikalai jiems prie širdies, 
nes našlaičiams skirtos au
kos skamba iždininko kiše- 
niuje. Tai patriotiškumas, 
rūpestis, drąsa. O ką “Nau
jienos”? Jos nelabosios nie
ko panašaus nedaro.
. Nagatasaki.

Sąryšio Reporteris.

ST. LOU1S, MO. 
Bolševikiškos prakalbos. 
Gruodžio 7 dieną čia atsi

buvo prakalbos. Kalbėjo 
bolševikas P. V. Žalpis iš 
Chicagos. žalpis išrodo ne
visai kaip popas, plaukai 

“nubobyti,” bet 
“Naujienas,” (bolševizmą taip atstovauja,

■ • 1 1 , • 1 * 5 •

kas. Komunizmą jis taip iš-

{nepirko
i Paskolos B,
. ta tam
. klausimų. Pirmas klausimas 

buvo toks: “Ar neteisybė, 
kad per priežastį bolševiko 

t Zinovjevo Anglijos Sočiai, 
premjeras Ramsey Macdo- 
nald negavo Parlamento pa
sitikėjimo ir jo vietą dabar 
užima karaliaus Jurgio par
tijos žmogus Bawling?” Žal- 
pis pasakė, kad tai yra di
džiausia garbė ir džiaugs
mas, kad Zinovjevas galėjo 
tą padaryti. Kalbėtojas bu
vo perspėtas, kad Bavvling 
nėra komunistas, bet komu- 

(nistų priešas—ir kodėl ko- 
sandariečiai munistai džiaugiasi? Ant to 

Naujienų” turi jis atsakė tylėjimu.
Jos to-: Ir dar buvo duota klau

simų, bet žalpis atsakė, kad 
tai esą Grigaituko plepalai. 
Nepažįstamas yra mums 
Grigaitukas, bet galima su
prasti, kad geresnis yra 
žmogus kaip bolševikai, nes 
bolševikai visados niekina 
geresnius už save.

Keistas dalykas, kad prie 
surengimo šitam bolševikui 
prakalbų prisidėjo ir S. L. A. 
kuopa. Jeigu bolševikai pra- 

• ; dės “organizuoti” SLA., tai 
greitai jis bus disorganizuo- 
tas.

Lietuvos Laisvės 
Bonų. Buvo paduo- 
bolševikui keliatas

iATERBURY, conn. 
J v’TT®*0 darbuotė 
|L -iZio 28 d. atsibuvo 
M^rio Progresyvių 
■HK'' Sarvšio mėnesinis 
Muas. Delegatų atsi- 
l|W>ai mažai. Bet užtai 
^Ryt. yra energingi ir 

: visi pasišventę yra 
|His deliai Sąryšio ge-

W. Domaševičius.

pinigus ištrauks iš žmogaus 
tai ir viskas.” Kad Povilai
ka buvo didelis šykštuolis, 
tų i parodo ir tas, kad jis ne
turėjo žiemai šilto drabužio 
apsivilkti. Overkotą dėvėda- 

i vo 25 metų senumo, o siute- 
lį nusipirkdavo pas žydelį 
už $5, tai su tuo dėvėdavo 
vasarą ir žiemą. Pagalios 

(jis ir pavalgyt pasivydėda- 
' vo. Valgydavo restorancijo
se. Bet jis pas lietuvius nei

gdavo. o eidavo pas svetim
taučius, nes, mat lietuviai 

juoktųsi iš jo, kad jis prastą 
valgį valgo.

Dabar kaslink Povilaikos. 
pažvalgu. Jis buvo tautiškai 

26 metai atgal Povilaika IklerikMišlm pažvalgu, ir sa- 
dirbo vienoj Waterburio ve visados vadindavo pažan- 
dirbtuvėjir jį ten patiko ne-:giečiu prik]auSė jis prie 
laimė: nutraukė jam kairę Lietuvių Tautinės Sandaros 

ir. žinoma, jis tautininkams 
visados vadovavo. Bet kar
tu Povilaika buvo ir kleri
kalų draugas, nes su kleri
kalais jis visados broliuoda- 

ivosi. Kitaip jis jų ir neva
idindavo kaip tik ...“broliais 
(katalikais.” Anais metais 
;laike Bulotos-Šimkaus tų 
įgarsiu debatų, kurie įvyko 
i Waterburyje, Povilaika ką- 
į tik negavo išmest laukan iš 
svetainės už tvarkos ardy
mą. Mat. Povilaika ant pa
grindų už piano buvo pasi
slėpęs ir bandė klerikalų 
pusę ginančiam S. Šimkui 1 
padiktuoti, kad sumušus 
socialistų pusę laikantį A. . 
Bulotą. Aš manau, kad wa- < 
terburiečiai dar atsimena tą , 
įvykį. ,

Tūli žmonės pasakoja, , 
kad buk Povilaika poterius 
kalbėdavo lenkiškai, i— 
lietuviškai nemokėjo, o prieš 
mirtį tai at iko išpažintį ir 
žinoma, kur.igas pašmeravo 
padus, kad smagiaus butų 
keliaut į dangaus “karalys
tę.”

Nors Povi.aika ir priklau- 
sė prie laisvų lietuviškų drau 

ji gijų, kurios turi nuosavias 
__ __ ______________ Js 

išleisti pinigų. Kelios dienos; tapo palaidotas su visomis 
prieš mirtį, jis vis skųsdavo-. bažnytinėmis ceremonijo
si savo draugams, kad jamimis am airi;iu kataliku ka- 
galva skauda. Daktaras pa-jpinių. 
tarė jam eiti ant operacijos, j £>ar noriu primint, kad 
nes kitaip gali su mirčia su-jpovilaika visados buvo ar- 
sidurti. Bet Povilaika ne- j šiaušias progresyvių žmonių 
klausė daktaro patarimo ir (bei srovių priešas, o ypatin- 
am operacijos nėjo, sakyda-jgaj socialistų jisai labiausia 
mas:" Ot, ką čia tie dakta-j neapkęsdavo._____________ i
rai, broleli, pagelbės, tiktai: Senas Waterburietis.

WATERBURY, CONN. 
Antano Povilaikos trumpa ; 

biografija.
Lapkričio 18 d., 1924 m. 

Šventos Marijos ligonbutyje 
mirė Antanas Povilaika. Jis 
buvo nevedęs, turėjo apie 50 
metų. Mirties priežastis bu
vo ta: gavo šaltį i galvą', o 
nuo to smegenų uždegimą ir 
ant galo proto sumišimą, 
taip kad 9 dienas ligoninėj 
išbuvęs mirė.

Povilaika paėjo iš Vil
niaus rėdybos, iš Dzūkijos. 
Amerikon atkeliavo apie 30 
metų tam atgal ir visą laiką 
gyveno Waterburyje. Apie'

ranką, už ką jis gavo iš 
kompanijos kelis šimtelius 
dolerių “atlyginimo.” Nete
kęs rankos Povilaika dirbti 
negalėjo, todėl eidavo uba
gaudamas per miestelius, 
pardavinėdamas paišiukus 
ir tokiu budu jis susirinko 
dar kelis šimtelius dolerių, 
o tada nusipirko karčiamą 
su Bernotą iš pusės. Ir Povi
laika laikė tą smuklę iki 
Suv. Valstijose tapo įvestas 
prohibicijos įstatymas. Tai
gi, tokiu budu Povilaikai ir 
pavyko susikrauti gerokas 
kapitalas. Jam mirus paaiš-; 
kėjo, kad jis paliko apie 
$30,000 grynų pinigų, nes 
jokio nejudinamo turto ne
buvo pirkęs. Tečiaus Povi
laika daug yra sukišęs pini
gų į lietuvių bendroves. Jis 
kartą man pats prisipažino, 
kad jam įvairios bendrovės 
yra nunešę apie $12,000. 
Mat, jis baisiai buvo godus j 
ant pinigų. Kur tik jis matė 
didelį pelną, ten dėjo savo 
kapitalą. Bet visur jo dėti 
pinigai žlugo. Tečiaus Povi
laika buvo baisiai skupus 
žmogus. Ypatingai deliai j 
savo sveikatos ir kūno užlai
kymo jis visados gailėdavosi j Įajsvas kapines, tečiaus ji

PENTWATER, MICH.
Iš lietuvių ūkininkų 

kampelio.
Praėjusi vasara ūkinin

kams buvo labai kenksmin
ga. Pavasaris buvo vėlus ir 
šaltas, o vasara irgi vėsi. 
Uždeiėjo gerai kviečiai, ru
giai, bulvės, avižos ir šienas, 
bet komai visai neužderėjo. 
Žiema prasidėjo labai anks
ti.' Nors šalčių ir nėra, bet

^^^^Vž-Ttų paaiškėjo, kad 
^^^Hfaus. kuris buvo su-

pelno liko apie $40. 
^^^Es nutarta pasiųsti į 
^^Hvą Mariampolės Realei 
■PRazijai. Taipgi komisi- lapkričio 29 užvertė net 12 
^a pranešė, kad dar yra ren- colių sniego.
giama tam pačiam tikslui Lapkričio 27 buvo ukinin- 
koncertas, prakalbos ir ba- kų susirinkimas su pamargi- 
lius. Taigi, kaip matosi, tai nimais ir muzika. Visko bu- 
Sąryšis turi užsibriežęs gana vo pilnai ir visi labai gra- 
platų programą šį sezoną ir žiai elgėsi. Svetimtaučiai, 
pradeda smarkiai darbuotis, kurie tame susirinkime bu-

Buvo skaitytas laiškas iš vo, labai gyrė lietuvius, kad 
Lietuvos nuo Mariampolės taip padoriai savo susirinki- 
Realės Gimnazijos mokyto- muose elgiasi.
jų su padėkavone už gautus čia visi ūkininkai gerai 
pinigus nuo W. P. D. Sąry- gyvuoja ir turi geras ukes. ' 
šio. Dar buvo skaityta Są- Senas Ūkininkas.

I
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GARSIAUSIAS ATLETAS PASAULYJE.
Paveikslėlis parodo Ch aries Hoffą iš .Norvegijos 

kuris iššoka aukščiausia už visus atletus pasaulyje.

PITTSBURGH, PA. 
Lietuviško “jaunikaičio” ir 
airišės vestuvės lauktos ir 

nesulauktos.
Soho dalyje buvo laukia

mos “glaunios” vestuvės. 
Bet vietoje tų lauktųjų iškil
mių yra tik daug visokių kal
bų ir juokų.

Dalykas šiai kame. Tūlas 
senas jaunikaitis, buvo 

ženytis ir. ant jo 
sau norit.

T>15.,

sumanęs 
nelaimės, kai]) 
jam daug jieškoti ir nereikė
jo. Pasipainiojo tūla valkata 
airišė, kuri musų lietuviškam 
jaunikaičiui širdį sužavėjo ir 
jis tuojaus apznaimino vi
siems savo draugams, kad 
jis imsiąs tą airišką panelę 
sau už moterį ir busiančios 
iškilmingos vestuvės.

Taigi laukėm, laukėm, ir 
nesulaukėm duotojo žodžio 
išsipildant. Mat, ta nelaboji 
airišė pasigavus musų “jau
nikaitį” nujautė, kad šis turi 
keliatą dolerių susitaupęs, 
tai ir skubinosi tuomi pasi
naudoti. Musų "jaunikaitis” 
nei justi nejuto, kaip jo su
taupytų pinigų keliatas šim
tų dolerių išlėkė. Prasiblai
vęs jis pamatė, kad ir norint 
su ta airišė negalima apsi
vesti. nes ji turi kitą vyrą, 
nuo kurio neturi persiskyri 
mo.

Nebūtų taip juokinga, je 
tas kalbamasis žmogus nesi- 
statytų tiek daug žinančiu ir. 
mokytu, ale dabar tokį 
“mokslinčių” ir taip lengvai 
airišė paėmė, ir su tuo apsi
dirbus nuėjo jieškoti dau
giau tokių “mokslinčių.”

Juokai juokais, bet reikia
apgailėti tokių žmonių, iš 
kurių naudojasi tokios val
katos. Kipšas.

KENOSHA, VVIS.
Nepavyko komunistui likti 
fabrikantu: jo “fabriką” su
čiupo, o jis pats turėjo dum
ti kur kojos neša.

Iki šio laiko kenoshiečiai 
ir nežinojo, kad jie savo tar
pe turėjo gana stambų fab
rikantą. Tuo fabrikantu bu
vo Juozas Mačiulis, kompa
nijoj su savo broliu. Juozas 
buvo netik fabrikantas, bet 
ir didelis komunistas. Jis 
buvo visų Kenosha Maskvos 
patriotų galva, tikras komu
nistu komisaras. Kas rvta at- 
sikėlęs vis Maskvos pusėn 
žvilgterėdavo, atsidusdavo 
ir tris “tėve musų” už Leni
no dūšią sukalbėdavo. Tik 
kur dabar paties Mačiulio 

’ dūšia yra, tai ir patys keno- 
ishiečiai nežino. Žino tik tiek, 
i kad Kenoshoj jo dūšios ne- 
i bėra.

Kad jis yra komunistų ko
misaras, tą kenoshiečiai ge
rai žinojo, bet kad jis yra 
fabrikantas, to jie nežinojo 
iki tą paslaptį neatidengė 
policija.

Vieną gražią dieną polici
ja išėjo pasivaikščioti ir nu
ėjo pakraštį n miesto. Urnai 

Jos nosį pradėjo kutenti ne
malonus kvapas. “Garbar- 
nė,” pamanė policija. Bet 
garbarnė buvo toli ir jos 
raugo kvapas negalėjo pa
siekti. “Tai turbut kokia dir
btuvėlė,” galvojo policija. 
Bet ten buvo rezidencijų dis- 
triktas ir jokis fabrikas netu
ri teisės steigtis. Pradėjo
uostyti ir tyrinėti, iš kur tas kai privalo dalyvauti, 
nemalonus kvapas paeina. J. Virbicką*.

l
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Ir surado, kad jis paeina iš 
garadžiaus užpakaly 219 N. 
Edvvard St. Jau manė eiti 

Į įspėti savininką, kad jis taip 
nesmardintų, bet nesuradusi 
žmonių, pati policija nuėjo 
garadžiun pažiūrėti kas ten 
veikiama. Ir—nustebo. Ga- 
radžiuje rado puikiai įreng
tą fabriką. Įspėjote. Tai]), 
tai buvo munšaino fabrikas. 
Fabrikas buvo įrengtas pui
kiai, su visais moderniniais 
įtaisais geriausi munšainą 
varyti.

Kadangi šiais prohibicijos 
laikais muhšainą dirbti ne
valia ir, svarbiausia, kadan
gi fabrikas buvo rezidencijų 
distrikte, tai policija nutarė 
tą fabriką konfiskuoti. Pasi
šaukė pagalbos mašinas iš
vežti, o taipgi ir jau paga
mintas “prekes”—viso 200 
galionų munšaino. Vienas 
policistų pradūrė lubas—ir 
atšoko. Iš ten pasileido bro- 
ga. O brogos butą daug— 
900 galionų, tad policistams 
teko gerokai joje išsimaudy
ti. Po garadžium rasta skie
pas, kuris turbut irgi pilnas 
munšaino, bet prie jo per iš
siliejusią brogą policija pri
eiti negalėjo. Gretimam kor- 
nų lauke policija irgi nema
žai munšaino rado. Policijai 
besidarbuojant netoli gara- 

; Į džiaus buvo sustojęs naujas 
* j Buick’as, kuriame buvo trys 

! žmonės, bet pašokęs “shim- 
my” greitai nudumė savo ke
liais.

Policija šoko jieškoti fab
riko savininką. Pirmiausia 
puolė prie sankrovos savi
ninko Adomo Salladis, kurio 
sankrovos užpakaly ir buvo 
tas garadžius. Bet jis pasi
sakė, kad sankrovą nesenai 
nupirko nuo Juozo Mačiulio 
ir kad fabrikas ne jam pri
klauso, o Juozui Mačiuliui ir 
jo broliui Tadui, kurie pasi
laikė kambarius užpakaly 
sankrovos ir ten gyvena. Šo
ko į kambarius, bet nieko 
ten neberado.

Taip policijai ir nepasise
kė pagauti komisaro ir fab
rikanto Mačiulio. Bet ji ti
kisi, kad jis nepaspruks, nes 
namas priklauso jam ir, ži
noma. kad ir komunistas, 
bet savo privatinės nuosavy
bės atsižadėti nenorės.

Taip tai liūdnai užsibaigė 
komunistiško fabrikanto 
karjera. K,

)

NORWOOD, MASS. 
Margumynai.

Noi woodiečiai Kalėdas 
praleido linksmai ir be dide
lių “trubelių.” Kai-kurie bu
vo pusėtinai nusilakę, kiti 
šiaip “pailsę,” bet didelių 
nelaimių neįvyko. Tik vie
nas “pailsęs” vyras Juliaus 
krautuvėlėj pečių sulaužė— 
tai ir viskas.

Beje, prieš Kalėdas pora 
peštukų užpuolė K. Žiurins- 
ką ii- sudaužė jam galvą. Iš 
tos priežasties Žiurinskui 
Kalėdos buvo nelabai links
mos. Patartina Žiurinskui 
visokių pigios rūšies sportų 
nepristoti ir su jais niekuo
met nesusidėti.

Tautininkai su katalikais 
yra susitarę “išėsti” progre
syvius iš Keistučio Draugys
tės komiteto. Nariams pa
tartina balsuoti už senąjį ko
mitetą, prie kurio draugys
tės reikalai buvo tvarkomi 
pavyzdingai.

Kai-kurie musų buvusieji 
“laisvamaniai” savo dukre
les pradėjo siųsti po bažny
čia. Ar jie tai daro biznišku 
išrokavimu, ar deliai “atsi
vertimo”—nežinia. Jeigu ši
tokie nepastovus žmonės įei
tų Keistučio Draugystės ko
mitetam tai gal ir draugystę 
išvestų iš Lietuvių Svetainės 
ir nutemptų po bažnyčia.

Keistučio Draugystės susi
rinkimas įvyks šiame nedėl- 
dieny, 4 sausio. Visi nariai 
atsilankvkit ir išrinkit gerą 
komitetą. Narys.
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BROOKLYN, N. Y.
Buk tokia gera, prirodyk tai.

Kuomet pasiūliau “komu
nistei” $100, kad ji prirody
tų tą, ką ji rašė "Keleivio” 
45 numery, tai vargšė, taip 
persigando, jog vos “prie
puolio” negavo. Vieton 
trumpai nurodyti dieną, mė
nesį ir svetainę, ji “Kelei
vio” 48 numeryje prirašė 
veik pusantros špaltos, bet 
prirodyti nei nebandė. Tik 
pradėjo skaitytojams skųs
tis, kaip ją butų laisviečiai 
areštavę, kaip “ją” ir “kitas 
keturias nares” butų iš L. M. 
P. S. A. išmetę. Ir ‘"gailestin
gai” apsiverkė dėl “sutrep- 
ninimo” L. P. S. A.

Niekas nebūtų nei nežino
jęs, kad tu tokia “gera.” 
Tupkis, “nekalta mergele,” 
paglostysiu. Bet tu busi dar 
geresnė, jeigu prirodysi: ko
kią dieną, kokį mėnesį ir 
kokioj svetainėj buvo tas 
specialis L. M. P. S. A. 1-mos 
kuopos susirinkimas. Buk 
tokia gera, prirodyk tai!

Dėl pinigų nesibijok, juos 
pristatysiu ten, kur tau bus 
parankiau atsiimti. Priparo- 
dvdama mano reikalavimus, 
pažymėk, kur $100 prista
tyti.

Jeigu į šį mano reikalavi
mą trumpai ir aiškiai neįro
dysi, tai visiems bus aišku, 
jogei tu melavai. Nors aš ir 
visa L. M. P. S. A. 1-ma kuo-

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Bendrovės 

narių žiniai.
L. K. B. metinis mitingas 

įvyks nedėlioję, 4 d. sausio, 
2 vai. po pietų, L.M.D. Sve
tainėj. Visi šėrininkai malo
nėkit dalyvaut. Taipgi drau
gijos, kurios turit šėrus, ma
lonėkit prisiųsti atstovus ant 
minėto mitingo.

* t-
“Rūta Building and Loan 

Association,” kuri susiorga
nizavo 7 d. kovo, 1924 m., 
laiko savo susirinkimus L.
M. D. ofise. Į tą trumpą lai- pa gerai žinom, jog tu me- 
ką nariai jau sumokėjo apie luoji, bet kad tvirtini ir ant- 
16,000 dolerių. Daug žmo- ra kartą, tai bus geriausia— 
nių džiaugiasi, kad šita or- turi įrodyti virš minėtus rei- 
ganizacija išmokino juos kalavimus. Po nurodymui 
taupymo. ■dienos ir svetainės, galėsi-

“Rutos” metinis susirinki- me persitikrinti svetainės iš- 
mas bus 12 d. sausio, L. M. rar.davojimo knygose ir L. 
D. Svetainėje. Visi šėrinin- M. P. S. A. 1-mos kuopos 

protokolų knygoje taip ar 
ne. Progre»i»tė.
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Daug kam, atrodo perdė-

Arkline Pavarde. »

mirkytą, bet

Atvyko gy
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draugus, 
laisviais’

A. Čechovas. 
Vertė M. Šileikis.

tau laukioj širdy!...
Vargo Poetą.

Pristiaški-
Pamiršau!

ir pakėlęs aukš- 
labiau galvojo: 

.. Arklelis.... Kul

Šakninis...
— paklausė

'kareivius, nusivarydami juos tė dantį, parašė receptą chi-i 
“nelaisvėn,” kad turėtų kuo ninai, bet ir tas negelbėjo.
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jiegcs taip pat budi.
Kuo aiškinti šitas stalgus 

raudonasis subruzdimas?

nijos okupuotąją Besarabi-j 
ją ir paskatinti ją atsiskirti 
nuo Rumunijos.

Neramių žinių ateina ir 
nuo Suomijos, Estijos ir Lat-

i*U

r Cil-.t:.t '• t? I Clv » 
Amerikos ir. 
laivų ir i;ir' 
tarptautinis 
buliai, kuri
/.it C.ll Urv. t:

K '.(! JI 
inkus, lau
ki c

• A M

vas ir kad pasaulio taikda-' 
riai, norėję praeiti pro šalį 
sovietų Rusijos, noromis-ne-l 
noromis privalo atkreipti i 

'ją dėmesio... ,
Kaip reaguos tie taikada-! 

Iš tolimosios Kinijos atei- ji paraginusi ji šitą žygi. So- riai Į šitą sovietų Rusijos pri
virtų kariuomenės instruk- siminimą, duosis pamatyti 
toriai ir lakūnai aktingai da- netolimoje ateityje, besiru- 
lyvauja dabar Sun Jat Seno tuliuojant Įvykiams Kinijo- 
jiegose prieš Šanchajų ir Pe- je,Rumunijos ir Lenkijos pa- 
kiną. Sovietų pasiuntinys sieniuose ir Baltijoje. Rt 
Kinijoje Karachanas diplo- (----- -  - : —i....... .....
matiniu budu remia Sun Jat1 LenkįjoS Okupuotų 
“Pravda” atvirai prisipažis- ( PakraSCių PadČtlS.

< 

I
* ta, kai tenka skaityti apie, 

gyvenimą Lenkijos okupuo
tose srityse, kur banditizmas 

.. _ . . plačiai ileido savo šaknis,saugumą iš ntu puses ir ga- ...... _.
, .* -j • i • Skaitytojai šiuo atveju yralėtu būti pageidaujamas kai- x . .. ., \ , i , . i linkę laikvti tas visas zmias,mvnas, bet ne dabartine ki- \ - m . j. ... , . .. c išpustomis. Tuo tarpu, danu valdžia, kuri esanti San- . t . , . ,, . .i * . , Z t • m • ilvkai, kurie dabartiniu metutarves valstybių įtakoje. Tai- * , ’ ... .. . *

• - o t o • vvksta kresuose, yra daugigi, čia Sun Jat Seno raiiKo- * . . .. . , x. . ; baisesni, negu kad galimamis norima suduoti smūgis ... , .i c . . , . i spręsti iš SDaudon pakliuvu-■ Santarvės vaistvbems. . .. . * .i . . * siu žinių. Charakteringas,
\ įsai is Kitos puses tuo; pa*dėti p‘aaiškinąs straipsnis, 

tarpu ateina labai neramių vra idėtas Vilniaus lenkų 
zir.ių. Sovietų vyriausybe jaikrašty ^siowo” iš lapkri- 
.Įsakė raudonajam laivynui,1^ d Laikraštis taip ra- 
' darant rudens manevrus 
i Baltijoje, atlikti juos ties 
, Lenkijos pajūriu apie Itelą
; ir Gdvnia.

Varšuvos laikraščiu pra- 
nešimais išilgai visos Lenki

jos Rusijos sienos pastebė
jus iš sovietu pusės gabeni-! . . . , .... .. . . , ..
-įas einklu ir karo medžia-1 plIugų’ kad galetų lsslP,rkt1' 

į '“kad nekankintu. Nieks neges, nauju jiegu koncentra- .... .. ..to. . ' J. \ . pasitiki sargais, policija, nes.vimas ir nauju vielų užtvarų - T.. . K j-* •' _ . J . esą, Kiemiehskese banditai. tvėrimas. t . . _ . . ..I .. . 'nuzudekunigaper20zmgs-Ties Rumunijos siena uo-į . ,• •• u.... . -.ru •• t> niu nuo policijos sargybos,liai kuriama Moldavijos Be- . - . , • , • L - •, .. , ... \ ir niekas nieko negirdejo,sarabijos respublika turinti . . . . , . i: , -vi- o ; niekas nepasiskubino atbeg-itiKslo pavihot i save Rumu- . ., „.. - t> k- !ti pagalbon. Banditai piešiamjos okupuotąją Besarabi-;. ,x, .. . t,-, .'klebonijas, dvarus, siektų 
okolicijas, žydus ir kolonis
tus. Ties pat Vilniaus var

stais atima iš vežančių mies
tan žmonių produktus. Į 
banditus eina: iš pradžių 
kolonistai, paskui atleistieji 
policininkai, bedarbiai, ku
rių skaičius nuolat didėja, 
Įvairus “svečiai iš užsienių” 
iš ne visai draugiškų valsty
bių, o pamažu ir karo jauni
mas, kuris eina plėšti, tary
tum valydamas tam tikros 
rūšies sportą. Ir jei banditai 
apiplėšia, bet nieko nenužu
do, tai sodžiuj kalbama, kad 
čia buvę “geri banditai.” 

Tokiomis spalvomis vaiz- 
•iuoja padėti kresuose lenkų

Tautų Sąjungą. Prancūzai 
po timputį evakuoja Rūro- 
sritį. Macdonaldas jau buvo

Rusijos Tarptautinė 
Politika.

vaikščiojo žmonės kasyda- 
—Pasiųsk, Alioša,—įsikišo mi pakaušius ir jieškojo pa- 

generolienė.—Tu netiki už- vardės.
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na žinių apie baisų namų ka
rą. Prieš centralinę valdžią 
žygiuoja dvi priešingos ka
riuomenės: viena iš pietų, 
antra iš šiaurės. Pietų ka
riuomenė su kovomis artina
si į centralinės valdžios sri
tį, turėdama savo tiksiu pa
imti Šanchajų, didžiausią 
šiandieninės Kinijos preky
bos centrą, kuriame gyvena 
daugiausia europiečių ir ku
ris yra atviromis durimis i

ta, jog sovietų Rusija yra su
interesuota, kad laimėtų 
Sun Jat Senas, kadangi tik 
jis su savo valdžia galėtų 

Kiniją, o paskui Pekiną— laiduot Rusijai jos ilgų sienų 
šalies sostinę ir paimti visą 
Kinijos valdžią į savo ran
kas.

Pietų kariuomenei vado
vauja kinų revoliucijos vete
ranas nuvertęs 1908 metais 
monarchinę valdžią, dr. Sun 
Jat Senas. Jo programa yra 
išvaduoti Kiniją iš svetimša
lių Įtakos ir duoti jai radi ka
linę sentvarką. Dėl to jo žy
gis yra surištas su galinčio
mis kilti didelėms komplika
cijomis. Dalykas tokis, kad 
Kinijos valdžia nuo Didžio
sios Ekspedicijos i Kiniją 
1900 metais yra pasižadėju
si didžiosioms Europos vals
tybėms ii Amerikai laikytis* v

atvirų durų ' principo ir ne
kliudomai Įsileisti tų valsty
bių piliečius i savo teritori
ją prekybos tikslais. Šancha
jus padarytas tarptautiniu 
miestu ir sudaro vadinamąją 
baltųjų zoną, kurioje gali 
laisvai apsigyventi didžiųjų; 
valstybių piliečiai ir be mui
to ir kurių nors kinų valdžios 
leidimų varyti prekybą. Dėl 
to i Šanchajaus zoną, kurio-, 
je gali laisvai apsigyventi 
didžiųjų valstybių intererai, 
dr. Sun Jat Senas ir taiko vijos pasienių, kame sovietų 
savo smūgi, norėdamas pa
daryti galą svetimšalių vyra
vimui Kinijoje. Supranta
ma, kad žinios apie tokius1 Išaiškinimo reikia pajieš- 
Sun Jat Seno užsimojimus Roti bendroje pasaulio poli 
labai rūpina didžiąsias vals- " ‘ ~ ~,
tybes ir tujų valstybių atsto- junga posėdžiuose Ženevoj 
vus ir piliečius. Dar seniau niekad taip aiškiai 
buvo žinių, kad svetimtaučių briežė taikos 
nuovados Šanchajuje apsi
ginklavo prieš nenumatytus 
galimumus ir reikalavo cent
ralinės kinų vaklžio. 
sudraustų m -' ’
žančius 
principą. \ 
Į Šanchajų 
Ii jos karo 
Šanchajų 
riucmenčs 
tikslo žūt-5

įso: I
“Kresų” gyventojai su 

baime laukia nakties: daž
niausia net negula, nes, esą, 
"geriau budint, negu, kad 
miegant atranda.” Kas gali, 
tai laiko paruošęs šiek tiek

Vienatvėj.
Supi smavęs vėjas rauda, 
Mano širdį skausmai gaudo— 
Rudenio naktis!

šaukia jausmas draugą mielą, 
Lauko lapais klysta siela, 
Dreba jau akis.

Ten. už lango juodo šydo, 
Mirti gamtai jau pragydo 
Gaivalas mirties—

Laukiu gėlos klaikumoje, 
Toj vienatvės glūdumoje,— 
Kol mane palies.

Drauge mielas, skausmas šaukia 
Tave rudenio nakty—
O, ateik, kai rūkas plaukia,— 
Rojų:

Jau Laikas.
Sukruskim iš miego mes, darbo žmonija, 
Jau laikas pabusti, pažvelgti pirmyn,
Nuo sprando numest kapitalo vergiją 
Ir kelią sau kloti šviesion ateitin.

Ilgai mus kankino nelemtasis miegas, 
Pabuskim, vargdieniai, nes laikas jau kelt. 
Savąsias jau laikas sustiprinti jiegas— 
Daugiau prispaudimo negalim pakelt.

Nuilsę nuo darbo pūslėtos mus rankos, 
Ilgai mes nematėm saulutės šviesos,
Bet stokim Į kovą, nors jiegos mus menkos, 
Po vėliava laisvės, lygybės, tiesos.

Tad visi, kaip vienas, į darbą sustokim, 
Vienybė-galybė tiktai mums padės,
Už sąvasias teises kaip vienas kovokim — 
Kovoj tik pūslėtos mus rankos laimės...

Ant. Sk—is

vvko 
Ang- 
La į 

ka- 
turi 

tikslo žut-Lm atriikyti Šan
chajų prieš Sun Jat Sc n - jie
gas ir apginti “atvirųjų dil
ių” principą. Jei Sun Jai 
Seno jiegos b tų tokios men
kos. kaip paprastai lig šiol 
kinų kariuomenės kad buvo, 
tai galimas daiktas, kad pa
siųstųjų karo iaivų ir kariuo
menės buriu ii pakaks su- 
drausti. Bet yra ž:nių. kad 
tos jiegO' yra gana rimto >. 
Sun Jat Senas pastaruosius 
metus gyvendamas Kantone 
visą laiką ten ruošė kariuo
menę ir savo valdžiai apa
ratą. Apie jį grupavos vis; 
radikalus kimi tautininkai, 
šalininkai atsivadavimo nuo 
svetimšalių. Ėjo gandų, kad 
jis yni kontakte su viena 
svetimųjų valstybių, bet ne
aišku su kokia.

Dabar išėjo vi: 
Paaiškėjo, kad S j 
remia Sovietų R u

tikos situacijoje. Tautų Są-: 
Je- 

nepa- Į 
intencijų ir. 

tautų sutaikinimo dėsnių, 
kaip šiemet. Vokietija Lon
dono konferencijoj daug pa
siekė Versalės sutarties vy
kinamo palengvinimui. Kal
bama apie jos Įstojimą į 
Tautų Sąjungą. Prancūzai

Nauji Metai.
Ei, varpe galingas, užgauski didingai 
Vaikydamas monus nakties!
Jau švinta dienelė. Aušrelę meilingai 
Pasveikink daina sutarties!

Siūbavo jis varpą, o balsas galingas 
Nematomoj skendo erdvėj.
Jau švito dienelė. O garsas jausmingas 
Virpėjo ir—žuvo plotmėj.

ir klausėsi siela. Naujieji Meteliai
Mus sveikino žygiais naujais:
Svajones lydėjo sielužės varpeliai 
Liūliuodami aidais kilniais.

Nutilo varpeliai. Naujieji Meteliai
Linkėjo sielužei bujot,
Linkėjo daug laimės, kad džiaugsmo varpeliai 
Virpėję niekad nenustok

kalbėjimams, bet aš ant sa
vęs persitikrinau. Kad ir ne
tiki, bet kodelgi nepašaukti? 

’ Rankos juk nenukris nuo to. 
—Na, gerai,—sutiko Bul- 

dejevas.—Čai jau ne tiktai 
■muitininkui, bet ir velniui 
Į telegramą pasiųsti... Ak! 
Pagalbos nėra! Na, kurgi 
tas tavo muitininkas gyve
na? Kaip jam rašyt?

Generolas atsisėdo prie 
stalo ir paėmė rankon plun
ksną.

—Saratove kiekvienas
šuo ji pažįsta,—atsakė sek
retorius.—Meldžiu rašyt, 
jūsų mylista, Saratovan, tur
but... jo mylistai Jakovui 
Vasiličiui... Vasiličiui...

—Na?
—Vasiličiui... Jakovui Va

siličiui... o po pavarde... O 
pavardę ir pamiršau!... Va
siličiui... Velnias žino... Ko
kia gi jo pavardė? Rodosi, 
eidamas žinojau...

Jonas Avižaitis pakėlė 
akis i lovą ir judino savo lu
pas. Buldejevas ir geriero- 
lienė nekantriai laukė.

—Na. kasgi ? Galvok
greičiau!

—Tuojaus... Vasiličiui... 
I Jakovui Vasiličiui... Pamir- 
I sau! Ir tokia paprasta pa- 
j varde... žodžiu, kaip ir ark
linė... Kumelius? Na. ne, ne 
Kumelius. Palaukite... Ar- 

j žilas, taip? Ne, ir ne Arži- 
; las. Atsimenu, pavardė ark- 
I line, bet kokia—išėjo iš at- 
i minties....
j —Drigantas?
i —Visai ne. Palaukite... 
Kumelaitis... Kumeliukas... 
Komelevas...

—Čia jau šuniška pavar- 
jdė, bet ne arklinė. Drigan- 
taitis?

—Ne, ir ne Drigantaitis... 
Arklaitis... Arklinis... Dri
gantas... Vis ne ta!

—Na, tai kaipgi aš galiu 
jam rašyti? Tu pagalvok!

—Tuojaus. Arklinis... Ku
melinis...

i —šaknaitis? 
{generolienė.

—Visai ne. 
nas... Na ne, ta!

—Tai velniai tavęs nema
tytų! Jeigu pamiršai, tai 
kamgi lendi su savo patari- 

■ mais—supyko generolas.— 
:Laukan!

Jonas Avižaitis skubiai iš
ėjo, o generolas susiėmė sa
vo žandus abiem rankom ir 
vaikščiojo po kambarius ai
manuodamas:

—Oi, tėveliai! Oi, motu- 
jtės! Ak, balto svieto nema- 
: tau!
i Sekretorius išėjęs laukan 
! pakėlė akis į dangų ir pra
dėjo mąstyti apie muitinin
ko pavardę:

—Drigantavičius... Dri- 
gantinas... Vis ne taip! Ku- 

I melinas... Kumelninkas...
Kumeliauskas.. Kumeliavi- 
čius...

Kiek palaukus vėl ji pa
šaukė vidun.

I —Ar jau atsiminei?—pa-i 
p-_ i klausė generolas.

nigus už gydvma pasiusiu ^ar ne’ jUSI^ mybsta.
Į —Gal būt, Kuinas? Ku
melys? Ar ne?

—Nesąmonė. Šarlata-, Namuose visi pradėjo! 
priemonės savo tikslo, kaip sai—< lesėtkas metų atgal,i”a's’ sušuko generolas. spėti pavardę. Išspėliojo vi-. 
matyti, neatsiekia. Ncatsie- tarnavo muitininkas Jako- —Bet, jūsų mylista, ne- sus augmenų vardus, visokių' 
kia dėl to, kad ne savo kraš- vas Vasiličius. .Jis užkalbi-; kalbėkite taip. Prie degti- veislių arklius. Spėliojo vi-

Iš kitų laikraščių gaunam 
! patirti, kad didžiosios bandi- 

iškėlęs klausimą apie reika-^U gauj°s> kurios speciali-( 
lingumą grąžinti Vokietijai,zuojasi trauKinių plėšimu,: 
Aukštąją Sileziją. Taigi, va- atsižvelgdamos i kariuome-j 
karuose rimtai tiesiamas kc- °ės pavojų, pakeitusios 
lias aštriausiems nesusipra
timams išlyginti ir griežčiau-

Pašalintam generolui-ma- 
jorui skaudėjo dantys. Jis 
plovė burną degtine, konia-į 
ku, dėjo ant -raudamo dan-į 
dies tabako sakus, opiumą, j 
terputiną, kerosiną; tepei

-griežtai savo taktiką. Mat, žandą jodina, ausyse laikė 
uK.an.o.ong.nu » įsugautus banditus karo teis- vatą spiritu stn„..L_
siems priešininkams taikinti. į 0135 nuteisia nužudyti. Kad visa tai negeioėjo, o tiktai 

Tik viena Rusija lieka ne- pagelbėjus savo draugams, daugiau erzino. Atvyko gy- 
patenkinta. Prieš du mene- banditai dabai ima gaudyti dytojas. Gydytojas pakraps- 
siu pasirašytoji jos sutartis 
su augiais, nedavė jai pagei
daujamų vaisių: i 
negauta ir pripažinimas la
bui atsargus ir su sąlygomis, 
kurios sukas apie senųjų 
skolų grąžinimą. (Dabar toji 
sutartis panaikinta.)

Sovietų Rusija tad nutarė 
prisiminti pasauliui. O kaip 
geriau save priminti, jei ne 
ėjimu prieš srovę, jei ne pa
kėlimu ginkluotos suirutės 
tuo tarpu, kaip priešingosios 
stovyklos nuoširdžiai eina į 
Iii suiručių stabdymą? Ir ji 
parėdė, kad jos idealas— 

as i sovietinę revoliuei- 
visame pasauly yra

j paspiaudys, ii- kaip su ranka 
i atims! Jam tokia gale duo
ta...

—Kurgi jis dabar yra?— 
paklausė generolas.

—Kuomet ji paliuosavo iš 
j muitinės, jis dabar gyvena 
Saratove pas savo uošvę. 
Dabai- tiktai iš dantų ir ver
čiasi. Jeigu kam skauda 
dantys, tai ir eina pas ji, pa
gelbsti... Saratovo miestie- 

.,čius gydo namuose, o jeigu 
skauc anų ■ j;ag suserga kituose miestuo-naskolos “išpirkti savo pakliuvusius Reikia ištraukt

. . 4., i susti ua. iiuuuse įmesiuv- • ,pasikeisdami be- danų, pasakė generolas. Vi-,^ per K
. . P !'a1nl‘>l'la' ~mot«ns’. ?a'': Pasiųskite, jusu mvlista, sa- Cl

O Varšuvoj eina pasitari- kai tarnai, net ir vi/ejas v0 tcIegrama maldaudamas, .
mai, ruošiami projektai tyar- Petka siūle savo patanmus., kad Diev0 kirminui A)ek. C- 
kai Įvesti kresnose. Vaiva-Net Buldejevo sekretorius, dant skauda> mel.l
domis yra skinami genero- Jonas Avimis atėjo ir pa-i džju t aus atsili ti
iai, dauginamos policijos už- tarė gydyti dantį užkalbėji- 
tvaros, tobulinamas susiži- mu. paštu
nojimas telefonais ir balan- —čia pat. musų paviete,:1
džiais. Bet visos šios ekstra jūsų mylista— pasakoja ji-!

metų atgal,i
• t _ T_ 1_ _ Į

Jis užkalbi- kalbėkite taip.
tą lenkai nori valdyti, ne su nėdavo dantie—labai sek-lnės esat labai linkę, prie to sus arklio karčius, kanopas, 
savo žmonėmis turi reikalo, mingai. Būdavo, atsisuks‘gyvenat ne su savo moteria, pakinktus ir visa tai, kas tik

M. B—nas. prieš langelį, pašnabždės, bet su vokiete, keikūnas, na, liečia arklį... Viduje, laukia-

—Tabūnovas?
nėjo jį. —Kanopinas? Ar- 
žilaitis?

—-Visai ne, ginčyjo Jonas 
Avižaitis, i 
tyn akis, 
Arkliukas...
nelis... Kumelaitė...

—Tėveli! —šaukė vaikai. 
Troikinas! Uzdečkinas!

Aprimo visi. Nekantrus, 
nusikamavęs generolas pa
siūlė penkis rublius tam, 
kas atspės reikiamą pavar
dę. Apie Joną Avižaiti pra
dėjo spiestis būriai žingei- 
duolių...

—Bėraitis!—sakė jam.— 
Bėgimas! Arklinis!

Atėjo vakaras, bet pavar
dė vis dar nebuvo atspėta. 
Taip ir gult visi nuėjo, ne- 
pasiuntę telegramos..

Generolas visą naktį ne
miegojo iš kampo i kampą 
vaikščiojo ir stenėjo. Trečią 
valandą nakties jis išėjo iš 
stubos ir pabaiškino sekre
toriaus langam

—Galgi Merinovas?—pa
klausė jis verkšlenančiu bal
su.

—Ne, ne Merinovas, jūsų 
mylista,—atsakė Jonas Avi- 
žaitis ii- kaitai atsiduso.

I —Gali būt, kad pavardė 
ne arklinė, bet kitokia!

—Duodu garbės žodį, jū
sų mylista, arklinė... Aš tai 
gerai atsimenu.

—Kokia tavo, broli, at
mintis prasta... Man ta pa
vardė, rodosi, brangesnė už 
viską ant svieto. Nusikama
vau!

Ant rytojaus generolas 
liepė vėl pašaukti gydytoją.

—Lai traukia! —nutarė 
jis.—Neturiu daugiau jiegų 
kentėti...

Atvyko gydytojas ir iš
traukė skaudantį dantį. 

' Skaudėjimas nustojo, tuo
met ir generolas nusi
ramino. Gydytojas atlikęs 

j savo darbą ir aplaikęs už
mokestį. atsisėdo vežimėliu 
ii- nuvažaivo namo. Lauke 
už vartelių jis susitiko Joną 
Avižaiti. Sekretorius stovė
jo šalę kelio ir užsimąstęs 
žiurėjo sau po kojų. Spren
džiant iš jo veido raukšlių, 
kaktos suraukimo ir akių iš
raiškos, mintys pas jį'buvo 
Įtemptos ir kankino ji.

—Bėraitis... Balnaitis 
šnabždėjo sau po n ošia. 
Zasuponinas... Kumeli

—Jonai Avižaįtį 
\ pėsi prie jo gydyttm 
negalėčiau aš nuo J 
sipirkti avižų? Ma» 
da avižas kaimyB 
prastos... 1

Jonas Avižaitis ša 
! žiurėjo į gydytoją, s 
no ir nei žodžio ru 

■ gydytojui. Suplojo dj 
: dideliu šuoliu mov«-

—Jau atsiminiaaj 
mylista!—iš džiaugsi 
savo balsu rėkdamas 
generolo kambarin, 
miniau, duok Dieve gi 
jui sveikatą! Avižaitis! AvT? 
žaitis muitininko pavardė! 
Avižaits, jūsų mylista! Siųs
kite telegramą Avižaičiui!

—Kam jo reikia!—atsa
kė generolas, žiūrėdamas į 
jį, ir pakišo jam po nosia 
dvi špygas.—Nereikia man 
dabar tavo tos arklinės pa
vardės!

file:///.it


KORESPONDENCIJOS.
FAYETTE CITY, PA.

Margumynai.
iš šio miestelio laikraš

GULBRANSEN ‘KELEIVIO’
I knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ...................................................

savo kaimynką ir jodvi su
tarė iškelt J. E. gerą pirtį.

Nepoilgam ateina ir J. E. 
čiuose nesimato žinučių apie savo drapanų. 0 čia jo lau- 
lietuvių gyvenimą, tartum, kia dvi inkvizitorės. Kaip 
kad čia lietuviu visai nebūtą, lik jis Įėjo Į stubą, gaspadi- 
Budainas bedarbiu eilėse, aš nės ir puolė ant jo. Viena is- 
aplankiau ši miesteli ir vi
dau čia gana gražu būreli 
lietuvių, kurie skaito Įvai
rius laikraščius. Perėjus per 
keliatą šlubų teko matyti 
■‘Keleivį," “Naujienas" ir 
"Laisvę." Kiek man teko pa
tirti, lai šioj apielinkėj žm j- 
nės daugiausia myli skaity
ti “Keleivi.” nes, anot ją, 
“Keleivis" paduoda teisin
giausias žinias, kaip iš Am> 
rikos, taip ir iš viso pasaulio.

Kartą eidamas nuo kasy’> 
lų namų link, sutinku vieną 
žmogeli angliakasį, kuris už
šnekino mane lietuviškai ir 
pradeda manęs klausinėti 
apie Amerikos šalį. Girdi, 
.jam vienas žmogus pasakęs, 
kad aš esu Petras M. ir ra
šinėju Į “Keleivį” iš Įvairių 
Amerikos valstijų. Jam esą 
labai malonu pasikalbėti su 
žmogum, kuris yra apkelia
vęs daug vietų. Besikalbant 
tasai žmogelis pasisakė esąs 
“Keleivio" skaitytoms ir už-*- v 
siprašė mane Į svečius. Tie
sa. nuėjęs pas ji Į stubą ra
dau “Keleivį."

Aš patariu visiems lietu
viams skaityti “Keleivi." 
nes “Keleivis” yra progresy- 
vis ir laisvos minties laik
raštis, kuris daug žmonių ap
švietė ir ištraukė iš kunigi
jos žabangų. Skaitydami 
“Keleivi” darbininkai ras 
tikrą kovos kelią su išnaudo
tojais kapitalistais.

an- 
kiul gaspadinė su 

pokeriu ji vėjini, 
drūtas bėgu gatvš- 
ptibėgo policij »s

siiraukė iš pečiaus raudoną 
pokeri ir rėkdama—“aš tau 
akis išdeginsiu"-puolėsi ?nt 
J. E. Visa bundingierieus 
laimė, kad jis greitas koj.s 
turėjo, tai pasisekė nuo in
kvizicijos pasprukti. M 
damas, 
raudonu 
jis kaip 
mis. ko!
stoti. Čia tik jis atsiduso ir 
išpasakojo policijos viršinin
kui visą savo nelaimę. Poli
cijos viršininkas davė j; m 
porą sargų, su kuriais J. E. 
nuėjo atgal prie gaspadinių. 
Pamaniusios sargus, gasp 
dinės buvo ramios, atidavė 
J. E. drapanas ir tuomi v s- 
kas užsibaigė. Teisybė.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis po ilgos 
sunkios ligos pasini’rė 

Juozas 
paėjo iš

P
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KNYGOS.
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Geriausias muzikalia instrumentas randasi daugiau kai 
100,000 Amerikos namu.
Daugiau Gulbransenu yra padaroma ir parduodama Suvie
nytose Valstijose, negu bile kurios kitos išdirbystės.
1‘r'ežastys—lengviau grajili—daugiau šiam la'kui pritaikyti—viena 
kainu vsier’s ir t.t. Jus galite grajiti bile muziką ant kelių skirtingą 
raktų, pakeliant ir nuleidžiant -kambėjinią. pritaikant bile balsui.
Mes esame Playerin Sneci:. istai. užlaikome didžiausį sandelį 
Guli ransenų Naujojoj Anglijoj r pasirinkimas čia turi daug geruliui, 
šimtai žymesnių Lietuvių pirko i.ulhransen nuo musų ir gali paliudyti, 
kad mes elg'anič-s teisingai.
Senus pianus priimam mainan. Lengvos išlygos.
Daug bargenų ant vartotų pl-’y erių.

COLOMAL PIANO COMPANV
104 BOYLSTON STRF ET, BOSTON, MASS.

Lietuvos Respublikos Istorija ir žc-ni-
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

riuo 1905 rnc'ų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip pa-ku: rev >« 
liucija [laemč viršų, kaip Lietuva li
kos puliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žcnilapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubeži is 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
etus. Tai yra vienatinė knyga, kori 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respub-i-! 
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis -u 
bolševikais, sutartis su latviais, apr*-Į 
šymas visų mūšių su lenkais ir ’.t. 
Y'ra tai ne kny ga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
is lau'o ir is vidaus. Kaina .... $1.001 
Drūtais audeklo apdarais.........$1.501
vlkohoiis ir Kūdikiai Arba k.i’p 

atsilitpią tėvu vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikimi I. x- 
Oa nors būti kūdikiu tėvai*, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal dakiara r’oiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pu*l. 2:: ......................... b‘»c.

Pžian Bambos S py čia i. — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Dzian Bambos spyriai", eilės, pa
sikalbėjimai, humi.ristiški str:rpsr.:a- 
kai ir juokai, 
laida.

Antra pagerinta
128 pus!................................. 25c.

ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
gražios eilės, daugybė sliaips-

Puikiai ilius- 
....................... 25c.

Eilės

nių. juokų, ir t.t.
11 uotą. 95 pusi. .

Mnuarar

BALT1MOR1EČIAMS 
ŽINOTINA.

BUDAVOJU NAUJUS NAMUS IR 
TAISAU SENUS. REIKALE KREIP
KITĖS PAS MANE <-)

K. BUTKUS
1 mi.5 W. I.eviiigton. Sl„ 

BALTIMORE. M D

Angliij kasyklos šioje 
apielinkė.U' Ciiiba silpnai. 
Kai-kurios yra visai uždary
tos, o kitos dirba tik po 2 ar 
-“> dienas savaitėj. Tik viena 
kasykla dirba kasdien, bet 
darbo tonais negalima gauti. 
Ir aiielnai. visur šioj apie- 
iinkėj darbas sunku gauti.

Angliakasiai čionai yra 
organizuoti i U. M. W. of A. 
ir yra apmokami unijos nu
statyta mokestimi.

Pasaulio Vergas.
- —-------------- — /

KENOSHA WIS. 
Dvi gaspc dinės užpuolė vie
na. burdingierių. Pastarasis 

pasprukęs pasišaukė 
. policiją.
lt Burd ingiorius J. E., kuris 
jE-veno ant burdo po nume-

424 Pleasant St. pas gy- 
V. M., ilgai neuž- 
pirties, kokią jam 

dvi ga.-padinės. O ta< 
IIIHs atsitiko todėl, kad 
|HFiingierius J. E. yra per- 

atviras ir teisingas, 
^■oiet jo gaspadinė ėmė 

kitą burdingierių, kad 
|^E/perkąs jai prezentus. 
raV E. ir pasakė gaspadi- 
j^rtiosiai i akis, kad uždy- 
■r niekas prozelitų neperka, 
■ai buvo lyg ir Įtarimas ir 
Jispadinė tais žodžiais la
bai užsigavo. Ji Įsakė J. E. 
tuojaus išsikraustyt iš jos 
n< mk J. E. pamatė, kad 
čia fonių nėra, todėl susikro
vė savo daiktus ir išėjo. Bet 
an-. nelaimės besiskubinda- 
n: s pamiršo pasiimti kai- 
kurias drapanas. ,

Gaspadinė nujautė, kad 
Jos buvusis burdnigierius 
vugrižš užmirštų drapanų 
įasiimti, todėl pasikvietė

IT

biednujų namuose 
Plauska. Velionis
Suvalkų rėd., Rumbonių p.i- 
rap.. M’kutiškių kaimo, A'y- 
taus apsk. Turėjo 53 metus 
amžiaus, Amerikoj išgyveno 
22 metus. Jis turėjo Ameri
koj tikrą brolį Antaną (už 
save jaunesni), katras ji gel
bėjo sunkioj ligoj sergantį 
ir jam numirus gražiai pak’i- 
dojo.

A. a. velionis Plauska bu
vo geros širdies ir doras 
žmogus, mylėjo savo drau
gus, taipgi mylėjo skaityti 
raštus kaip knygas taip ir 
laikraščius, o užvis labiau
siai “Keleivi."

Velionis buvo nevedęs.
Tapo palaidotas ant £v.

Juozapo kapiniai
Tegul jam būna leng a 

Amerikos žemelėj amžin i 
ilsėtis. Bačių Juozas.

KLAIDOS ATITAI
SYMAS.

Korespondencijoj iš Chi
cagos. tilpusioj “Keleivio" 
No. 50. kur kalbama apie 
Mokslo Draugų paskaitas, 
Įvyko zeceriška klaida, ku
lią čionai atitaisome. Ten 
išspausdinta: “Vakarą ati
darė D-ras Karalius.” O tu
rėjo būt: “Paskaitą atidarė 
Dr. Karalius." Mat, Mokslo 
Draugai laiko paskaitas ne 
vakarais, o 1 vai. po pietų.

PAJIEŠKOJIMAJ
' š. E įili a -1 ’’ nona te. pajiesl.au 

Petronėlės Baltus iutės. Va gučių kai
mo, Rokiškio apsk. luiiu svarbų rei- 
k Ir.

E "lilija .Jąnorui'tė-R.umonauskicnė 
15 \V. Indiana SL. St. Charles. UI.

Ain'lė i.-ipin-kienė, ;j > t?v 
S. ik-'U. kaitč. paj-e-kau b-'o i • u 
rišlaus S»ik;iu> oi Kauno r<?:l b 
T- aps-;.. P.uvavo- į.i’i| 
i ai iki. Mr.'d’.u atsišaukti ž‘b -. !• 
ap t- ji žinote, malonėkit" »ri- 
b>.-iu dėkinga A. LNP’NSKIEN'i 

!>13 E. 75th St, Cleveland. Olų-.

;s .

•s

ai sivedinr.ii draugės r. .•> 
iki ’■ etų. Aš e<u pas'tur i t:s 

ki:--. . metų, neblogi! atror n 
ė -.: u - lai’-'au. E u Amerikc- ni- 
■s. -’> i . i i: 8 colių didumo, s - 
17<- ■ Platesnes žinias sut : - 
per laiš ą

\ M. COVELL
P II-. 63. Peųuai.uck. Conn

Amerikoniškus t estukės. — Dvi-įų 
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Paras1., iksas. Pusi. 21 l1 c. 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pašau-

Pajieškau Emiliją Spaivait1.1. Iii. '. i 
miesto, Lietuvoj. Ji ant mano paj <•<- 
kojinio delei apsivedimo prisiuntė si- 
vo paveikslą, o neįiadėio sav > adreso, 
pertu aš negalėjau duoti atsaky v> 
iš Amerikos. Dabir aš parvažiuoju i 
Lietuvą, tai meldžiu naciai atsi.i, ■ ti 
ant šito adreso Lietuvoje. (I)

K. J. P., Trakiškių kaimas. Taura
gės valsčiaus ir apskričio.

Pajieškau savo brolio Vincento 5 i 
ruožo. Kauno rėd. Ukmergės aps-t. 
seiliaus gyveno Aurora. UL Kas 
te apie ii, meldžia pranešti.

ANELĖ LIUŽ1NIENĖ
22 Carey st.. Amsterdam, N

Z1 o-
< 1)

Y

Pajieškau brolių ir seserų cy v< n im 
čių Amerikoje. P. Aleksandravičius ir 
Kazimieras seiliaus gyveno 4i9 E. 
E’m St . Tamaųua. Pa. Pranciškus, 
262Wythe avė.. Brooklyn. N. Y’.; Ju
lės ir Domicėlės—pastaroji ženot.i su 
Ambruėiu, nežinau kur randasi. Vi-i 
paeina iš Paserbentų kaim, Raseinių 
apsk., Kauno red. Malones patįs at
sišaukti. raba kurie anie juos žino 
teik is pranešti, turiu svarbu re:' a- 
lą. MRS. PETRONĖ BUTIENĖ iii 

1"!1 Ųuarry av.. Grand Rapids. Mi- h

Pajieškau Juozo Latvio, iš Lietuvos 
Girkalnio vai.. Peldžiunų kaimo. Jis 
pa s i.ia’onė's atsišaukti arba kas apie 
jį žino teiksis pranešti. (2)

JONAS LATVIS
YVestville Sta. Box 91 

Nt'vv Haven. Conn

Pajieškau brolio Adomo žigo. \ il- 
niaus rėd . Butrimonių vai.. Gailel 
mio kaimo; 26 metai Amerikoje, se
niau gyveno Sc'ar.ton. Pa. Jis pats 
lai atsišaukia arba zin.-.rven 
nes pranešti. YVM ŽIGAS

106 Elnį St.. Curf's li.’.y.
So. Baltimore. Aid.

I

I’ajieš au mano tėvelio Juozą,s> 
Juikšaičio. jis prasišalino sausio 12 .. 
1921. palikdamas mus su motinėle < :- 
del’ame varge. Jo išvaizda: .-vi 
veido, geltoni plaukai, raitos akys.

VISI ŽINIAI!
I ■< visokios rūšies su iulkiu> 

l> i. ii-arsiininus. kaip tai: pajies- 
kojiniu-. apsivediinus, įvairius 
pranešimus, pardavimus, pirki- 
n-u . skaitome po -lc už žodį už 
syki. Norint ta pati apgarsini
me natalpinti kelis sykius, už 
sekančius sykius skaitome 2c. 
už žodį už sykį

"Keleivio" skaitytojams, ku
rie tur užsiprenumeravę laik- 
—>šti ir už pi>nią sykį skaitome 
i>o 2c. už žod).

Už najieškojimus giminių ar- 
l> i draugu skaitome po 2c. už 
žodi pirma sykį: norint tą pati 
pa iie’-kojima talpinti ilgiau, 
skaitome >»> lc. už žodį uz kiek
viena sykį.

"Kvleivio” skaitytojams, Ku
rie tui užsiprenumeravę laik
rašti. už pajieškojimus giminiu 
ir draugų ir už pirmą sykį skai
tome ihi lc už žodį.

1‘ajieškojiniai su paveikslai.-; 
kainuoja daug brangiau Norint 
pa'alpint pajieškojimą su pa
veikslu. reikia prisiųst fotogra- 
fij.-< ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba 
apgarsinimą reikia prisiųst kar
tu ir mokesti

"KELEIVIS"
255 BROADYVAY’.

SO. BOSTON, MASS

"Jaunystės Karštis". Ir "Susižieda-i- 
mas Pagal Sutarties", laibai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti ind >- 

mus pasakojimai: 1) Žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
ašarų ............................................... j
Ecn-Ilui. — Istoriška apysaka iš

Kristaus laikų. Parašė Lew 
\Vallace. 472 peši.......................... $2.00 \

Pajauta. — Lizdeikų Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimlyje. Istoriškas 

j romansas M. Bernatuuicz’o. ' j 
468 pusi................................   $1.50

Biblija Satyroje. — Labai {domi ir s
juokinga knyga su 379 puikiais pa- S 

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- i 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio < 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 5 

_ • ‘I 

Sielo.- Balsai. Puiki snyga. daugybe 
labai gružių eilių ir dainų. Daug gra-1 — 
žiu. spalvuotų paveikslu. Popiera ge-Į 
ra ir spauda gr:'ži. Parašė .J. B. '* 
Smelstorius. 221 pusi. Popieriaus ap-iv* 
darais ........................................... $1.00. V
Gražiais audimo apdarais .... $1.25.'^
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. —

Ši knyga sutaisyta taip lengvai ir i C 
suprantamai, kad kiekvienas gali i 
greitai išmokt kalbęt angliškai. Jojejl£ 
telpa netik, atskiri "žodžiai, bet čielij*'

knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... Sl.iYO

Jei Nori Žinoti
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimieji kaimynai, 
koks jų gyvenimas ir kultūrinis 
plėtojimasis

Skaityk “Trimitą”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus. įvairiausius nuotikius įvai
rių tautų ir žymesniųjų žmonių 
įvairiose epochose, gražiausių 
paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir 
kitų tautų gyvenimo, žinių, 
straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais, daug gražių apysa
kų žymesniųjų lietuvių ir kitų 
tautu rašytojų, įdomiausių įvai
renybių. juokų, poilsio valandai 
ir daug-daug naudingų pasiskai
tymų.
"Ti iniitas” vienas turtingiausių 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. 
Eina kas savaitę ketvirtadie- 
n'ais, knygos formate 32-48 pus
lapiu.
Picnuoieratos kaina šių metų 
antram pusmečiui:
Lietuvoje—6 litai. 
Užsieniuose—I 1 j dol.

"TRIMITO" adresas: 
Kaunas, Laisvės Al. 26 Nr.

'ajlyje įvairiausius nuotikius, tai per- 
, skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
į lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams nenpkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi........................................... 25c.i

j Monologai ii Dcktauiaciįcs. — Šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai

• gružių i' juokingų monologų ir dckla- 
Jli. Visokios temos: darbininkiš

kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
£!. tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam-

! bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
j vaikščiojimams, baliams, koncer- 
jtams ir tt......................................... 25c.
i Kur Musų Bočiai Gy veno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25e 
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstato nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puiku* ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas.............................................. 25c.

«•? 1)

Pajieškau apsivedimui merg 
arl- i nu;l( - nesenesnčs 35 'metu 
esu is i. ,: ;. amatininkas, 
pažinios ei iro'skirtumu, 
duosiu . s\ cnai. M. S. T.

. »77 h St.. Brooklyn. N. V.

V S
Tikėji > 

At=aky-iį.
i J i , rr.aciju

IPajieškau apsivedimui merginus 
našlės, be - :irtume tikėjimo ir r-1- 
n«snės ka: 35 metų. Aš esu naši 
35 metu, turiu I vaiką 4 metų, pini
gą ir i-a Girių rakandus. Taigi, ku
ries r.orėi’J - varų, gy venimą malonė ; 
atsi ie; ti -ku pr’isiunčiant savo p ■- 
v.-'.-a. i. .YIATIMA1T1S «2i

6o Broa i St., Ansonia. <’• nu.

sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tt. Kaina 35c.
Švento Antano Stebuklas. — Dviejų 

veikimų komedija. Perstatymui 
reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
lošimas užima apie 2 valandas. 
Kaina ............................................... 25c.

i

i

Pa iiesk;.;
25 il.i 35 n 
lenė^ ats ša
Ii svai n s: 
pirmu ia 
ią.

gyvenimui draugės i 
tų. aš esu 35 metų. > 
kti t k tokios, kurios n 
meniską gyvenimą, 
malonės prisiųst pavei

J N. <
NoiMh -St J4ouse 2 
li.'uuęiphia. I’a.

Pajieši.au
b ; našlės, 
jaune s n ■;

savo n ’nv: 
kus kaitų 
lą. kuri u: 
V'-; i nr-ld
P. <>. B:>-

^įsivedimiii mergin. - a 
ad ir ,-u vienu vaiku. : 
..ip [!!• m. r nesenus; ■ 

. vaikinąs 31 metų, tu
• storą. Rašydamos la š-Į apvsako: 

risiųškit ir savo pav- ii s- žydinti
parrikalavimo grąžins- i.

< nerašinėti. J. P. F. i.’.i 
57.K,Summerlee. \V. Va

REIKALAVIMAI.
P \J1E< K \l BARZIlASKl < IO. 

kuris ga' : gerai kirpti ir skusti, 
taipgi. ka<i galėtu lietuviškai ir !• 
kiškai kali", i. O jeigu kas norėt 
tai galima >arberšapę ir ant sav 
turėti. Viet3 labai gera. c.

PĘTER DY.JAK
51 ILnerhi I St.. I.awrencc. Mas-.

PARDAVIMAI
l’ARSIDlOhk ku1 

oi - k! PI LKI nus. 
SKI I Y Iv i i. ŠIOKIUS ‘.I
tas ilga . ■ mla pigi tie 
t°j. Tok:1 -roges daugia 
Atsišauk it i jo, rus

l'H2 S

P ijieš .at> J n > Dėbulst io. Jodo Ku- 
zo ir On s Zimane lutės. ;>a-ina iš Gir
diškės pa'aoijos. Kliukių kaimo, Tau
ragės apski :<io. Meld.'.iti atsišausC ir 
les žinote malonėkit pranešti šiuo 
adrese:: J GF..ŠTAUTAS

916 Su. 16 h St.. lierrin. III

P.ijicš au biolio Antano Janavi
čiaus. Kauno red.. Šiaulių apsk. Se
iliaus gyveno New Y’orkc. P<rm 13 nie- 
c - dribo prieplaukoje. Kas apie jį ži
note meldžiu pranešti.

Mar>:»na Janavičiutė-Meškaiticnė
60 Maplc St.. Ievviston. Me.

Pajieškau švogeiio M. Sroms v.v. 
koris pirmiau, gyveno Philadelphi i. 
Pa. po numeriu 3321 Livingston St 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
praneškite. J. GRICKUNAS

59S Jbervilie St. Kast
Mvntreal, Canadįi.

I Jonas Jarmoška, pajieškau Juozo 
P."b‘ilio aiba Lukos. Išiniskių kaimo, 
Viduklės vai.. Raseinių apsk ; seniau 
gyveno Springfield. III. Kas apie jį 
žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia. JOHN JARMOŠKA 

l’. O. Dox Cl, Orient, 111.

<•

J,

j "O. S. S." arba šliubinė Iškilmė. — 
j Vieno akto farsas, labai juokingas 
;ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
i Paparčio žiedas ir keturios *rkitos 

►s: 1) Neužsitikintis Vyras;
•• 2i Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K>- 
I rėkta. .Jose nurodoma kaip žmonės 
! paikai tiki į visokius prietarus,
| burtus ir tt...................................•.. 15c.
I Socializmas ir Religija. — Labai įdo- 
į mi knyga šituo svarbiu klausi-
Į mu. 21 pusi....................................... 10c.
"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašt'- 
r.am vertėtų perskaityti..................25c.

!

iš dabartinio darbininkų pa-
So.
.. 10c.

George Townscnd Fox,
Ferdinand de Samo-
..................................... 25c.
Y’iskas Nyksta. — Labai

I d
I

I3

vidutinio didumo, sveriu ap:e 1 «i s i- 
ru; paeina iš Gra.užinų kaimo. Y <•' • > 
ros vai., Kauno apsk Jeigu kas p - C- 
mytu, malonėsit pranešti arba pu s 
teiksis atsišaukti. Pil

TAURINAS G YURKŠAITIS
P. 0. Bos 123, Port YVashington, N.Y.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merai1 '.s 

nuo 20 iki 20 metų. Aš esu vaikinas 
30 metų, turiu gerą darbą ir •savo pa- 
perte. Mergina, kuri mylėtų gra- > 
šeimynišką gyvenimą, malonės at -i- 
š ūkti. Su pirmu laišku meldžiu p-i- 
■ insti paveikslą. Atsakymą duos :i 
l:i<v.v cnt. i.

A BALKUNAS
215 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui protingo- 
merginos arba našlės, kuriai nusibo
do dirbti kitiems. Aš užlaikysiu gra
žiai, esti 10 metų, 5 pėdų ir 8 colių, 
sveriu 180 svarų, paeinu iš Suvaiką 
rėdvbos, užaugęs Amerikoj, baigės 
aukštų mokyklą, gražus vyras. Pri- 
siųkit paveikslą ant teisybės ir visą 
sutarimą greitai aprašykit apie save.

pigiausiai i'. ■ 
BARZ!) V- 
ir t t. L įs
ai; ;>oj
- rega”

I .

! OI* \
cra£

)•<•>• >5 m.-t • 
galima mainv

ŠTOI 
i’’ 3 akriri

•d in.-. dvi v
<’< i didelis l> i ' 

C tTlel parh.ir'a 
maiąvs a"t namo.

■ n u davinio, tai 
us au m bi iu vąž.nėt

S- SHOPMAN"
819 <> k Brocktun. M t—

: 's -u 
žem <iį

Ti 
net1

.!>

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
be labai gražių eilių ir dainų Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais .
Amerikos Macorbas. Arba kaip ka 

tuliku !:ui iga~ liaus Sclimith papi-> 
v ė m-tginri Ona umulier. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... Pk
Amžiuos IGinos. Šioj Knygutėj t< i o

.. .$1.00

Musų Padėjimas. — įdomus pavyz
džiai

dėjimo. Parašė Antonovas.
Boston, Mass. 40 pusi..........
Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni

gų bcpatvstčs isterija, pasekmės ir 
jų dori kas -nupuolimas, šią knygą 
turėtų perskaityt; kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų nioterįs, dukterįs ir mylimo
sios nepapultų į kunigų "globą". Pa
rašė kun.
sul’etuvino 
gitia...........
Kurg: Tas

žingeidi knygutė iš politiška i-eko
nomiško klausimo, kurią turėtų kiek
vienas perskaityti. Pagal K. 
Kautskj, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c.
Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo-,

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
I filosofų daieidimai apie žemės išvaiz- 
l dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra; "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa.
10 pusi............................................... 10c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių 
Antra peržiūrėta 
laida...........................
Kode! Aš Netikiu į

Tikėjimo Kritika.

ir anglų kalbose, 
ir paderinta 
....................... 25c.

Dievą? — Arba
Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
perskaityti. 64 pusi................... 20c.j'J >

t n 'Khi/ttiac.
uigRI.m. fiJ 

v eilė 

|<usl. . .

.n’11 damų. Jos • -

■ ■ "i; li.Mvinilti, Kai 
susirinkimuose.

. 15.
j i’enkiii Melų Kanklės

ti-r.is Paul Elzbs.-

Iiriu<lz!u K;ir3iiDkas. 

.............................................  !V-.

I

Į
I
j Žalčiu karalienė. Opera

M( ZINOS 1 LIKAI.\I
KOMI*. M. PEI RAliSKO

.........  $10.00 
ienoje

E X T R A
5 ’i' I AUS KALENBORi G 

mus l:etaviškų kai-’:!1)
U'-i Ž vi-;;> I ilu.'. ' i J'kit
i:> ' -’i r-o \ iena. Turim i1- •

:gų- 25e. vi-ą ;s. R ; :
ai. uii'a.-'. ih Adres'okit: ■' 

' Y ERUSEVh l S
B"'. 6 >. I.r.n rer.ee, Mas*-.

Velnią. Stangų ir Praga-
It.iberl G. Ingersoll. gar-

>-

• 11

1-1■*

»>.-!< i 
kaiei. 

d -i lų 
kaina 
erių, 
riai.

i

I

KZ l.KDO^IAI 1925
SIENINIAI.

iictinil'i Uijų m 
uz $1.0'1 Tiiiųgi tu i 

r-i>’"s paveiksiu. I’;;,:;- 
'-zenta'ns nuleidžiamc 

ė. > i eikailngi gražus kalei’vi'v- 
itv s pas mu * 2*

\- F. SWEETR A
N, ni ūry S|_ Laūrcnec. Ma1---.FaRMOS

P. F. D. 2, Box 1&3D/Warreu, Mich.1

10 :
25 a

5 va

ru 
DU!
; o 
pi-

I J.'SIDI ()|)\ FARMA 
žemės, 15 akrų <in l>u'”- 
~' ro miško. Gražus s-rjį:. 

i, gi medžiai. Bar.iė ir -ap.u 
ulir.ys. Stub'is nėra su- 

700 dol> - 
\ randasi pusantro- tnailės 

- !;o stoties Parduodu todėl. 
\dre-

O
2«
cenient’
(letrr. \ • aU.s parsiduoda už
rių.
nuo _ e _____________
kad •:«»!.. pirkt didesnę farm; 
suokit: JOE SLARSKI

IKM KH(MH). ll.L.

\pie Dievą, 
ra. Patašė

-iau.-ias pasaulyj' 
'įjos prietarų i 
pus!.........................
Bj Ia Delroilo Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kaitą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1J1L 
Antrų karta jie užpuolė socialistus -1 
gruodžio, 1913 m. 8icj knygutėj i t.- 
.-ai telpa teismu rekordai ir prirv iv - 
mai. kokių priemonių katalikai <Ja 

Su
.. i’5c-

i-

knygoje ................................... $5.001
Lietuviško*. Dainos. I mišru m- bai- Į 

sams. t vyrų ir moterų balsams ir I 
.luotai ...............-...................... $1.50

(.irių Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera............................... $3.00

Žalčio ir t.aibes Dievan io duetas is i
Operos žalžių Karalienes .... 75c

I Birutė. "Dievaičiai, dievuliai. Birutės
i aria, sopianui ............................... 30c.
Aras. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te

norui ir Basui. p a;.u palydint 10c.

KANKLĖS 1920
sekančios

M. Jom? telpa 
d;: iros:

I; Pasakvk Lietuva Mylimoji

PARDUODU
Parduodu savo originalus- 

rank-aščius muzikalių veikalų 
scenai Parduodu juos p'lna; 
pirkėjų savasčiai, pavienių as- 
iiK im ar draugijų, ir atsisakau, 
vardan pirkusio, nuo visų prie 
veilalo teisių ir nuo autoriškų.

Parduodamų operų ir opere
čių yra klavieraus zugai. parti
tūros ir orchestros partijos; tas 
vi-l:as pereis pirkusiojo val
džion. Pirkėja* laisvai gali pa
sirinkt bile vieną veikalą ir imt 
ji sulyg žemiau nustatytos kai
nos.

1 i “Birutė." melodrama, tau
te s oir ra. dviejų aktų.

Pirmu kartu statyta Vilniu
je, 1906 tn. 250 dol.

2) “Šienapiutė," liaudies ope
ra. vieno akto.

Pirmu kartu statyta “Biru
tes,” (’hic igoj?. l'.'O.s m 250 dol.

3) "Vaikas ar Mergaitė? ’ 
f;:r.-. i <> turinio, dviejų aktų 
operetė.

Pirmu kartu statė “Gali- 
ja." So. Bostone. 300 <loi.

1) "Pirmoji Gegužės," trijų 
aktu oiH-ra, revoliucij miško ju
dėjimo laikotarpis.

Pirmu kartu statė “Gab- 
j i." S-. Bostone. t Ją derasi 
pirkt < ’hteaga. 1

5) “Velnias Išradėja-."’ trijų 
aktų komiška <>|M-ia. Pirmu kar
tu statė "Operetės Draugija." 
Brooklyne. lY'ra ir vertimas 
angių kallx>n.) I.0«H> doi.

61 "Egle. Žalčių Karalienė." 
šešių aktų mytologinė opera. 
Pirmu kartu statė “Gabija." S >. 
Bostone. I Yra vertimas ir ang
lų kalbon) 2.000 dol

Sužinot:
MIKAS PETRAUSKAS 

OPERA 
Kaunas. Lithuunia.

) Dai- 
ukiltu—solo ir 

::t Kalvis: i) 
Laitu.k šviesi saulutė: 5>- Adonio var
gai -vidutiniam ir žemam baisui; v) 

'Nakti-s rasa; 7> Girių paukšteliai— 
jaunimo dainelė: 81 Skamba Kanklės 
ir trimitai suktinis; šia nedėlelę; 
H'l Bernužėli nesvoliok—daina; 11) 

į Siktiiielis pianui; 12> Rudens me- 
Iliou’ija -duetas ir solo; 13) Vakaras— 
:duetas :r solo.

nuosiu. kad mirė 
musytas k'artetasleidžia l ovoj su socmbsUiis 

paveikslais. 61 misi..............
Ilaialkų Gadzink-is. — Ir k'tos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų" telpa 30 įvairių j io- 
kingų dainų, eilių, parodijų, ir L.U 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms' 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pusi................................... Jt»c.! Vi i tie veikalai vienoj knygoj

Dclko Reikia Žmogui Gert ir Yalgyt? |
— Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi? Delio 
be valgio žmogus silpsta? ir deiko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos

kaina ....................................... $2.00
Visos SI RAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUŠI 
KNYGYNE.

•>
"KELEIVIS"

55 Broadway,
So. Boston. Mass.

LIETUVIS 
GRABORIUS

(t NDERTAKER)
Šiuomi paskelbia atidaręs 

nauja įstaigą, kuri kiekvienam 
maloniai patarnaus laidotuvių 
reikaluose, nepaisant ant kokių 
kapinių, sulyg noro laidojančių.

Tatai Montello’s ir apielinkės 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo 
lietuvį: (-)

ADOMA AITRI N \
(YVAI'IT)

25 Entcrprise St., Tek 6716-M 
Montello. Mass. |

Ofiso vieta: |
530 N. Ytain St.. Brocktun. Mass. 
Tel 1023

pajiesl.au
Pajie%25c5%25a1i.au
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j Sveikatos Kampelis.
KAS LAUKIA MUS 1925?

Columbus plaukė 70 dienų iki pa
siekė Ameriką laivu, kuris svėrė 100 
tonu ir turėdamas 52 ypaia-i. I>r. Ilu 
•zo Ei-kener atlėkė per S<» \a*an<lų i 
Ameriką su orlaiviu, kuris .svėre f<0 
tonų, turėdamas S2 ypatus įtalpos. 
.Mes tryvename tame šimtmetyje, ku- 

. ris žada stebuklų kiekvieną iiieną.
Kaip interesinga sulaukti didelės se
natvės ir pamatyti to visko liek dautr 
kiek galima! Trim rio Bitter Winc 

■ yra geriausia tam pagelta. Ilgas am
žius yra tame, kaip dirbu viduriui. 
Pilvo netvarka pablogina sveikatą ir 
sutrumpini. amžių. Trinerio Bitter 
’A ine yra užtikrinimu, kuris išvalo 
visokius puvėsius susirinkusius jusu 
viduriuose ir sustiprina visą systemą. 
Kiekvienas vertinu ritus vaistus. Po
nas Frank Vanek ru.-o mūras iš Ver- 
non. ’lexus, Spaliu 21: "Trinerio Bit- 
ter VVinc yra tikrai g. ras vaistas." 
Reikalauk jūsų aptickorinus arba par- 
-lavėjo gyduolių, kad jis įurštų taipgi 
Trinerio Kosulio Nuramintojo (Tii- 
r.er’s Cough Sedativci. yra puikus 
vaistas, užtikrinta pagalba nuo reu- 
nia’.i;.a:o, neuralgijos, nusišaldymo. 
nu" kurio apsireiškia pūslės. Gaukit 
pilna .sura-ą Trinerio vaistų nuo 
Joseph Triner (’ornpariy. (’hieago, III.

sunkios ligos, kaip epilepsia, kurios kasmet priduoda tiek 
gydymas gali būti dorai pra
vestas tik mokyto gydytojo, ekonominių pragaiščių ir. 
ir be jo žinios nei joki vais
tui viia vartoti.

Daugelis tamsių žmonių 
dar ir dJ>ur bando nuoma
riu gvdvti įvairiais kitokiais 
budais—nužadėjimais, to
torių vaistais. Įžadais, ekzor-

. tais—bet iki šiol tokių gy
dymų nauda medicinos 
mokslo neižiurčta. K.

I

i

yru šalti ir nematomi. Jų 
veikmė yra grynai chemiš
ka. žmogaus oda nuo jų pa- 
. audonuoja, o paskui pasi- . 
Juro tamsi, šiandien yra pri
gūžima, jog nuo rachičio ge
riausia gyduolė yra ultravio- 
1etiniai spinduliai. Negana 
to, kvartzo lempa užima 
.••vu.rbią vietą gydyme vai
ku. Musų klimate prie mus 
budo gyvenimo, kūdikiai \i 

i negauna gana s\n-sos i> 
dėlto jų kaulai ir dantis neiš- 
uuga stiprus. Kvartzo lempa 
sudrutina ir kaulus ir dan
tis. Įdomu pažymėti, jog žu
vų aliejus turi labai panašią 
v.ikmę am kaulų augimo, 
kaip i; kvartzo spinduliai, 

tnoma yra jog žuvys ju- 
r • -v >ugci ia spindulius ir ku
iliais juos sunaudoja gerda- 
r .s tų žuvų riebalus. Toks 
aiškinimas, žinoma, 
huija tolimesnių aiškinimų.

Jeigu žuvų aliejus turi >u- 
■čręs spindulius, tai gal ii 

bent koks maistas galėtų 
juos taip pat sugerti. Buvo 
bandoma Į pięną leisti saules 

Kambary arba kvartzo spindulius. Pa
sirodo, jog ir pienas gauna 
galios išgydyti rachiti.

Tie faktai atidaro lauką 
to Ūmesniems tyrinėjimams. 
Bet jie pastato kvart20 lem
pa. svarbioj pozicijoj medi-

i

kentėjimo, nemalonumų. 
’ '. . »n-

t'lucnzos atsitikime, net mir
ti. FL1S.

INKSTU LIGA ARBA 
DIABETES.

Dr. Matlluas Nicoll, N\ vv , 
Yorko valstijos sveikatos 
konii<ionic-rius sako, kad 
mirčių skaičius nuo diabe
tes, arba inkstų ligos, pasi
daugino daugiau kaip
nuošimčių per pereitus dvi
dešimts metų. Toliau jis sa
ko, kad tinkamai gyvenant 
tos ligos galima išvengti, ar
ba pradėjus laiku gydytis.

;galima visai nuo jos iš>igy- 
(t\ t L

Sveikatos skyrių p 
gomis ir geresnėmis gyveni-

Skaitykit ir piatinkit dar
bo žmonių laikrašti 

“KELEIVI”

stan-

■i .‘_2—

NUOMARIUS. 
(Epilepsia I

Tai ne v iena ligi, bei Ling
ini vardu vadinai a koliatas 
ligų. Ne vieno ios, mat. 
priežastis tą Hgą r sukelia.

Visgi visoms e] ilepsiioms
50 bendra yra tai. ad visuo

met kas tai negera dedasi 
smegenų žievėje. Epileptikų 
smegenis, taip tir iant, yra 
pasirengusios su: dti kunui 
tampymų.

Smegenis prie tampymų 
prirengia kai kūne nuodai, 
kaip trejoms-dt vynerioms
vartojamas badjenėlis (ani-

i:io sąlygomis, abelnas mir- sum japonieumus. Skimm), 
cių skaičius pradeda mažin- kvabos (Fabae Si. Ignatii)' 
lis. Labai mažai vaikų mirš- ir kiti, 
ta nesulaukę pirmų metų, žmogus Įveda i si. 
-ulyginus su dideliais jų mir
čių skaičiais senesniais lai
kais. Lygiai, užkrečiamos 
ligos nebėra tokiomis svar- 
ciomis mirčių priežastimis.

fĮ 
i i i 

veika-
l
I

ULTRAVIOLETINĖ
ŠVIESA.

Visiems yra žinoma, jog 
saulės šviesa yra būtinai rei
kalinga augmenims ir gyvū
nams. Be saulės šviesos ne
būtų gyvybės ant žemės. Žo
lė auganti tamsioj vietoj 
yra silpna, bespalvė, žmogus 
uždarytas kalėjime pasida
ro išblyškęs. Tie faktai vi
siems yra žinomi. Išaiškini
mas jų netaip lengvas, kaip 
galėtų atrodyti, šiandien 
vra padaryta eilės Įdomių 
bandymų, kurie nušviečia tą 
klausimą. Įdomus bandymai 
buvo daromi nesenai Maine 
universitete. Tikslas bandy
mų—patirti .veikmę saulės 
šviesos ant augimo vištukų. 
Visi vištukai gavo gem 
maistą, bet vieni jų bu\o 
laikomi lauke, kiti kamba
ryje, o treti tamsoje, bot ga
vo šviesą nuo k\aitzo lem
pos, kuri leidžia taip \a«ii- 
namus ultra\ ioietmiu.- spin
dulius. Pasekmes buvo to
kios, kad vištukai atvirame 
lauke augo normaliai, ir vys
tė gerus kaulus,
auginami gavo šviesą per 
langą. Jų kaulai buvo silpni, 
kojos linko, negalėjo paei
ti. Reiškia kambario šviesa 
bebuvo tokia gera, kadangi 
lango stiklas neperieidžia
ultravioletinių spinduliu ir ciaoj. Pasirodo, jog kvartzo 
vištukų kaulai išaugo nestip
rus. Vištukai, kurie visai ne
matė saulės, tik gavo kvart
zo ultravioletinę šviesą, tar
po gerai, turėjo sveikus kau
lus ir greičiaus augo, negu 
tie, ką buvo lauke. Tas paro
dė aiškiai, jog ultravioletinė 
šviesa turi didelę Įtekmę ant 
kaulų augimo. Be jos kau
lai neturi ganėtinai kalkių ir 
fosforo. Tūkis kaulų stovis 
vadinasi rachitis. Kūdikiai 
tankiai gauna rachiti dėl 
stokos saulės spindulių. Yra 
patėmyta, jog kūdikiai, gi
mę vasaros laike, gauna ra
chiti ateinančią žiemą, kuo
met jie būna kambary. Šian
dien yra aišku kodėl saulės 
šviesa išgydo rachiti. Aišku 
taipgi, jog nevisi spinduliai 
turi lygią svarbą. Reikalingi 
būtinai ultravioletiniai spin
duliai. Jų nėra šviesoj, perė
musioj per stiklą. Užtai sau
lės šviesa kambary nėra 
tokia gera kaip lauke. Patir
ta, jog kvartzas perleidžia 
ultravioletinę šviesą. Užtai 
Amerikoj Įėjo i madą kvart
zo lempos, kurios išduoda 
labai daug ultravioletinių 
spindulių. Iš kvaitzo nulie
ja triubutę, pripila gy vo si
dabro ir perleidžia elektriš-

VIEsOS SVEIKATOS BIU
RAS STUDIJUOJA IN- 

FLUENZĄ IR PA
PRASTAS SLOGAS.

Paprastos slogos ima pir-
i

Jusu

i » I 
iTai nuodui, kuriuos menybę visose Suv. Valstijo- 

o kūną iš 
lauko. Bet ir pačiame kūne 
yra dirbtuvių, kur gamina- 
mą panašių nuodų. Įtariama, 
kad gerkles skyd gėlė (kl. 
»;:rathvrt't)-idaea fabrikuo-

■>
ja panašių nuodų. Moterų 
ovarai (dėtys! iryi gali dirb- 

niirėių >! ai- ti panašių nuodų Žinia yra, 
ciaus mažėjimo, yra dar v ie- kad kai-kurios m terys nuo- 
au liga nuo kurios miršta la-'marium puola kas mėnuo, 
>ai daug žmonių—tai diabe- kai gauna audra; anių arba 

ies arba inkstų suirimas. Per prieš jas. Nėštumui atėjus, 
pastaruosius dvidesiints me- dažnai tokios lig aės nešer
tų Suv. 
.kaičius 
daugino 
žydų tarpe 
etų nuo diabetes, kaip nuo 
džiovos. Paskutiniųjų laikų 
medicinos išradimai sukėlė 
dideli užsiinteresavimą taja 
liga. Kiekvienas turėtų žino- met pagydyti, 
ii. kad tinkamai gyvenant; Skyrium stovi nuomarius, 
’.os ligos atsitikimu butų ga-Į paeinantis nuo smegenų su- 
lima išvengti.

Diabetes daugiausia 
dasi pas žmones, kurie 
daug riebus, ir kurie 
virš 50 metų amžiaus.

Nekurie turinti tą ligą, 
]>radeda nykti, netekti tvir
tumo, turi galvos skaudėji- 

ir odos išbėrimus. Vie- 
nėra nei vieno atskiro 

kuris galėtų tik
tą ligą, nors 
esti labai ištroš- 
labai daug vau-.

i marium
I • 1 - •

___ ga vra jau užsise->^lr(ieJ§
tai sunku ją beišgy- ■ 

galima tiktai paleng-' prasegi peršviesti .aivą Ren- 
neapribuotam laikui ;^?eno spinduliais.

i

pasisaugoti. 
i.»arode, jog 
jau no vienam epileptikui 

lyra pakenkusi, o alengvini- 
I mo iš to negirdėt 
į Yra visa vaistų ilė, kurie 
J daug paretino nu ■ mrio puo
limus. Bandjta moterims 
leisti i kūną, i raumenis gy- 
v lių sniegenų; priedo ęfest- 
r..km.', karvės pi o, peplo- 
d . . mt'ida naity.i Bet visgi 
dar ir dabap tarp vaistų epi
lepsijai gydyti žymią vietą 
užima bromo <irt. ;.os, su ku
riomis konkuruo ą< liumina-

kaip kad buvo 
atgal.

Nežiūrint šio

I

I

šviesos, šių dienų 
oras pilnas dūmų. 

Tas viskas 
ultravioletinių

Valstijose mirčių ga nuomarium.
nuo šios ligos pasi- (lydytojai iš m išeidami 

52 nuošimčiais ir pradėjo nuomarium serga n- 
e yra tiek pat mir

S,

eitis skiepyti gyvulių organų 
ištraukomis. Ners dar tik 
pradžia tokio gydymo, bet 
tikimasi, kad pasiseks ir 
nuomarius, nors ž nevisuo-

Iš\ iesa netik mažiems yra1 
reikalinga. Mes visi ken
čiam nuo stokos ultraviole
tinės 
miestų
dulkių ir garo, 
ne perleidžia 
spindulių. Kambary jų visai 
nėra gaunama, todėl kad 
stiklas jų neperieidžia. Ži
nant kokią Įtekmę tie spin
duliai daro ant augimo, pri
sieina manyti, jog jie turi di
delę veikmę padaryti ant 
ligonio. Ir teisybė,' sunku sergantieji 
surasti ligą, nuo kurios kvar- 
tzo spinduliai nepagelbėtų. 
Svarbiausia yra odos ligos. 
Didžiuma jų pareina nuo 
stokos saulės. Toliaus kaulų 
džiova išgydoma vien tik 
saulės arba kvartzo spindu
liais. Visi skausmai palengvi 
nuo kvartzo spindulių. Jie 
gaivina žmogaus kraują. Pa
didina sistema be svaigini- 
Ino, Tuomi kvartzo spindu
liai ,-kiriasi nuo saulės. Sau
lė.- šviesoj randasi daugybės 
visokių spindulių spalvuotų 
ir tamsių, šiltų ir šaltų. Jų 
sudėtinė veikmė ypač vasa
ros laike būna slegianti. 
Žmogus pagulėjęs prieš sau
lę jaučiasi sustingęs, susnu- 
dęs. O nuo kvartzo š> i< sos 

ką srovę, kuri Įkaitina gyvą jaučiasi stiprus, linksmas, 
sidabrą. Tas padaro melsvą rodos galėtų dusyk, trisyk 
šviesą su violetiniais spindu- daugiau darbo nuveikti, 
liais ir ultraviotiniais, kurie Dr. F. Matulaitis.

mus 
nok,
- imptomo, 
rai atspėti

Jau Susekta ir Atidengta 
“BURTININKE” 

i _

ir daug lokių slogų yra 
už k reč i amo m i s,—sa k o v ’ i e - 
šos Sveikatos Biuro genera- 
lis gydytojas. Retas žmogus, 
‘airis nors syki sloga neap- 
sirgių dvylikos mėnesių lai-, 
kotarpy, o nekurie serga 
tris ar daugiau sykių tame' 
pačiame laike, šie takiai 
žinomi iš raportų, kuriuos 
surinko Viešos Sveikatos 
Biuro viršininkai, ištyrinė
dami influenzą ir kitas tam 
panašias ligas.

Kad daug žmonių serga 
slogomis kasmet, yra žino
ma. bet koks žmonių nuo-J 
simtis serga ir kelis syk perį 
metus, nėra žinoma, nes ta; 
liga nėra valdžios reikalau
jama raportuoti, ir todėl re-: 
kordai tos informacijos ne 
rodo.

Viename iš pirmesnių ty
rinėjimo raportų Vieš. Svei-i

Į
10 nuošimčių neturėjo : 

j slogų, o 90 nuočimčių turė
jo slogas vieną ar daugiau 
sykių penkių ir pusės mėne
sio laikotarpy.

Slogų epidemijos prasidė
davo beveik tuo pačiu laiku, 
kasmet spalio mėnesy, po to 
kent kiek sumažėdavo, pas
kui epidemija vėl prasidėda
vo.

Yra spėjama, kad tarpe 
paprastų slogų ir influenzos 
yra artimesni ryšiai, negu 
buvo manoma. Yra atsitiki
mų. kur visai negalima at
skirti vienos ligos nuo kitos, 
ir bakterijos sergančių slo
gomis, irtų, kurie turi influ- 
enzą yra beveik 
žodžiu sakant, ir

I

I f

i.-
jm r suv 
k ms
|>Lxb1

1L.:L

Merginos 
Rūpesčiai Užsibaigė!

laiku', kuomet *v-k.x4 nežinojo 
k .< vra pleiskanom ir Liup ?..io jų 

ruivii. m \ ru
j ritaHu dalyku u.-L.kyti savo phu- 
k v ir g.i’voj o j švarioj

e palietyje.

^var.t •*alvų kx- Vairas einam galt i 
r dešimtį dienų, suruii- 

j.l.-Sluna* .r paragins j.i-ų 
i augimų. Po ro naudokite 
« irk r* t karčiai- mij; reikalo 
g a.i ::c *. .rėsit? jokių nesmagu

mų u |'hi»kan« tu, •>.
Iax:ku, €.k . u’giekork*. arba už 
?»r*b:unč;aau* >r^ė:ii iš dirbtuvės

F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So 4:hSt., Brookl;a, N.Y.
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ForBUIOUSNESS
BI M lt IM S PU LS W 

nuo Tulžirio Raugčiojimo, ■
Kepenų ir Pilvo I.igą. I

« jose Nėr.. K Memelio A 
Pirkit jūsų aplietose

ak. ak:;'

‘žeidimo. Po didžiojo karo i i;atOs Biuras rodo, kad tam 
ran- Jokiu epileptikų atsirado į paskirtoje žmonių grupėje 
per- ’ daug daugiau. neau jų buvo: tik 
turi pirmiau.

į čionai medicina irgi ne- ! 
{mažai gali .-ni.

čionai medicina irgi ne- 
pagelbėti: chi

rurgai dabar drąsiai atvožia 
i smegenis ir. išpkmdami pa
sidariusi smegenyse randą 

'arba plėvių, suaugimus, pa- 
Į šalina tampymų priežastis, 

•i Tiesa, operacija r-visuomet 
' pagelbsti.

Kai kas iš sergančių nuo- 
jausdarci patys ar 

nuo ko, kad ligos 
buveinė smegenyse, prašyte

o-----
kę ir geria 
‘ISRS-

Jei ta lig; 
nėjus, t 
<lyti: 
vinti
vairiais gvdvmais, ir tas tu- 

. i būti daroma be perstoji- 
mo, kitaip simptomai su
grįžta. Vienok, jei diabetes 
anksti pradedama gydyti, 
galima nuo jos visai atsikra
tyti.

Turint šiuos faktus orne-
I irotingiausis procedūros 

visiems aiškus. Bir
ia—aieleisk sau per- 

, ir tas tiktai 
reguliuojant valgi, 
valgoma tik tiek,' 

reikia, riebumas nesi-j 
Antra—eik pas gv'dy-j 
kasmet ir jis tave fizi-i 
išegzam inuos, i r suras Jis.

FLIS.! -suprantama, kad tokios

oiftduliais.
Nuo tokio gy( ..no reikia 

ne> praktika 
rermenizacija

BEECHAM’S 
v PULS

Raiomo: Bur
i tininkų ir ra- 
■ Lnrtai-
• moiial: Vel- 
n i ų galybė; 
Mv iliiki bur- 

j ta i; Dideli 
juokai; Ait
varo pa»iap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 

'daugiau. To
li ė I “Rtirli- 
ninkas*- ver
tus tuksian
čius 
bei prenume
ratoj k a i na 

imetui Ar*.eri- 
ik o j e i t u 
Jvoje ir kitu 

Tiktai $1.OO' 
(Reikalu 

knygyną 
ir pavieni 
Įmonės u-ra
šinėti ir pa r 
u a v i n ė t i 
“Butininką“ 
Ub’.sisakv ki 
sau ir savo 
giminėm • Lie - 
tu v aje "Bur 
tininką’*. Šie - 
ėdami pr»-nu • 
merai..s d o- 
le r i. Kiškiai 
parašykit sa- 

. - - . x v o adie^ą ir
■ - a,- ■ ' ,' > t ?. d re s t: o L i t:

LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS
■ SlOGSo. Halsted Si. Chicaijo. 111.
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VAIKŲ REIKALAVIMAS
Astuoni" iš dešimties vaikų turėjo ar turi silpnus 

kaulus arba kitoje formoje neužtektinai maisto’ jie rei
kalauja ir turi turėti cod-liver oil kasdien formoje 

OTŠ [MU1SI0N
Tai yra vaikų draugas, valgis-gyduolės. kurios išsidirba 
i stiprumą. Jos taipgi turi savyje daug vitaminų, 
kur gamta reikalauja dėl stiprių kaulų ir dantų. 
Duokite savo vaikui Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne. Bloomfield, N. J.

kelias
iiausia- .........

daug suriebėti 
galimas 
Jei bus 
kiek 
ras. 
m ją 
niai 
visas ligas.

vienodos, 
sveikame 

žmoguje randasi bakterijų, 
ir jo padėtis reikalauja labai 
geros sveikatos, kad jas nu- 
kovojus. Vienok negalima 
perdaug remtis ant fizinių 
iiegu, nes kartais ir labai 
sveikas žmogus pagauna 
slogas nuo kitų.

Tyrinėjimas, kuri dabar 
Viešos Sveikatos Biuras da- | > 
ro, yra tai pirmutinis tyrinę- ii 
jimas influenzos ir slogų. Ir H 
pasekmių laukiama, nes yra lt 
vilties, kad bus galima ge- H 
riau susipažinti su ligomis, J f

i

ft

■ 4

-
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GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖLIMAS.

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žoj 
Hų.

JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutini 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORA H GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tomkus. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies..

TORAH COMPANY S
86 M INDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS)

»*»***»*»*»***»*«***«*»*«
BY BAKERLITTLE JULIUS SNEEZER

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jusu (rimines su saro 
šeimynom r>er visokias litras ir nesveikumus 
esate pražuvo ir niekur is savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjot visokiem gydytojam bilų 
išmokėt Brangias kaimyne, aš pasakysiu 
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Mes reikalavom ir 
vuitojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrūno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausia laipsnį jrydymui visokių lijni. kurie vra taip jrarbin- 
<zai pajrarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J- Baltrūno . Biterj, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių jryduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO

J. Baltrūnas, Prop.
2500 W. Pershing Rd^ Chicago, III.



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

|los bylą už išdavimą netei- 
Isingo liudymo.

Valsčiaus valdybos buvo 
išduotas liudvmas Altoriui 
Lin ijai, vietiniam žydeliui, 

bylą teisme su vietos klebu-; ka(l Beruo Volfui padavus 
nu kun. A. Tiriliu. 1921 m., prašymą valsčiaus

Kunigo bylos su Vartotojų 
Bendrove.

PA ŠUŠVIS (K ed a i n i u a ps.). 
Jau keli metai, kaip vielos 
Vartotojų Bendrovė veda
bylą teisme su vietos klebo-j
nu kun. A. Tiriliu. 1921 m., prašymą valsčiaus Taryba 
kovo 6 d., Grinkiškio nuova-i savo posėdy išžiūrėjus, leido

kalavo mest kirvi, ir eit Į 
iriobą. šisai atsisakė. Am
ui kartu pareikalauta dar 

į griežčiau. Bet Jučinskas 
metėsi tada visu smarkumu

i A. Kondracki, kuris kaltu 
su Bytautu iššovė i Jučinską 
ir sužeidė ji i kaklą, bet Ju
činskas metė kirviu i bėgan
ti Kondrackį, kuriam patai
kė kirviapenciu Į nugarą, i 
Buvęs užpakaly Jočinsko

rakčAs, k ni; nie buvo sudėtos \enudai rinkikai tam tyčia 
netinkamos minos, *su visais sušaukiami- susirinkime pa
loti biu is ais daiktais, iš- .cikamvo iš Tešneko atsisa- 
blaskyk > lužgaliais Į visas ik« i; ir užleisti viela soku- 
puses pu 7.1-100 metrų. Už- mam kandidatui, nes jie Te-| 
mušta 4 u i buvę tuo laiku >ecl.ą rinkę ne tam, kad jis 
žmonės f Keleivyje” buvo eitų Įsikibęs kunigo skverno, 

[pranešu;, kad žuvo 7 darbi- Teseckas buvo atsisakęs ir 
i įlinkai i. B j to, Aleksote ir pakvietimas i tarybos posė- 
miesletiV'i sprogimo išdužo di buvo Įteiktas sekamam 
apie 60b langų ir nuo jų du-kandidatui, bet Teseckas 
žimo lenzvai užgauti keli kažin kodėl greit kitaip su-1 
prie langų-tovėję žmonės, sivertė: rytojaus dieną nu-į

Apie ši Įvyki dar tebetar- ėjęs policijon jis pasiskundė, 
doma. • buk rinkikai jĮ jiega prispy-

-------------- rę atsisakyti. Policija, žino-, 
Surasta Kauno požemiai, ma, tuč tuojaus ėmė "veik-
Dailini.nkas 2.__  ____

(Prof. Ark. Preso sūnūs l, 
Archeologinės komisijos 
(prie š'/. iinio Ministerijos) .sisakymą atsiėmė, vėl likda

mas tarybos nariu. Eina 
_ . s iš.
kur tai sužinoję, buk Tesec- 

k įsi nė j imu savai- kas bolševikų laikais buvęs
. jis vadovauda
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KNYGOS 
iš Lietucos

Kn;i< ratvviiu kny-zų leidimo, 
liei laisvo švietimo <larl>o Lietu
voje KELTI ROS m:\DROVi-': 
siūlo ame1 ikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kair.onii . Knygų sura- 
šą paskelbsim vėliau.

t'..- įsakykit iliustruotą, 
nesinį populeraus mokslo 
nul i "K t I.Ti R V ’
Kama nu-tair.s \nieri!.oj ir už
sieniuose If3, i>u.' -i metų $1.50 
Lietuvoje metams 2»A litų, pu
sti metų 12 litų.

Knygos bei žurnalas yra gra
ži ir naudinga dovana 
nėnis ir draugams!

Adresas:
Kl HEROS BENDROVĖ 

D\ ' L I G \ IA . 24.
ŠI \| I i Al. LITUI AN1A.

mė
žti r-

AMERIKOS LAIVAI '
»

*
*

f

l‘:i<it--i':.tik: >
te a[>m pato* :i z 
mus koliavimv i 
ant. J. V. \al- 
džios laivų. Ii<* < 
turi svarius, < 
patogius kam- 1;

barius dėl 2, l arba C žmonių / 
i'uikus įvairus valgis, mauda- / 
gils patarnavimas, didelės dč- j 
.y-, benu koncertai ir visokios l 
ru-ics gerumai ir patogumu:. i

Rengk, kad jūsų giminės butu > 
parkviesti į Ameriką aut J. V. ė 
\ !-!-/.ie ; laivų. Jungtinių Vals- <
lybių Linijų. d

Matyki; jūsų vietinį laivų ag- ė 
entą ari a e

l NITED SI VI EŠ 1.1NES
15 Broaduay,
7.> Statė Si..

Aianagii g Gpe -at
l nited Statės

i Bytautas griebė ji už rankų. 
Į kad šisai nepaimtų nuo že
mės kirvio: šauti i -Jučinską 
nebuvo galima, kad neperšo-į 
vus Kondrackio. Ten buvęs 
viršaitis kėlimą kartu suda
vė lazda Jučinskui per gal-j 
vą, bet šis paliuosavęs kieki 
dešinę ranką pagriebė kirvi, 
ir per kairi petį kirto Bytau-; pavestas veda Kauno pilies 
lui i galvą, kuris tuoj par
griuvo. Viršaitis senukas i 

j turėjo pabėgti, o A. Kond
rackis tuo momentu negalė
jo šauti, kad nesužeidus By
taute, arba viršaičio, pas
kiau kiek pabėgėjęs iššovęs 

bet nepataikęs, 
mėginęs vytis 
bet vėl grįžęs 

I prie sužeisto Bytauto ir dar 
’ kapojęs kirviu. Po to Ju-

! činskas Įmetęs lavoną Į veži
mą, pasiėmęs kirvi ir Bytau
to revolveri, Įėjęs Į triobą ir 
užsidaręs. A. Kondrackis

Į

jfirni
jam atidaryti alinę, ir kad ; 
policija apžiurėjus Volfo na-i 
mą rado jĮ tinkamu alinei t 
atsidarvti, su tuo liudvmu 
Lurija išgavo Volfo vardu 
iš akčyžės departamento pa-i 
lentą ir bematant kaip gry-[ 
bas po lietaus išdygo nauja 
alinė su modernišku užvar- 
dinimu "Azija." Gi viršaitis 
su sekretorium pasiėmė nuo - Į 
Lurijo ant tūkstančio litų! 
skolos rašteli. N’ekuriom 
jalidanbės draugijom teko, 
sužinoti tą visą šmugeli ir 
valdvba patraukta atsako- .... .’i Jučinską, mvben. Kadangi pasirodė .i • - Jučinskasvisai tokio tarybos nei pose-;,, . , .... . . . ...Kondracki,dzio, nei nutarimo, nei poli-; e, 
cijos apžiūrėjimo nebuvo, 
valsčiaus viršaiti Pilipavi
čių, sekretorių Kielą ir žyde
lį Alteri Lurija teismas nu
baudė kiekvieną iš jų po pu
sę melų kalėjimo.

dos taikos teisėjas priteisė ir 
dabar apygardos teismas pa
tvirtino bendrovės naudai 
jieškini iš minėto kunigo su
moje 1462 auks. (260 litų) 
už paimtas iš bendrovės 
1919 m. bargan prekes. Tur
būt, nenorėdamas šią pini
gų sumokėti, kun. Tirilis pa
prašė valdybos sušaukti vi
suotiną narių susirinkimą, 
kur jis pasiūlė bendrovei vi
sas bylas (mat, esama ir
daugiau bylų) lik v įduoti ge-*.. 
moju, lik reikalavo pašalin
ti iš bendroves du nariu, ku
rie buvo Įgalioti vesti bylas. 
Susirinkimas su tokiu pasiū
lymu nesutiko, ir kunigėlis Į 
gavo iš susirinkimo išsineš
dinti. Tik vėliau, kaip gir
dėti, žadėjo pakelti nuomą 
Vartotojų Bendrovės krau
tuvei, kuri telpa 1913 m. 
statytuose, o dabar kunigų 
pasisavintuose, namuose.

.Dvi mirtjs Heliai jaunos 
moteriškės.

AIRIOGALA. Airiogalos 
apylinkės jaunavedžiai Sta
sės Vienis su savo jauna

Mokiniams uždraudė klau
sytis Šliupo paskaitų.

VEIVERIAI. Spaliu 19 d. 
profesorius daktaras šliupas į-moneje 1^0 laimingai ęąu 
laikė paskaitą, žmonių pu-s me(|aus mėnesi, bet nelai- 
sirinko labai daug, kurie pa-. pasimaišė iš kur tai jau- 
skaita buvo be galo paten
kinti. Tiktai Veiverių kur- ; 
santams ir vidurinės mokyk
los mokiniams buvo griež
čiausiai uždrausta paskaitos 
klausyti.

Gaila, kad ant demokra- 
tingos valstybės stogo dvi
galvio aro dvasia taiso sau 
seno lizdo skyles.

nas, gražus vyrūkas Juozas 
Kirlys, kuris Įsimylėjo i -Vie
nio žmonelę ir pradėjo/ 

įjiems intriguoti. Iš karto; 
Vienis nieko nesuprato, bet; 
išgirdęs nuo žmonių bei sa-|fj 
vo gerų draugų, kad su jo i 
žmonele kitas turis artimus 
santykius, apimtas Vienis 
neapykantos sutikęs kartą 

■Juozą Kirlį, palaužė . jam 
šonkaulius ir pagrasino dar 
geriau ji pavaišinsiąs. į

Kartą Vienis susirinkęs’ u>

'sukvietęs pagalbon ginkluo-:ninkais 
,’tus šaulius apša -.dė Jucius-;
■ ko namą. Bešatidant per 
duris Jučinskui buvo peršau
ta ranka. Tuomet jis buvo 
suimtas ir, nugabentas Į Ma
žeikius, pasimirė. Čia turiu 
pastebėti, kad Jučinskas bu- vas eina 
ves vienas stipriausių vyrų, Įdubime 1 
turėjo 32 metus amžiaus, 
aukštas ir tvirto kūno sudė
jimo, idijotas. Ten Buvęs.

i
Bandė susprogdinti.

Naktį iš lapkričio 14 Į 15 
Vilniuj buvo padalytas 

pasikėsinimas susprogdinti 
i parako sandeli Antakalny.10 1 - •

3 piktadariai iš Tado Kos 
ciuškos gatvės prišliaužė ne

Ark. Presas1 ti“: \ ieną' iš buvusių tame 
surinkime net buvo suėmu
si. Po to Teseckas savo at-

(Nemuno ir Neries santako- gandas, buk krikščionys 
jo) kasinėjimo darbus.

Pirmo- r. išjucjniią Kas ooiseviKŲ tautais ouvęsi
lės }>abaą <ę. jis vadovauda-J Biržuos komisaru. Jei tai 
mas dur į Į ptžemius, atka-jtiesa, tai pilnai suprantamas 
sė taip vadinamame kava- 'fesecko pasiūgimas, 
liaus 7. . minto III pačios Nežiūrint visų kriksčio- 
Bonos bokšte 3 metru 57 aišku "storoniu," i apskrities 
sentimelm giliimoj mūre tarybą pateko du krikščio- 
idubimą. užmūrytą plytomis, nys ir du liaudininku ir tai 
Kadangi šit Įdubimo plytos tik ačiū dviejų liaudininkų 
buvo jaunesnės, negu pačios vyliui, katrų vienas pasiro- 
bokšto si?n< 4, jis nutarė Įdu- dė balsavęs už du krikščio- 
bime pr im isti skylę ir 2<S nių kandidatu ir lik dėka jo 
dieną la kričio dailininkas balsui praėjo krikščionys. 
Ark. Pre

.S

: atidaryti 
randasi 
plytų skl 
metro il.U >. Toliau požemi- socialdemokratas 
nis urvą- užverstas akmeni-.sentikis iš opozicijos 
mis, plyt om s ir smėliu, l’r-i ščionys nebūtų pravedę 

Nrimuno link. Jo vieno atstovo.
ta labai seno

darbo ju d" molio puodas, sirodė permažai:

>ew Vork (’ity
Boston. Mass. 

irs for 
-hippin* Roard

a

j

is su dviem darbi- Jeigu ne liaudininku vvlius' 
liningai įlindo i (už tai vieną iš jų liaudiniu-: 
p )žemi. Požemis kai iš savo partijos išmetė) i i 
metrų gilume po apskrities tarybą butų pate-! 
j ais; jis turi 41 2 kę du liaudininku, vienas 

ir vienas i 
. o krik-; 

llei;

Amerikiečiai!
DIDELI NLOliKIU D\BAR 

DED ASI I.IEH VOJ!
Jeigu jus norite tai žinoti, 

skaitykit Lietuvos darbininkų 
laikrašti

“SOČI \I.DEMOKRAl
karį leidžia Lietuvos Sovialde- 
mokr.-.tų l uilija. gyvuojanti ir 
’ tn'ojtmt; trž'darbininkii ivikalus 
Lietuvoje jau arti 30 metų

“Socialdemokratas“ yra vie
nintelis Lietuvos susipratusių
darbininkų laikraštis ir todėl ji * 
įdomus visiems n-tik Lietuvoj, 
bet ir AnreriRoj pasiskaityti 
I žsak> kitę "Socialdemokratą" 
ir Savo (liniineiiis Lietuvoje! 

Tai bus geriausia jiems švenčių 
dovana, ir jie minės jus už tai 
per ištisus metu... Lietuvos žmo
nės nori skaityti laikraščius, 
bet gyvendami skurde, neturi 
lėšų jiems pirkti. Todėl pagel- 
bčkite jiems šiame reikale!

“SOČI \I.DEUoKR VI \S” 
Išeina kas savaitę Kaune. 

KAINUOJA;
Amerikon metams $2.10 
pusei ............................ $1.20
Lietuvoj—mot. $1.20<l'_ lit.) 
pusei motu .. $0.00 (C> lit.i 

ADRESAS:
“S<M'l ALDEMOKRATAS" 

Keistučio gtv. 10. b. 1.. 
Kaunas. Lithunnia.

T’žsi.-'akyt galima ir per 
••Keleivi."

I į i i 
I 
j

I Trumpas ir Tiesus Kelias į

LIETUVA
Savaitiniai išolaukiiuai ant laivu 

"RESOLl TE"-"REl.l a\CE".
“AI.BERT BALLFN" !

Pirmo.* 
pasažieriu 

klos laivai

"DEI’TSCIILAND ‘ 
Antros ir Trečios

O populiariai 
< I.EVE1. \Nl>.~ 
Tilt RINi.lA“, 

A" veža tik 
pnsažicrius. 
grįžta j 12 me

ilina ilei-

Veža 
klesos 
vienos
"MOl'.NT CLAY“

•pVESTPHAl.l
Trečios klesos 

Nopiliočiai. kurie 
nešiu į Suv. Valstijas, 
džiami nepaisant kvotos.

United American Lines
Julius Rottenberg

260 Hanovcr St.. Boston. Mass. 
arba pas autorizuotus agentus, j

ik-1 krikščionimis ir to 
jiems

pa- j 
pa-;

kuriame hb ėtf kaulai. Udjsinorėjo žut-but pravesti i j 
i 2 d. giųot žio.. dar nepa-- 
sisekė surasii urvo galo. Kuričiaus vi 
tas urvas ema ir kas

apskriti nuo Rokiškio vals-į 
visus saviškius. Įsta-į 

jame,tymai juk ne krikščionims! 
yra. tuo tar: u dar sunku pa-' rašyti: sumanyta—padary-' 
sakyti, bet

i mato senesni

t

matyt, ne be pa- ta. Kadangi i sekamą tary-j 
ū Kauno žmonės bos posėdi kairiųjų keli ne-! 

išreškė! 
išrink- 
tarybą.

Patamsy klajoja.
VARĖNA (Alytaus apsk.). 
Varėnos miestely yra nema-, 
ža jaunimo, bet gaila.—jam pinigų iškeliavo i kitą vals- 
truksta apsišvietimo. Retai čių pirkti šieno, grįžtant už- 
pasitaiko, kada vestuvės ar-i klupo ji krūmuose Juozas 
ba pašokimai, kad apsieitų i Kirlis ir nužudė Vieni, gi 
be peštynių. Susiėjimuose lavoną nuvilkęs Įmetė upe- 
dažnai išgirsi rusiškas dai- lin. o pinigus, rastus pas Vie-Į 
has dainuojant, o dar daž- ni. nunešė ir atidavė jo žmo- 

j nai.
Policijos suimtas Kirlis 

i prisipažino nužudęs Vienį, 
’ bet pas teismo tardytoją pa- 
i bėgo ir policija ji besivejant 
: nušovė.

Buvo Įtarta, kad prie nu
žudymo Vienio prisidėjo ir 
jo žmona, kuri buvo perduo
ta teismui, bet teismas 10 
lapkričio, kadangi 
bė neįrodyta, išteisino 
nienę.

uiiau rusų keiksmus. Ir taip' 
■aro ne tik vyrai, bet ir mer- 

nežiūrint, kad aplin- 
ir daug žmonių klauso- 

^Buna atsitikimų, kad 
pačių randasi šiek- 

|||||B»iau susipratę, kurie 
HHKH drausti nuo perdi- 
^^^^■toržieviškumn. To- 

v.vl’ukai pasirūpina 
tarpo prašalinti, juos 

HHHdami.
||I|||K'. žinoma, čia savo 

parodo degtinė.
HH9t'ai, kad tėvai kaip 
MHB’sistengtų priaugan- 
HH»unimo neleisti Į vaka- 
■Ks. Dar butų geriau. 
MBVarėnos pradinės mo- 
Bnos mokytojas imtųsi jau
nimą gydyti, sutaisytų kokią 
kuopelę, ar kursus, kūne 
jaunimui atstotų vakaruš
kas.

y pastebėti prie sargybinio ka- 
! reivio ir šovė i ji kelis kar- 

iš revolverio. Kadangi 
buvo tamsu, tai šūviai ne
kliudė kareivio ir šis keliais 
šūviais iš šautuvo išsklaidė 

j puolikus, kurie pabėgo 
Į Olandų gatvės link. Spėja- 
įma, kad tai bus diversinis 
darbas, atliktas vietiniam 
komunistų komitetui pade
dant.

kalty-
X T* v įe

Žmogus-žvėris.
YLAKIAI. Lapkričio 2 
Urboniškės kaimo ūkinin
kas Jučinskas, supykęs už
mušė devynių ir pusės metų 
mergaitę Oną Savickaitę.

Apie tai buvo pranešta Į 
Ylakius policijai. Tuo metu 
tarnybos reikalais buvo Yla
kiuose Sėdos nuovados poli
cijos viršininko padėjėjas 
A. Kondrackis. Jisai su vyr. 
pol. Bytautu ir išvyko suim
ti Jučinsko lapkričio 3 d.

Kai juodu drauge su vir
šaičiu Intu nuvyko Į Urbo- 
niškes, tai rado Jučinską be-

d.

kalba apie Kokius tai Kauno atvyko, krikščiony: 
požemius. P. Presas darbus ■•nepasitikėjimą"

i tęs toliau, Tk šiame reikale tiems i apskrities 
jam turčių padėti ne tik ar- liaudininkams ir. nebojant į 
cheologinė komisija, bet gal protestų, išrinko i apskrities; 
h- miesto vi ldyba. nes jam Taryba ir Į komisijas visus 
be galo stok Joja tam darbui saviškius, 
lėšų.

‘ t

Sugadino “katalikišką” 
biznį.

MAŽEIKIAI. Mažeikiuose
; norėta rinkti aukas bažny- 
'čiai. Tam buvo reikalingas 
T liudvma.žmoneliai atsisako■ - • -
! davatkų, nuėjo Į miesto val- 
[dybą liudymo gauti. Liucy- 
mą gavo. Liudyme pasirašė j 
burmistro padėjėjas, kuris 

socialistas.

i
i

__________________ J

Savotiška klerikalų kova 
deliai valdžios valsčiuose.

ROKIŠKIS, čia eina savo
tiška "krikščionių” kova de
liai valdžios 
ypač apskrity 
kiškio apskrities taryboje 
krikščionis buvo pilni šeimi

ni gi rinkimai paro- 
gali tos valdžios 
igi ir prasidėjo

ninkai
idė. kad ’i.J
[nebeteku t<- 
kova visi frontu.

valsčiaus taiy- 
augumai sudaiy- 
»tapyboj jų yra

R okiši- 
boj savo 
ti kunig; 
net visi ris pradėjo “gau- 
dytiduši; " Sentikių šventi- 

įyra socialistas. Pažiūrėję^ ięUni-p į Stakelei Į savo 
įhudymą, žmoneliai atsisako į ijųęį pa<,, ;ti nepavyko: sen

tikiai rin ūkai, sužinoję apie 
jų dūšių rašytojo gundini- 

; mą, pad; i ė susirinkimą ir, 
Į pasikviet • šventiką, trumpai 
ir aiškiai jam pareiškė: jei 

Dar apie minų sprogimą. |tu, batk;, eįsj su k-JnigajSj 
KAUNAS. Lapkričio 22 d. Itai taip ii šir.ok, kad tau pas 

mus vieb ; nebus.
' Antikas ir i tą pu- 

•’o Stakelė, nebe
ik et Stasį Tesecką, 

. •> i tąiybą nuo 
‘oties gyventojų, 

i” už social- 
> kun. Stakelei 
"’iori. Teisybė.

bažnyčiai aukoti, nes sako: 
“Kažin kokiai bažnyčiai tu 
renki, juk socialistas yra pa
sirašęs."

I 
i 
i į 

i 
i

Iš Obelių valsčiaus tary-j 
bds i apskritį praėjo du so-i 
cialdemokratai ir du "bepar- 
tvviai katalikai." Čia atsi-j 
kartojo lygiai tas pats, kas; 
ir Rokišky. Nors pirmieji* 

valsčiuose, o,linkimai jau buvo Įsiteisėję,į 
Senojoj Ro- nes laike dviejų są\ aičių nie- 

kas jų neskundė ir neprote.— 
tavo, bet lapkričio 4 d. tary č 
bos posėdy, kuriu irgi ne vi-!; 
si kairieji buvo atvykę, va
dinami "bepartyviai katali-- 
kai” staiga pasiūlė išrinktie- ’ 
siems i apskriti ir i komisi-; 
jas socialdemokratams iš-J 
reikšti nepasitikėjimą ir pra
vedė Į apskriti ir komisijas 
savuosius. Žinoma, tos jų 
“storavonės” nuėjo niekais, 
nes apskrities viršininkas, 

iministeriui Įsakius, neteisėtų 
* rinkimų nepatvirtino.

i į

Įvykusio 
priežastis paaiškėjo, 
rodo, sprogimas Įvykęs d ei 
neatsargumo. Darbai mi
noms išardyti buvo atiduoti 
akordu, todėl darbininką 
rinkosi 
vėliau, 
įlinkai 
ryto ir

minu sprogimo
Pasi

Valsčiaus ponų byla.
ŠĖTA. Šio mėnesio 6 dieną
Kauno apygardos teismas 
Kėdainiuose nagrinėjo bu
vusio Šėtos valsčiaus viršai
čio Vinco Pilipavičiaus ir 
sekretoriaus Jeronimo Kic- kapojant virbus. Jie parei- darbą, atsitiko nelaimė. Ba-

i i

vieni anksčiau, kiti ' 
Tą dieną keli darbi-! 
atėjo Į darbą 7 vai. 
tuo laiku, pradėjus

nius viet<
Po to j

sę, kur 1 
žiurėjo, 
kuris vi*
Rokiškio 
kaipo “k iiresnis' 
demokra’>s.

i t ’
4 K

ir čia neapsiėjo be protestų 
iš rinkiku nusės. Stoties gy-

pavyko

“Choro 
Repertuaras”

Su pirma diena sausio, 1925 
metų, So. Bostone pradės eiti 
mėnesinis muzikos leidinys— 
“Choro Repertuaras."

•Jame tilps muzika vien tik 
chorams ir kvartetams. Jį lei.i 
jaunas musų muzikos žadintojas 
A. Bačiulis, kuris yra jau kelio
lika muzikos veikalėlių parašęs 
ir išleidęs atskirais leidiniais.

Choro Repeituarą" galima 
pas ii užsisakyti visiems me
tams uz $2 00, o kurie užsisakys 
prieš Naujus Metus, tai tie 
gaus už $1.00 Adresas: (52)

A. BAČU LIS
Box Iii, So. Boston. Mass.

I

I

NORT 
LLOYD

1 IR IŠ LIETUVOS
PER BREMENĄ 

Ant Didžiausio Vokiečių laivo 
COLUMBUS

arba ant kitu šios linijos laivų 
TIK AŠTIONIOS DIENOS 

PER OKEANĄ
Puikus trečios klesos kambariai 
Tik nteitruimiai.

Apsigyvenę ateičiai, grįžtan
tieji atgal laike 12 mėnesių, ne
turi jokių keblumų.

192 Uashington Si.. Boston.

i

LAIKRODĖLIS. RETEŽĖLIS IRLAIKRODĖLIS. RETEŽĖLIS IR 
PEILIUKAS $1.97PE1LII K AS $1.97

s5
rs -/j

-c S

Reikalingi DarbSlęs
Sunažindint

A seniai.

IŠGELBĖJIMAS KEN
ČIANČIU PILVO IR 
VIDURIU LIGOMIS
Tiems, kurie serga pilvo ir vi

duriu ligomis, geriau ia gyduo
lė yra ŠIOM\K TONE V. K. I’. 
Tie kų kenčia nūn vidurių n»- 
malimo. jaučia >k;.u tną po val
giui, turi \i<l*n iu užkietėjimą, 
graužia rien.uo, kuriuos tąso vė
mimas, svaigulys arba kurie tu
ri gesa pik o ir žarnose, taipgi 
kurie turi kepenų nesveikumą ir 
kitokias vidurių negales arba 
negerumus, tegul ilgai nelaukia, 
o tuojaus uz.'isako bonka STO- 
MAKT0NE V. K. P. Kama tik 
$1.50 už bonka Pasiunčiamo 
per C. O. D . tai yra. kai gausit 
gyduoles,, užmokėsit pinigus. 
Užsisakant prisiųskit 20c. stam- 
pomts persiuntimui. Rašykit lie
tuviškai. (1)

MII.I.IAM V \SSEI. CO. 
IRS Broad'vay, Providenee. R. J.

žmones su musu laikro
dis Naujas Modelis vyru :ub:i 

vaikinu, 1G saizo. teisinva’ rodo laika, 
(•erai sidaortiolas. atviras, pilnai "va* 

N<*siiiskit pi
nigu. Užmokėsit $1.97 pastoriui, k.-ii 
trausii jį savo namuose. (51)

CONSOLIDATED WATCH CO.
20 E. Lake St.. Dept. 20, Chicago, III.

dčli.1:11 -

rantuota., ir i.šliaiuijtas.-

l

I

išvalyt
tas medicinos reika- 
Be kv.-'ti.t'ii- Stipru- 
tyrūmas nepakeičia 

k- skonio ir neatsi- 
Jti-.k.t Kellogg's. Su- 
Lal- ••ui i rijose

Itališki Armonikai

metų gvarantuotos. Musų kainos ž£- 
m-snčs.negu kitų isdirlujų. Dykai su
teikiam pamokinimu* Reikalaukit ktf- 
• slogai kurį pasiunčiam DYKAI <1.7)

Mes išdir
bant ir im 
portuo ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbt as
Itališkas 

Akordinas 
jre'iausias 
pasaulyje. 
Ant 10

RUATTA SERENELL1 & < O.
si 7 Blue Island Avė.. Dept. 17,

Chicago. 111.

ii
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Vietinės Žinios
Įvedė Į slastus ir apiplėšė

7 vyrus.
Banditai imasi visokių 

gudrybių, šiomis dienomis 
septyni vyrai buvo išvilioti i 
mišką ant Blue Hills ir tenai 
apiplėšti. Policija apiplėštų 
vyrų vardų neišduoda, bot 
pati atsitikimą paskelbė. Bu
vo taip. Kalbamieji septyni 
vyrai jieškojo degtinės šven
tėms. Jie susitiko keturis 
žmones, kurie apsiėmė jiems 
parduoti keliolika keisti al
koholio, bet kad policija ne
sugautų, tariamieji "bootle- 
geriai” pasiūlė pristatyti ši
tą alkoholi paskirtoj vietoj 
ant Blue Hills. Tenai ir pi
nigai jiems turėjo but užmo
kėti.

Taigi paskirtu laiku tie 
septyni vyrai pasiėmė pini
gu, susėdo i dideli dengtą 
automobilių ir išvažiavo ant 
Blue Hill; anie keturi atva
žiavo paskirton vieton ma
žesniu automobilium. Bet 
kada abidvi pusės išlipo iš 
savo automobilių, kad iš
mainius pinigus ant alkoho- hante jisai paliko dvarą, ku
lio, tariamieji keturi “boot- 
legeriai” išsitraukė revolve
rius ir sušuko: “Rankas 
aukštyn!” Ir tuoj pradėjo 
krėsti savo “kostumeriams". 
kišenius. Vienam atėmė 
$600 ir auksini laikrodėli, 
kitam $150 ir auksini laikro
dėli. trečiam $258 ir auksi
ni laikrodėli su retežėliu, 
ketvirtam §200, ir taip to
linus. Išviso plėšikai susi
rinko $1,553 pinigais ir atė
mė visus auksinius daiktus; 
paskui jie nukarpė didžia
jam automobiliui visas elek
trines vielas, kad apiplėšti, 
žmonės negalėtų važiuoti, ir; 
susėdę i savo mašiną nudu-i 
mė Bostono link.

Dabar policija jieško tų 
banditų, bet kai?) ji juo’s su
ras?

alkūne vienam sargui pašo- automobilius užbėgo ant ša-1 glcivio** Kalpn* f 
nėn ir parmušęs ji leidosi ligatvio. apvįrto tenai ratai'. {
bėgti: tečiaus antras sargas 
ii šovė ir mirtinai sužeidė.
Nuvežtas ligoninėn jis pasi
sakė esąs William Mahoney. 
bet policija mano, kad t; i 
bus itrprasimanyta pavarde.

aukštyn i p
praeivius.
kia jį teisman už pavojingą 
v.’žk.vimą ir užtui, kad p<>' 
ši o atsitikimo jisai {Kiliko 

automobiliu ir nasislė-v'*. \

I) ‘• 
X " •

*

t

Nesutikimas pražudė du 
troku degtinės.

Bostono priemiesty Chel- 
sea susipyko keli butlegeriai. 
kurie bendrai buvo nupirkę 
ant jūrių už $75,000 degti
nės. ir vienas jų nuėjęs isd.i- 
vė visą bizni {Milicijai. Ve
žant degtinę per Broaduay. 
policija užstojo kelią ir su
ėmė du pilnu troku; trečias 
'.rokas, kuris buvo truput’ at
silikęs. {>abėgo.

Senatorius Lodge paliko 
$1,000,000.

Pasirodo, kad senatorius 
Lodge. kuri biedni žmonės 
per keliolika metų rinko i 
Senatą kaipo savo reikalų 
gynėją, buvo stambus kapi
talistas. Jam dabar mirus 
paaiškėjo, kad ’jis paliko 
apie §1,000,000 vien tik he
liais ir Šerais. Be to da Xa-

ris vertas S 100,000.

Apalpo beiieškodamas 
darbo.

Ant Broad\vay anądien 
SUSI 
šaukta policija ir jis nuga
bentas ligoninėn. Tenai pa
sirodė, kad jis buvo alkanas, 
nesveikas ir jieškodamas 
darbo apalpo. Jis buvo iš
mestas iš namų, nes- neturėjo 
kuo užsimokėti rendos. Tai 
ve, kokie "geri laikai ’ Ame
rikoj !
•----------------
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Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

AR JĮJS TURITE SAVO 
PAVEIKSLĄ? 1 

Kiekvienas naujas kos- j 
tumeris galės dykai nusi- f 
imti vieną paveiksią 5x8 <* I
pas i
CHAMPLAIN STUD’OS į 

jeigu pirks bent vieną 
ną anglies.

Šis pasiūlymas yra 
ant vijai trumpo laiko.

Mes anglį pristatome į i 
Lile apiellnkę didžiojo 
Bostono.

STETSON COAL CO. ’
496 Kirst St.. So. ltosion < 

Prie pat 1 Street < 
Tel. So. Boston 0383 ar 0113 < 

, . T~~---------------------’ Ž
lodei k;is r Uitu “Kėlei- z

vį.” tegu! pr iunčia 2 
paduoda aiškų .dresą, ir Ka
lendorius tam us nusiustas.

idė penkis j Jonus 1925 Metams.suzel
Sužoisrie'i t-pu-1

SVARBI ŽINIA.
•Juozapo Pašalpinč 

gija šiuomi skelbia 
įbridge’aus ir apielinkėt- 

lietuviams. kad nelaimei iš
tikus, minėta draugija turėtų 
progą 
šiuo m i 
nuo 18 
minėtą draugiją už pusę Įs
tojimo sekančiame susirin
kime. kuris Įv\ ks utarninko 
vakare. 7:30, sausio 6 diena. 
1025, Cambridge Lietuvių 
Bažnyčios Salėje, kampas 
AVindsor St. ir VVebster avė.. 
Cambridge. Mass.

^Skelbia Valdyba.

S V.
Drūti 
C,~.V K ' • •

sušelpti jus ir todėl- 
kviečia visus vyrus 

iki 45 metų Įstoti i

BŪTI LAIMINGU? 
laimingu, reikia vartoc 

kal^a. rankas, kojas. m<’ 
ir skaityti. NenvjKarėi;

i nusipirkti rašoaia mai
tai liktai busi laimingas.

KAir i
Ka i būti

; •;•. akis. I
kintis rašyti

,ti reikia 
nėlė. o tada 
'i.-išinėlę reikia pikti pas Stasį I’oci:: 
ir.-š jis Į.ifciau parduoda ir duoda ar.t 
išmokėjimo. Pakvieskite mane laisl.t:

S. IŠKILS
’o.ll V. asiiinuton St.. Boston. Mass.

I IKRAS MEDUS
Kas norit tikro medaus, tokio kaip 

Lietuvoj, ko'iv šit j apylinkėj nėra 
kreipkitės pas mane. Aš traukiu di- 
ė-iius užsakymu-' net i- Ilk valstijos 

• pigiai parduodu -avo krautuvėj.
FELIKSAS BACEVIČIUS

5il Linden St.. W. Lynn. Mass. (4l

muko žmogus. Buvo pa- įį^ Jjevas p^Į^as?

Nėra kur dėti Ponzi.

1

“Keleiviu" Kalendorius 
1925 metam-' ’• is truputį su
vėlintas. Tikę »mės padam 
ti jį prieš Kalėdas, bet dirb
tuvė, kuri dar< paveikslam.

vi'-ą 
Tuo 
iru-

klišes, nepadavė mums 
.klišių paskiru: laiku.
budu kalendo' us išeis 
puti pu Naujų lotų.

Kalenduiius bus knygos 
pavidale ir ja ie tilps dau-' 
gvbė staliauki eilių, apvsa- 
kų. mokslii’ių . l aipsnių, pa
veikslų ir j'dul ...

Kalendoriai> kaina bu- 
50c.. bet ‘ Kel vio” skaity
tojams tik 2<)C

oc

American & Lithuanian 
Textilc Corporation 

Akcininkams.
PK \NE- MAS.
v. • 's korpvracijo. 

,u.-. T:<i ;s atsibus Sausiu 
’> m.. I" va š ryto. Lietuvių 

E :r -ilver Streets. S<>

Metinis 
akcininkų 
20. 1925 : 
Salėj, kum s.- 
Bcstott. Mu--

Kadangi <1; 
permainę savo 
nepr;davė. tai 
uie mums sa\ 
priduoti ir itt 
paskirta v . 
dalyvauti jam

Kurie akcit 
dalyvauti. p 
tprosi >1 bla: 
siųstos.

ANTANAS
& Lit

e akcininkų yra 
r .s ir naujų mums 
i cininkų meldžia- 
i: .rtinius antrašu.- 
a b'ii susiri kimu 
’ ’.. laika ir vietą ir 

i: >.k:č' lii!giaus:;č. 
;• tegali ypatiškai 
ir . :ukit pamainų 

ius tuoj bus iš 
<3- 

h ..LAUCIAUS
Am & Lit'. Text orp. Sekretorių- 

253 Broaduai. >■ Boston. Mass.

>{ f 
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? 
į
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TELEFONAS 1037 

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. IVKOUiTIS 
lalandM: nu« 2 iki 4 

nuo 7 iki 8 vakar.

107 Summer St. 
LAWREN’CE. \1 \SS

to-

tikį
5j<

Telefoną* 5 >25

ADVOKATA 3

JOSEPH REI EK
Visokie patar'mai yra 

duodami dy kai
117 Bav Statė lluildi :g. 
LAMRENUE. MASS.

* Tel. Sou’h Boston 3520
► Residence l'niv rsity 1403-J

: S. M. Puišiute-Shallna
; LIETUVE MOTERIS
[ ADVOKATE
> 366 Broadwar, So. Boator., M»»*
• Room 2. i

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS Iii ( BIRI RGAS 
IS Chaniber.- St.. Boston. Mass. 
Specialistas veneriskų ir inte- 
i.alių ligų Pasekmingai uvd-.»: 
KRAl JO. ODOS IR KITAS 
LIGAS. Taipgi gvd<>

NUOMARĮ
Teiephone Heyinarket 1136.

M.: Richmond 14ik *

W. Roscr ;

z z
J
Z ■ 
J 
J z

Dr.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
«Y1M» < HK:«Š|AK AS m 

SLAPTAS 
’ VaUNDOs.

Nuo 
Nuo 
Noc
121

U<. K S I

''uh kiikn šeimyna New Yorke 
-i ..ai btn-> ;>a-.i’ikta į tcis-Uią. kuj 

ėjo byia deki jos išvarymo 
i, lizinų. 1’riiicipialiais liudininkais 
' •••,. ' •’i i., i .iyi ai, kurie skundėsi, 
kad iie nuolatos yra 

k:: i tių šitos
h: \ r.iL> i.’jnrtaiHviM-. 
krino. kad jie negali 
n.iegoti diki to „iidikių verkmo ir 
todėl ; rašę namų ?avminko išvaryti 

i , :;.J i, tą namų.
TetsO i- 1 1.1. t- S ' verl iaaėių kil

ia iii motinu- pasiteisinimo, kad ji 
negalinti v.■: kii.u.ėių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
l*acinanėio nuo vidurių dieglio ir 
iižkictv.iiai.- ir ji nežinanti kaip 
i;.m- • .igvii.i t:. I'inintingas teisė
jas i-akč jai ::i -jau- nueiti į aptiek i, 
nu-" ii'k’’ t'.-: Jsc. buiiką UAMl:l- 
N(> ir jo du<-;i kūdikiams, kuomet 
tik ti.cis tie skau.-initigi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė v- ką kaip buvo i a- 
kyta. Dabar kūdikiai nak'.’ini- tau 
’.ev.rkia. kaimynai vra tižganė<iinti, 
namų savininkas -trauka bylą ir 
v i-i sau litik.-mai gyveaa.

i’. WB1N'> - r.. I ndiktų geriausiu 
ilr.r.ig:: ik..- m. j-t.i j;‘ J1.- net
prašo c’-ti • <us 1

11 .. k L :mu<)

erzinami ver
iu n k :•‘k’>> xCt- 
■- ti:n\ nui ti- 
net naktimi’;

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. M v^-.

lt‘ ryte 
S di«c%
S vakar*

*

T.; u So. Boston 506-W J

DAKTARAS 5
A. L. KAPOČIUS i

y\NVSV\XW\V\VX.W\.XV\XXVX'^

į Tel South Boston 4000

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

772 Broad«ay. So. BoOoii, Mass. 
VALANDOS:

Nuo y ryte iki 9 vakare.

> LITI VIS DENT1S1AS
> VALANDOS: Nuo 3 iki 12 dieną

> ____
» ' v V' iki 1 v. po pietų <
’ Seredomis iki 12 dieną. J 

Ofisas "Keleivio’’ name. ‘
► 251 B-nadwav. tarpe C ir D St. < 
į SO. BOSTON. MASS. Į

Nuo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOJUS:

L;WWWNNNVXXSXXXXXVXVXX'V/

Z Bell Pilone 5316

Z
Z
Z 
Z 
Z.1

z z z.

DR. E. G KLIMAS MUZIKOS VEIKALAI]z z
z 
; z 
i

s 
/

/ 
/ 
s 
f
f

Jau sugrįžo iš Europos ir vėl 
praktikuoja medicina po seno
vei žemiau telpančiu adresu.

OFISO VALANDOS:
Savam ofise nuo 8:30 vai
10 vai. ryte; nuo (i vai. iki

Samaritan Ligoninėj, medikalčj 
klinikoj, nuo 12 vai iki 1 vai. 
po pietų
Northeastern Ligoninėj, vaikų 
džiovos klinikoj, anradieniais 
nuo 3 vai. iki 5 vai po pietų 
Kitais reikalais pasitarimas su
lig sutarties.

2538 E. Alkglieny Avė., 
Philadelphia, i’a.

BALIUS
Lietuves Dukterų ir Sūnų D-jos
Ketverge. Nauj Metų Dienoje

SAI SIO 1 DIENA. 1925 .M.
LIETI VH SALĖJE.

Kampas E ir S ver Streets. 
SO. BOST-N'. MASS.

Pradžia _ v; po pietų, 
šokius grajis AUrdo Orkestrą 

iš Montvilų. Mass.
atsilankyti. < 
s. kad svečiai

Tik ką išėjo iš spaudos aštuoni nauji muzikos 
veikalai. Dainavimui su piano akomponementu.

Muziką parašė A. Bačiulis
Audra Prieš Dieną (Solo) ......................... $1.00
žvaigždutė (So!o) ir Aušta rytas (Duetas) .75 
Oi. IYainos (Solo arba Duetas) ....................... 50
Nokturnos (Duetas: Bassui ir Sopranui) .. $1.25 
Piemenėlis (Duetas) .........................••.............50
O. Laisve (Mišram Kvartetui arba Chorui). . .50
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ... .75

Imant visus veikalus sykiu, prisiųsiu už $1.00 
Siųsdami užsakymus, siųskite ir pinigus, išper- 
kant pašto Money Orderi sekančiu adresu:

ANTANAS BAČIULIS
P. O. Box 16, So. lkiston, Mass.

Perkūnas buvo vy r jausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ii buvo laisva ir galinga 
Todėl Perkūno ir dabar lietu 
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buve 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumei 
žinoti, tai išsirašykit knyga 
vardu ”Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die-

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

j

»

.•

I

I

iki

Visi kviečiau.; 
draugija pašilių 
butu užganėdini .dievą Pa11- 

nansinėmis machinacijomis, 
už kurias jisai turėjo sėdėti 
kalėjime ir už kurias Ameri
kos valdžia dabar nori jj de- 

jportuoti. Bet klausimas, kur 
‘ji deportuot? Jis yra gimęs 
Italijoj, bei i Suvienytas 
Valstijas atvažiavo iš Kana- 

i dos. Norint jį kur nors d e- vaį ir tikėjimas, bet ir kitų tau- 
t portuoti. šios šalies valdžia 
turi gauti jam iš tos šalies 
paspoiią. Bet Kanada jam 

: paspoi to neduoda, nes jis ne 
jos pilietis, o • Italija sako, 
kad jis taip senai jau išva
žiavo, kad prarado savo p’.- 
lietvbe. Kur ii dėti, nežinia.

Ponzi yra pagarsėjęs
Komitetas.

PARDAVIMAI

Suvalgė popierinį doleri, bet 
nieko negelbėjo.

Lynne buvo per Kalėdas 
toks atsitikimas.Pas tūlą Ho- 
norą Beausojour, kuri slap
ta pardavinėjo savo namuo
se degtinę, atsilankė kaž-, 
koks džentelmanas ir papra
šė paintės snapso. Moteris 
padavė jam puskvortę, o šis 
padavė jai popierinį dolerį. 
Kada ji priėmė pinigus, ji
sai atvertė savo švarko atla
pą ir parodė jai blizgančią 
gvaigždę. Moteris pama
čius, kad turi reikalą su val
džios atstovu, greitai pada-.savaitę buvo parduota 
Žė gautą iš jo dolerinę į cuk
rų, pakramtė ją ir lapt—pra-l pėdų sklypas ž... 
rijo. Ji tikėjosi, kad vai- , na buvo įvaryta 
džios atstovas negalės dabar 
prirodyti, kad ji parduoda 
degtinę. Bet tas nieko negel
bėjo, nes tuojaus pribuvo 
policija, padarė 
kratą ir rado da 14 galionų 
niunšaino. Visas munšai- 
nas buvo {laimias ir biznier-' 
ka areštuota. Dolerį suval-i 
gė visai be reikalo.& t
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Pašovė neprašytą svečią.
Gelžkelio kiemo sargas 

prie South Stationo aną' 
naktį išgirdo bildesi vienam 
ofise ir nuėjęs pažiūrėti ra-1 
do tenai nepažįstamą žmo-! 
gų. Jis pasišaukė da kitą; 
sargą ir jiedu neprašytą sve- j 
čia suėmė. Bet vedamas į1
užrakinamą vietą, šis drožė j jo smarkiai mestis į šoną. Jo

I

Ant Court strecto pėda 
žemės—$65-00.

varžytinių 82 keturkampi■; 
žemės, ir ka 

Į S O 
kas reiškia $65 pėdai.

i- 
350, 
Tas 

sklypas buvo atlikęs nuo di
desnio loto, kurio dali mies
tas paėmė praplatinimui 
gatvės. Bostono {iriemies- 
čiuse tuo tarpu žemė par
siduoda {>o 20-40 centų pė
da. Tai ve. ka reiškia vieta.

Automobilius sužeidė 5 
žmones ant šaligatvio.
Ar.t kampo Kirkland ir 

Irving gatvių Cambridge’iu.j 
aną nedėldienį buvo nelai
mė. Tūlas Royce važiavo 
automobilium taip greitai, 
kad kuomet iš šoninės gat
vės išbėgo prieš ji kitas au
tomobilius, jis negalėjo sa
vo vežimo sustabdyti ir turė-

— -- ----------- ------------------------------ —--------------- J- —

tu, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščioniu gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš vist 
apie 400 Įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto 
mis, kurios tuos dievus garbino 
kur jos gyveno, kaip atsirado ii 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio 
cet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti Į diskusijas b 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
i>opieros. turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik- 
•ai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas. $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus. ir tuojaus gausi knyga

"KELEIVIS”,
255 l?roadway. So. Boston. Mass
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KOSULYS
yri vien simptomas ir 
užeiti bent kokiame laiko- 
kiame atvejyje

Severa’s
Cough 
Balsam

T
I
ii 

gaa [ 
To- I

i

I

suteiks greitą palengvini..' 
T..'.ai yra lengvas bucas apsi- 
eaugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų-

T ;s: 75 et. ir 50 cl

Gsunama* pas jūsų aptiakorių.

- /* W. F. SEVERĄ CO.
J ’ CEDAR RAPIDS, IOVVA

z I
✓ z z z
*

Iš Paryžiau* Universiteto
480 BOYLSTON ST.. BOSTON

Nuo 11 iki 12 ryte
Nuo 1 iki 1 p> pietų 

Nedėklkniai:
Nuo 11 ryte iki 1 po pietų

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.801 III EM) KRAI TI VĖJ. KUR KIEKVIENA DiEN ) TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTU DARB1NINKI PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIKTUS, PLUMBINGĄ, 
ELEKTRIKIMUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musu kainas su kitų krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė. kurią turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena šei
ni y ninkė.

South End Hardware Company
1095 M ASHINGTON STREET. -BOSTf'N. MASS.
Telefonai: Beacli 5:153 ir 5352. arti Ikner Elevated stoties.
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DR. J. BARČUS į
LIETUVIŠK --------
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Išegzaminuoju akis, priskiriu 1 
akinius, kreivas akis atitiesinu ; 
ir amblyopiškose (aklose) aky- ; 
se sugrąžinu šviesą tinkamu j 
laiku. !
J. L. PAŠAKARN1S O. D.
447 Broadvay, So. Boston, Ma«« ■
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D1 F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki II ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 'J vakare

38!l BROADtVAY
SO. BOSTON, M ASS.

Tel. So. Boston 2831
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fiR. F. MATULAITIS
l lt ra violetine Šviesa 

lliathennia
322 HOLURDOK A VE
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
l-ttro norit* teisintų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateiki 

ant 100 Saletn st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo vW 
kių lipų, kain tai: r.uo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rei 
tizino. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo i 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių sla] 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl v 
.noterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime, 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius da 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut geros vaistus ii 

dyt pinigus tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MA
aoioM m oa. >a<wMiaaa<u»ai»a>w«>v.vaie«

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogri
Specialistas Slaptą ligą moterų ir vyrą, kraujo ir skuroa. Kalba 
riškai ir rusiškai.

Telefoną* Hayitarket 3390
1 ALLEN ST.. (<>r. Chambers St.. BOSTON, MA

ą.

osten. .Mas*. 
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Jcijru norite, kad rū
bai nesug-adintų Jūsų 
gražią išvaizdą, tai 
duokit pasiūti juos

A. SI.MOKAICH’I
SU ri s IR OVER- 

KOTL’S siuvame ant 
užsakymo, visokiomis 
madomis. Taipjri taiso
me ir išprosinani

A. SI MOK AIITS
344 Broadway,

1 laiptus aukštai. 
SO. BOSTON. MASS.

I 
t 
I 
» 
t 
I 
I 
I
I

J

<

t t9
V


