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Muštynės Lietuvos Valstybės

kų ir tautininkų juodašimčių 
mušeikų organizuotą socia
listų studentų parengtoje pa
skaitoje brutalį užpuolimą ir 
Universiteto sienose suren
gimą muštynių."

O socialdemokratų stu
dentų draugija “Žaizdras” 
pasmerkė juodašimčių žvė
riškumų tų patį vakarų. Sa
vo rezoliucijoj socialdemo
kratai sako: (musų) susirin
kimas įvertina tą įvykį kaipo 
galutinį studentų ateitinin
kų ir fašistų moralį sužlugi
mų, protestuoja prieš polici
jos įvedimų Universitetan, 
prašo Universiteto Senatų tų 
banditų gaujų, kuri kelia to
kius triukšmus susirinkimuo
se, suvaldyti, ir reiškia užuo
jautos nukentėjusiems.

JAPONAI LUPS LAUKAN 
VISAS AMERIKOS RĖLES

Japonų valdžios gelžkelių 
departamentas nutarė iš
plėšti visas Amerikoj daly
tas reles, o jų vieton sudėti 
Anglijoj ir Vokietijoj dary
tus bėgius. Mat po dviejų 
metų bandymo pasirodė, 
kad amerikiečių relės yra 
prastesnės, negu europiečių 
produktas. Apskaitoma, kad 
šita permaina lėšuos arti 
50,000,000 jenų.

ČICERINAS KELIAUJA ' 
FRANCUZIJON. ________________

Iš Paryžiaus pranešama, sėdis, kad gubernatorių pra- 
kad tenai atvažiuoja, ar jau dalint iš vietos, 
atvažiavo, Sovietų Rusijos j Texas valstijos gubema- 
užsienio reikalų komisaras j torium dabar yra moteris, 
Cičerinas. Jo atsilankymo vadinama “Mama” Fergu- 
tikslas esąs — atnaujinti d e- son Keli metai atgal guber-

SKANDALAS IRAS 

VALSIUOJ.

NORIMA PRAŠALINTI 
GUBERNATORIŲ.

Pildomos valdžios ofise su
sekta didelių suktybių.
Texas valstijoj dabar di

delis sujudimas. Valstijos 
gynėjas, district attomey 
Moody, iškėlė aikštėn dide
lių suktybių gubernatoriaus 
ofise ir dabar yra šaukiamas 
nepaprastas legislaturos po-

BAISIOS PŪGOS EU
ROPOJE.

Paskutinėmis dienomis va
karų Europoje siautė baisios 
pūgos. Pietų Belgijoj prisni
go 5 pėdas gilumo, taip kad 
turėjo sustoti traukiniai. 
Olandijoj daug malūnų bu
vo nušluota nuo žemės vei
do. Tokių audrų ir tokio gi
laus sniego tenai nebuvo jau 
per 30 metų. Ant jūrių žuvo 
daug žvejų.

Pradedant nuo Lenkijos 
ir einant žemyn ligi pietų 
Italijos, visa vakarų ir vidu
rio Europa šiandien stovi 
apklota stoi-u sniego klodu. 
Vokietija, Francuzija, Ispa
nija, Portugalija ir "

SKANDALĄ IŠPROVO
KAVO KLERIKALAI IR 

TAUTININKAI.

Atėję j socialistų studentų 
paskaitą girti “patriotai” 

užpuolė rengėjus.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Lietuvos Universite
to salėje, Kaune, įvyko aną
dien baisus lermas ir mušty
nės. Visų skandalų sukėlė ži
nomi “korporantai,” “ateiti
ninkai” ir kiti “patriotai,” 
kurie atėjo į socialistų stu
dentų suruoštų paskaitų iš 
kalno jau susiorganizavę 
triukšmų kelti. Paskaita tu
rėjo skaityti studentas V. 
Karosas temoje: “Studentų 
teisės ir jų atstovavimas.” 

Jau iš anksto galima buvo 
pastebėti kažkokį judėjimą 
“ateitininkų” tarpe, gausiai 
susirinkusių universitete. Jie 
gaujomis atėjo ii krikščionių 
demokratų kliubo.

Paskaitų atidarė stud. Bo
ruta. Vos tik pasirodė prele
gentas, kai ant tribūnos stai
ga iššoko “ateitininkas” Ma
tulionis ir pradėjo šaukti ne
leisti socialistų studentų pa
skaitos ir mesti juos laukan.

Susiorganizavę “ateitinin
kai” ir tautininkai puolė 
studentus Karosą ir Borutą. 
Kairieji studentai šoko juos _ _

' ginti. Prasidėjo muštynės, kad francuzų šeimynoms 
kurios tęsėsi visą valandą, reikia daugiau vaikų, nes ki- 
“Ateitininkai” su tautinin- taip tauta turėsianti išnykti, 
kais korporantais norėjo iš
stumti kairiuosius iš salės, 
bet tai jiems nepavyko.

Laike muštynių, gerokai 
išsigėrę “patriotai” mėgino 
dainuoti tautos himną.

Užpuolime ir muštynėse 
daugiausia pasižymėjo fa
šistai Rankus ir Juozas Ste
ponaitis, kuris net revolverį 
išsitraukęs šokinėjo. Stepo
naitis yra teismo sekretorius 
ir “Neo-Lituanijos” korpo- į 
racijos valdybos narys — tos 
pačios “Neo-Lituanijos,” ku
rios atstovai, “korporantai” 
Marčiulionis ir Banaitis, ne
senai valkiojosi po Amerikų , 
ir musų kunigų remiami rin- 
ko čionai pinigus savo orga- ( 
nizacijai (tūli sako, kad tuos ' 
Cinigus jie rinko degutui ir ; 

omboms).
Šitųz juodašimčių tarpe, 

sako “Lietuvos Žinios,” lai
ke muštynių Lietuvos Uni
versitete galima buvę matyti 
ir politinės policijos virši
ninkų Račį. Reiškia šitas 
juodašimčių užpuolimas bu
vo suruoštas su valdžios ži
nia.

Vėliaus universiteto salėn 
buvo atėjus policija, bet pa- S"cuz^ei^. 
mačius, kad užpuolimų daro *_________

tU°jaUS AUSTRALUOS JURININ- 
universiteto KAI PRALAIMĖJO,

rektorius Avižonis, prorek
torius Biržiška, ir jų pastan- . 
Somis riaušės buvo sustab-

ytos.
Pažangiųjų studentų or

ganizacijos pakėlė protestų 
prieš šitų “patriotų” chuli
ganizmų. Varpininkai išne
šė šitokių protesto rezoliuci
ją

“Lietuvos L/UATCT9BIVIV UUA vai XIVI BUyCMCMl*lUVVl | VC apOAAlVVIIia Į 'PUV'VVV, v 141 1VV VllMVlJ^ 1VUAI( UlUCIittlč, Kurie UUVU Vl^": gi nitus Mei 1ULHJS SUKri-

Studentų •Varpo* draugija Anglijos laivyną ir tuo budUiTroko vežikas taipgi “pa- džia apskelbė karo stovį ir i» pašto pavogti. Schlitz tuo (to su žmonėmis į skiepą. Su
protestuoja prieš ateitinin- pakirsti jos prekyba I vogtas,” riaušes tuo tarpu numslšiuu. jaus buvo areštuotas žeisti 9 šokikai.

Bergeris Reikalauja
Užgriebti Kasyklas. 

----------------------------------------J--------------  
ANGLIJOJ NUTEISTA i VALDŽIA TURI PAIMT 

12 KOMUNISTŲ.
Pereitų sųvaitę Anglijoj 

pasibaigė didelė politinė 
byla, kurioj 12 komunistų 
vadų atrasta kaltais valsty
bės griovimu ir nuteista įvai
riam laikui kalėjimam Ko
munistų partijos sekretorius 
A. Inpkin gavo 12 metų ka
lėjimo, ir tiek pat gavo pil-

. komiteto narys Gal-
KiaUnuo“dideiiu ilėu la«herirk<*"unistV kalbėt°- 

jas Harry PallitL Kiti gavo

rybas del Rusijos skolų natorium buvo jos vyras, bet 
Francuzijai. Derybos dėl tų suktybes jis buvo praša- i
skolų buvo jau sykį veda
mos, bet jos tuomet nedavė 
jokių rezultatų.

lintas nuo vietos. Atėjus se
kantiems rinkimams, kandi-

I ... - *
Bulgarijoj Sofijos priemies
čiuose vėtra nuvertė 32 na
mu.; Portugalijoj tapo iš
griauti geležinkeliai ir nu
laužyti telefonų stulpai. Di
delės pūgos taipgi siautė 
Šveicarijoj. Žiema pasirodė

po 6 mėnesius kalėjimo.

-------------- ------- aveicarijoj. žiema pasirodė 
dalim pastai* jo pati, ir net franJcuį.u Rivie,‘oi kur 
Tinnli zmnnps halsuvn 11*7 1a • . » , “ 1 « v .

PERKŪNAS UŽKLUPO 
BULVES BEKASANT.
Rugsėjo 26 d. Labanorių 

kaimo lauke, Ukmergės ap
skrityje, bekasant bulves 
perkūnas nutrenkė ūkininką 
Šarkų, jo dukterei nusvilino 
kojų ir rankų ir nutrenkė 
arklį.

FRANCUZAI NENORI 
VAIKŲ, s

Francuzų valdžia veda 
tarp savo piliečių agitacijų,

Bet žmonės tos agitacijos 
nepaiso ir kiekvienas sten
giasi turėti kuomažiausią 
šeimynų.

Taip papasakojo ameri
kiečių gimdymo kontrolės 
susirinkime New Yorke 
francuzų prof. Andre Sieg- 
fried pereitų sųvaitę.

RAŠYTOJO DRAUGAI 
APKŪLĖ KARALIAUS 

ŠALININKĄ.
Pereitų nedėldienį Pary

žiuje ant vienos gatvės įvyko 
muštynės, kurių priežastis 
buvo Ispanijos karalius. Mat 
tūlas laikas atgal garsusis is
panų rašytojas Ibanez para
šė knygų, išvadindamas Is
panijos karalių ištvirkėliu ir 
niekšu. Karaliaus šalininkas 

, Carretera parašė kitų knygų, 
išvadindamas Ibanczą da 
didesniu ištvirkėliu ir niek
šu. Taigi keturi Ibanezo šali
ninkai nuėjo prie hotelio,

žiopli žmonės balsavo už jų. 
Tapus jai gubernatore, visus 
valstijos reikalus vėl veda __________
jos vyras, tik ji pasirašo. Vi-į STUDENTU DEMONST- 
sus senuosius savo sėbrus ji- D A/-i iac vvmi mcr sai vėl paskyrė valstijos vai-1 RACIJOS KYKUOSE, 
dininkais ir komisionieriais, Pereito j šubatoj ir nedė-
ir vėl pradėjo varyti visokį boj Pekine buvo triukšmin- 
šmugelį. Didžiausių sukty- gos- . Studentų demonstraci- 
bių dabar susekta taisant Apie 3,000 studentų, ap- 
valstijos kelius, Šitiems jJarii i šiginklavę pagaliais ir pasi- 
l------------------------ a-'. I puošę raudonais ženkleliais,

jos niekad nebūdavo, šiau
rės Anglija užversta sniegu.KOVA DĖL KAIZERIO 

TURTŲ VOKIETIJOJ.
Šiomis dienomis Vokieti

joj žada prasidėti atkakli 
kova dėl kaizerio ir visokių 
princų nuosavybės. Kaizerio 
giminės ir kiti karališki “be
darbiai” reikalauja, kad res
publika sugrąžintų jiems yi- 
sus dvarus, pilis, visokį pe- 
kilpojamą turtą miestuose, 
kaip lygiai dailės turtus ir 
kitokias brangenybes, kurių 
vertė siekia milionų markių.  ------ —..r—j— . ■  ----- ?------ v
Teismai -jap pripažino, kad asfaltu 1,000 mylių kelio ir prezidentų ir grųsi-
tuos turtus reikia grąžinti, užmokėjo jai po 30 centų ■ nančiais žestais įteikė reika- 
arba atmokėti už juos pini-;nuo keturkampio jardo, kuo- lavimą, kad butų sudaryta 
gaiš, nes dokumentai paro- i met kitos1 kompanijos a(lie-. darbininkų valdžia ir ap- 
dą, kad tie turtai prigulėję jka tokį darbų nuo 12 iki 20 įginkluotas proletariatas. 
Vni'/orin š^imvnai nim senu'centu už ketHrkami)i iarda.'Demonstracija gausiai plati- 

revoliucinę literatūrų.

bams Valstijos _ ______
$40,000,000 vieniems įnė- išdaužė 11 valdininkų namų 
tams. Fergusonas atMavė langus ir sulaužė rakandus, 
vienai kompanijai padengti (Paskui demonstracija nuvy-

kaizerio šeimynai nuo senų! centų už keturkampį jardų. - - 
senovės. Socialdemokratai Tai lygiai taip kaip Lietuvos i no . . . . ,
sako, kad tuos turtus kaize- krikščioniškoji finansų mi-Į Kitas demonstrantų būrys 
riai įgijo būdami Vokietijos nisterija, kuri už nukalimų užpuolė ir sudegino reakci-
kaizeriais, todėl dabar, kada 
monarchija panaikinta, tur
tai turi pereiti valstybės nuo
savybėn. Ir socialdemokra
tai ruošiasi įnešti Reichsta- 
gan sumanymų, kad šitas 
klausimas butų išrištas ir už
baigtas sykį ant visados.

TURKAI NUTARĖ NE
KLAUSYTI TAUTŲ 

LYGOS.

sidabrinių pinigų užmokėjo 
privačiai anglų firmai 5,- 
400,000 litų, kuomet danų 
valdžios pinigų dirbtuvė siū
lėsi atlikti tų patį darbų už 
4,680,000 litų. Kunigų val
domoj Lietuvoj valdininkai 

įgali šitaip valstybę apgaudi- 
■ nėti ir ramiai sau vietose sė- 
į dėti, bet Amerikoj kas kita. 
■' čia tuo jaus tapo užvesta by
la prieš tą kompanijų, kuri

I

i užpuolė ir sudegino reakci
nio laikraščio “šen Pao” 
spaustuvę. Kalbėtojai visur 
ragino tverti revoliucinę ar
mijų ir griauti dabartinę Ky- 
nų valdžių.

ANGLAI SUSIRŪPINĘ CI- 
ČERINO KELIONE PO 

EUROPĄ.
Jau kelinta sųvaitė kaip 

po vakarų Europų keliauja 
sovietų’ Rusijos diplomatas 
Cičerinas. Pirma jis buvo ap-

KAIZERIS GAUNA 
$20,000,000.

Vėliausios žinios iš Bėdi
no sako, kad Prūsų finansų 
ministerija sutiko išmokėti 
kaizeriui grynu auksu 30,- 
000,000 markių, sugrąžinti 
180,000 akrų dirbamos že
mės, tris palocius ir daug 
kitokios nuosavybės, kurių 
jis valdė pirma karo. Visi ši
tie turtaiikpskaitomi Ameri
kos pinigais į $20,000,000.

----------------
RIFAI VĖL ATAKUOJA 

FRANCUZUS.
Žinios iš Morokos sako, 

kad rifai vėl pradėjo atakuo- į 
ti francuzus. Ypač sukilėliai 
persekioja tuos tautiečius, 
kurie pasiduoda francu- 
zams ir priima jų valdžią. 
Vienoj vietoj rifų sukilėlių 
artilerija smarkiai šaudė į 
francuzų orlaivius, bet vė
liaus buvo nutildyta francu
zų artilerijos ugnimi.

TROKAS SU MOKINIAIS 
NUVIRTO UPĖN.

Netoli Westwood, Ohio, 
trokas veždamas mokyklon 
mokinius nuslydo nuo kelio 
ir nuvirto pakalnėn į upę. 
Du mokiniai tapo užmušti ir ! 
35 sužeisti. 1

nimspnai ian pina <nnėfl«do1 bematoriaus permokėti jai išstojęs Varšuvoj ir draugiš- 
MnrnU ’iinn I”ni^ai ^P0 atimti. Dabargijkai lenkų valdininkų vaiši-ims naganai namas. Paskui jis nuvyko 
sprendė kad šita žnča turi Igubernatorių. Kompanijos,! Berlynan ir tenai su Hinden- 
išrišti Tautu Lvea fr kad ios kurios prie suktYbių prisi- i burgu bučiavosi. Dabargi 

vio»c£ridėjo, bus visai ištremtos iš j bolševikų diplomatas įsva- nutarimas šituo klausimu l TeJxag ir jog jau ne_. žiavo Paryžiun, šitomis jo

Mozulo sienų. Tarptautinis j 
Tpkmjic TJaaomi anarHon nu- ,

RE1KALAUS PAKEISTI 
PROHIB1CIJOS ĮSTA

TYMĄ.
Kongresmanas Dyer iš 

Missouri s valstijos ruošia 
Kongresui bilių, kuriuo bus 
siūloma pakeisti dabartinį 
prohibicijos įstatymų taip, 
kad galima butų daryti ir 
pardavinėti alų su 2.75 nuo
šimčio alkoholio.

y ’ biznio. Sukčiams gręsia da ir 11 anglų spauda. Tūli Londo- 
kalėjimas. Taip turėtų būt ir j no laikraščiai kaltina savo 

----- -  - - ik xmi-nimte1!^ Lietuvoje. valdžių, kad ji be reikalo 
kur Carretera gyvena, ir taryba dabar nutarė Tautų; J Imm nmiinc
kaip tik jis išėjo laukan, Lygos neklausyti ir priversti- 
pradėjo jį lazdomis švėn- nam jos nutarimui nepasi-
tint.

' Apmuštas karaliaus užta
rėjas patraukė mušeikas

duoti.

VIENA DIENA 6 UŽPUO
LIMAI NEW YORKE
Pereitų subatų New Yorko 

mieste buvo 6 užpuolimai ir.

SUĖMĖ MOTERŲ 
UŽPUOLIKĄ.

Toledo, Ohio. — Čia atsi
rado padūkęs žmogus, kuris 
pradėjo užpuldinėti vienas 

• moteris ir mušti jas. Dvi už
mušė visai, o septynes sun
kiai primušė. Mušimui visuo-

nuo Rusijos užsisuko. Kitos 
valstybės dabar galinčios 
padaryti su Maskva naudin
gų sutarčių, o Anglija atsi- 
liksianti.

IŠPLĖŠĖ |5,900.
Rochester, N. Y. — Keturi 

ginkluoti banditai čia už:KAI PRALAIMEJU. pIėSmat Du banditai pnmw«. puoJė c p Wardą -r
Iš Sydney pranešama, kad i puolė ir apiplėšė pinigų mai- nolicii^šita ilš *° $6’900’ kuriuos jis vežė

Australijos jurininkų strei- nytoją ant gelžkelio stoties P?L a po J ^darbininkų algoms pereitų 
kas jau pasibaigė. Streikį tunelyje. Jiedu pagrobė pacluKell sugavo- jsubatų.
ninkai nutarė grįžti darban $755. Ant Bronxo 3 plėšikai ; . ~ I ---------------ninkai nutarė grįžti darbai, 
darbdavių sųlygomis, kas 
reiškia algų sumažinimų ,
Streikas tęsėsi nuo rugpiu- vertės brangmenų. Be to bu-
* • — • • Al** 1 JAI“ • T r • • •

$755. Ant Bronxo 3 plėšikai į 
išplėšė auksinių daiktų k>. >u-. 
tuvę, nusinešdami $8,000;

ARMĖNIJOJ KILO 
RIAUŠES.

i ----- ■ i
RADO $10,000 PAVOGTŲ 

PAŠTO PINIGŲ.

AUTOMOBILIUS NUKRI
TO NUO PRIEPLAUKOS.

Brooklyne šalia cukernės 
pereitų sųvaitę j važiavo į 
upę automobilius ir prigėrė 
3 žmonės, tėvas, motina ir 
sūnūs. Nelaimė atsitiko nak
ties laiku, kuomet prieplau
ka pasirodė vežikui tiltu, ir 
jis šovė per jų visu greitu
mu ir nudardėjo stačia gal
va į upę. Vandens toj vietoj 
yra 12 pėdų ir automobilius 
pasinėrė. Vežikas išsigelbė
jo, o važiavusieji su juo 3 
žmonės žuvo.

1 JAS į SAVO RANKAS.

' Kongresui atsidarius,/ socia
listų kongresmanas įneš šito
kį bilių, nes kasyklų savinin
kai nenori su unija tartis.

Šį panedėlį socialistų kon- 
; gresmanas Bergeris kalbė

josi su prezidentu Coolidge 
apie angliakasių streiką. Ji
sai išparodė prezidentui, ko
kį vargą neša darbininkams 
ir visam kraštui tokia tvar
ką, kur gamtos turtai, anglių 
kasyklos, priklauso privati
nėms kompanijoms, šitoms 
kompanijoms rupi tiktai sa
vo pelnas. Kada kasyklų 
darbininkai pareikalauja 
teisingesnio atlyginimo už 
darbą, kompanijos atsisako 
jų reikalavimą pildyt ir kįla 
streikas, šiandien eina jau 
trečias mėnuo, kaip kietųjų 
anglių kasyklose streikuoja 
apie 150,000 darbininkų. 
Žiema jau čia pat, visuome
nė neturi anglių, o kasyklos 
stovi uždarytos ir tukstan- 

’čiai angliakasi?. sėdi be dar
bo.

Tai yra privatinės nuosa
vybes pasekmės.

Kad padarius šitokiai 
padėčiai galų, musų draugas 
Bergeris pasakė prezidentui, 
kad kaip tiktai atsidarys 
Kongresas, jisai tuo jaus įne- 
šiąs įstatymo sumanymą (bi
lių ), kad visos anglių kasyk
los butų paimtos į federalės 
valdžios rankas ir tuo jaus 
atidarytos. Valdžia galės 
mokėti maineriams daug ge
resnes algas ir per pus pi
giau pardavinėti anglį visuo
menei. z

Kada socialistų kongres
manas padarė šitokį prane
šimų, tai senatorius Borah 
paskelbė, kad ir jis planuo

jąs įnešti panašų bilių. 
i Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot tuo tarpu ban
dė suvesti streikuojančių 
angliakasių atstovus su ka
syklų savininkais bendron 
konferencijon ir sutaikyti 
juos pirma, negu Kongresas 
atsidarys.

Angliakasių unijos virši
ninkai tuojaus susirinko ir 
nutarė gubernatoriaus pa
siūlymą priimti. Bet kasyklų 
savininkai Pinchoto propo
ziciją atmetė ir pasakė, kad 
jie bendron konferencijon 
su unijos atstovais neis. Jie 
dagi arogantiškai burnoja 
gubernatoriui, kad jisai rei
kalauja pripažinimo “check- 
off” sistemos/ kas esą tas 
pats, ką unijos pripažini
mas. O jie, mat, unijos pri
pažinti nenori. Jie nori dar
bininkų organizacijų sunai
kinti, kad paskui lengviau 
butų išnaudoti mainerius ir 
krauti sau didesnius pelnus.

Taigi, streiko pabaigos 
kol kas da nematyt. Kasyklų 
savininkai, tie begėdiški plė
šikai, matoma, pasiryžę 
Hreiką sulaužyti. Bet ar 
jiems tas pasiseks, tai kitas 
klausimas. Gruodžio pra
džioje susirenka Kongresas 
ir tenai tuojaus bus įneštas 
kongresmano Bergerio bi- 
’.ius, kad anglių kasyklos bu
tų atimtos iš tų pelnagrobių.

SUGRIUVO ŠOKIŲ SALĖ.
New Yorke pereitų sųvai- 

tę sugriuvo namas, kuriame 
buvo įtaisytas kabaretas. 
Nelaimė buvo panaši į Pick- 
wick CIub’o katastrofų Bos
tone: sienos prasiskietė, ir 
visn: grindįs bei lubos sukri-

Žinios iš Konstantinopo- Paštininko Walter Šchlit-
Anglijos vai-voda 4 plėšimai. Vienoj vie-lio sako, kad “fanatiški re-zo namuose Chicagoj buvo 
j-i i. u— ----- i armėnų mieste į padaryta krata ir atrasta

Rusijos bolševikus, kurie j prikrautų gumos, kurios ver- 'Erzerum pakėlė riaušes prieš‘$10,000 pinigais, čekiais ir 
Universiteto buk tai norėję suparaližiuoti!tė apskaitoma į $80,000.'turkų revoliuciją. Turkų val-imoncy orderiais, kurie buvo 
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čio mėnesio. Anglijos vai- vo da 4 plėšimai. Vienoj vie- lio sako, k 
džia kaltino dėl to streiko , toj banditai pavogė troką 'akcininkai’

JT.lll.lt
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O APŽVALGA D
j Kaip galima tokius žmones 
(skirti į Klaipėdos krašto vir- 
Išininkus?

MULKINA DARBININ
KUS.

Kunigai labai bijosi, kad 
ateinančiais rinkimais į Sei
mą nepatektų didžiuma so
cialdemokratų. Paėmus so
cialdemokratams viršų, dva
siški tėveliai galėtų netekti 
riebių algų ir dvarų centi-ų, 
kuriais jie dabar apsirūpino.

Taigi, kad žmonės už so
cialdemokratus nebalsuotų, 
Lietuvos prabaščiai prasi
mano visokių melų apie so
cialdemokratus. Pavyzdžiui, 
vienas klerikalas Lietuvos 
“Darbininke” meluoja, buk 
socialdemokratai norį be
darbės.

Šitą žioplą pasaką kartoja 
ir Chicagos “Draugas”:

“Socialistai visur reikalauja, 
kad butų sumažintas muitas 
ant tą prekių, kurios yra iš
dirbamos musų krašto darbi
ninką pajėgomis. Jie, pavyz
džiui, šūkauja mitinguose, kad 
butą sumažintas muitas gele
žies išdirbiniams. Jei tas butų 
atsiekta, tai keli šimtai metalo 
darbininkų turėtų eiti užsire
gistruoti į tą biurą, kuns išve
ža musų darbininkus Į Francu- 
ziją. Socialdemokratai eina or
ganizuoti metalistus. O tuo 
tarpu išėję iš metalistų tarpo 
jie kasą draugams metalistams 
duobę ir stumte stumia juos į 
bedarbę, i badą. Toliau, reika
laudami papiginto muito ant tų j 
išdirbinių, kurie yra gaminami j 
musu krašto darbininkų, socia
listą blokas dirba užsienių ka
pitalistų naudai ir smaugia mu
są darbininkus. Nes juo užsie
nio pirkliai galės lengviau įvež
ti savo prekes į Lietuvą, tuo 
greičiau užsidarys musą dirb
tuvės, ir darbininkai atsidurs 
gatvėje. Toliau, užperkant pre
kes užsienyje, išvežamas iš 
musų šalies turtas auksas ir 
tuo budu yra sunkinamas visas 
Lietuvos ekonominis gyveni
mas. Dėl pinigų stokos mažėja 
krašte darbas ir tuo atnešama 
darbininkams didžiausia žala, 
nelaimė.”

Bet kas takią žalą Lietu
vos darbininkams neša, jei 
ne patįs klerikalai? Kas 
traukia iš Vokietijos skal
dytus akmenis gatvėms grįs
ti, kuomet Lietuvos darbi
ninkai neturi darbo? Juk tai 

j daro klerikališkoji valdžia. 
H O kas importuoja iš Belgijos 
' spiritą krikščioniškam mo-' 
Įnopoliui? Ir vėl klerikąlų 
j valdžia. Net šienikų kalėji- 
Iįmams ji neduoda savo: dar- 
(bininkams padaryti, bet per- 
• ka juos iš Čekoslovakijos, 
j Tuo tarpu Lietuvos darbi
ninkai negali gauti namię 
lokio darbo ir bado verčiami 
turi net Francuzijon važiuo
ti duonos jieškoti.

Jei tokiam “Darbininkui” 
Ar “Draugui” ištikrujų rūpė
tų Lietuvos žmonių labas, o 
Be jų mulkinimas, tai jie čia 
turėtų protestuoti prieš savo 
krikščionišką valdžią. Da- 
Ibargi jie loja ant socialde
mokratų, kurie pasišventę 
Aina darbininkų reikalus. 
T Šitaip elgdamiesi kleboni
jų politikieriai toli nenueis.

! NEVALIA NET UŽUO- 
; JAUTOS KITIEMS 

IŠREIKŠTI.
“Rytas” 25 spalių numery 

praneša, kad—
“Telšių Taikos Teisėjas va

kar išnagrinėjęs dabartinio 
‘žemaitis’ laikraščio redakto
riaus Saikuno bylą, kurioje jis 
kaltinamas už patalpinimą 
‘Žemaičio’ laikraščio skyltyse

i

( 
t
J 
j 
r

I ____

' užuojautos bulgarų komunistę 
' sukilimui, nubaudė redakt. Sai- 
[ kūną 7 paras arešto ir 500 litų 

pabauda; pabaudos neįmokė
jus, dar pridedama 1 mėn. are
što.”
Užuojauta Bulgarijos ko

munistams nėra joks prasi- 
Irogittds grieš Lietuvos
i

r*
I « u

i
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tymus. Kuo tad pasiremda
mas Telšių bašibukas galėjo 
bausti užtai laikraščio re
daktorių?

“Rytas” da priduria, kad 
tas pats teisėjas nubaudė ir 
Telšių šaulių būrio vadą Ra- 
dišauską, kuris seniaus re
dagavo “žemaitį.” Radi- 
šauskas esąs nubaustas už 
įdėjimą į laikraštį “porno
grafijos” 1 *>00 litų ir 2 sąvai- 
tėm kalėjimo. Neužsimokė
jus pabaudos, pridedama da 
2 mėnesiai kalėjimo.

D-RAS S. MATULAITIS 
PABĖGO RUSIJON.

Kuniginis “Rytas” rašo:
“Dr. Matulaitis, buvęs kelis 

kartus politinės policijos areš
tuotas ir traukiamas teisman, 
už priklausymą slaptai komu
nistų organizacijai, šiomis die
nomis pabėgo iš Mariampalės į 
Rusiją, 
užstato,
teismui iki pabaigimui jo by
lu.”

Nelabai senai Lietuvos 
kovotojams už laisvę prisi
eidavo bėgti nuo caro žan
darų, o dabar reikia bėgti 
nuo savo kunigų žvalgybi
ninku.

palikdamas 5000 liL 
kurie bu\o užstatyti

laisvė ir nereikalinga. Ji rei
kalinga tik tam, kad žmogus 
galėtų nieko nevaržomas 
kalbėti ir elgtis kaip jam lie
pia jo protas. Tokia vieta, 
kui- žmogus negali elgtis;

KAIP KRIKŠČIONYS 
VAGIA.

“Rytas” paduoda įdomią 
žinią apie bylą, kurioj; vie
nas krikščioniškas valdinin
kas, Jonas Juodinis, buvo 
kaltinamas vagystėje. Girdi:

“Bylas daviniais yra nusta
tyta, kad Juodinis būdamas 
1923 metais žemės tvarkytoju, 
išreikalavo dideles sumas pini
gu iš piliečių, kurie norėdavo 
gauti žemės ir parceliuojamų 
dvarų.

“Parceliuojant 1923 metais 
Milunčiu dvarą, iš dvaro nuo
mininko Longino Vrublevsko. 
kad šis paliktų savo senoje vie
toje, pareikalavo 50 dol., pasta
rajam neturint pinigu išreika
lavo kyši vekseliais 400 litų su
mai.

“Parceliuojant tą patį dvarą 
pareikalavo iš Antano Rožins- 
kio kyšį, 1000 lt., pastarajam 
neturint tokios sumos privertė 
pasirašyti vekselius 500 litų su
mai. Iš Jono Milinio išreikala
vo vekseliais 600 lit. kyšį.

“Parceliuojant Jancevos dva
rą išreikalavo iš Jono Milinio 
kyšį 400 litų; nuo Juozo ir Ed
vardo Eitmanavičių išreikala
vo 2,800 litų vekseliais.

“Parceliuojant Jancevos dva
rą išreikalavo iš Petro Krasau
sko 600 lt. kyšį vekseliais: iš 
Juozo Gučiaus paėmė kaip kyšį 
turbaną.

“Parceliuojant Juozapavos 
dvarą paėmė iš Stasio Varotin- 
skio kaip kyšį šeškų kailinius ir 
aukso žiedą.

“1921 metais iš Gardiškės 
dvaro nuomininko, kad nepadi
dintų kitiems metams nuomos, 
išreikalavo 10,000 auksinų.

“Iš Vinco Kuzmicko, kad 
gautų geresnės žemės paėmė 
kyšį 500 litų vekseliais. Iš Jono 

; ęjdįėno, kad iškeltų iš jo dvaro 
Nuomininkus paėmė .50 dolerių, 

i Iš Jono Gardamavįįinus, 1920 
m. išreikalavo tl.OOO auks. Iš 
Viliaus Kumpinausko .reikala
vo 1000 lt/wuž tai žadėjo duo
ti geresnį rūšies žemės. Iš An
tano Cibulskio 1000 lit. Iš Igno 
Piijhausko 800 L, iš Juozo Vait
kevičiaus reikalavo 500 litų ky
šio, bet pastarajam atsisakius 
mokėti davė -blogiausios žemės 
(raistą), iš Juozo . Sukelio 50 
dolerių, iš Jono Vorotinskio 200 
lit. ir iš Vinco Mtecko 1O aukso 
rublių. Paimtų kyšių suma sie
kia keletą tūkstančių dolerių.”'

Tai taip vagia krikščio
nys!

GABRYS AR ŽILIUS?
South Bostono “Darbinin

kas” 131-mame numery ra
šo, kad kun. Jonas Žilius 
esąs paskirtas Klaipėdos gu- 
gematorium, nes senas gu
bernatorius Budrys rezigna
vo. y .

Bet Kauno “Rytas” 244- 
tame numery sakosi “iš pati- <_* • • SS • _  t_
nauju Klaipėdos _ 
rium esąs paskirtas Gabrys.

Visviena, kuris iš jų nebū
tų paskirtas, nei vienas to
kiai vietai netinka. Gabrys 
yra avantiūristas, žmogus be 
galo nepastovus ir karštos 
gdvgoJnm. Žiliu? yra

* šurinko Amerikoj iš 
w • • • s _ ____ • _

kimų šaltinių” girdėjęs, kad
gubemato-

“SANDARA” TEISINASI, 
BET LABAI NEVYKUSIAI

Tautininkų “Vienybė’’ nu
peikė“ Sandarą,” kad ji ne
talpina sandariečių raštų, 
kuliuose kritikuojamas jos 
redaktorius ar kiti vadukai. 
“Vienybė” teisingai sako, 
kad šitoks “Sandaros” des
potizmas yra nepateisina
mas “prasižengimą* prieš 
sąžinės laisvę, kurią sanda
riečiai skaito savo principu.” 

Katalikų “Darbininkas” 
irgi vietoje padarė “Sanda
rai” priekaištą, kad ji rėkia 
ant Lietuvos valdžios už lai
svės varžymą, o tuo tarpu; 
pati tos laisvės nepripažįsta 
savo nariams, ir tie turi 
kreiptis su savo raštais į ki
tus laikraščius.

Ką gi ant to atsako “San
dara?”

Žinoma, ji teisinasi. Savo 
48-tame numery ji sako:

“Tūli įsivaizduoja sau, kad 
ten, kur pabrėžta žodžio, spau
dos ir tt. laisvės, turi būti gali
ma viskas. Jei žmogus gyveni 
demokratiniai vedamoj šalyje, 
kur laidojama asmens laisvė, 
tai kai kurie nori manyti, kad 
jie gali elgtis ^ulig to, kas 
“užėjo jiems ant seilės.” Bet, 
žinoma, jie klysta. Taip būti 
negali ir negalės. Asmens lais
vė baigiasi ten. kur jis savo el
gesiu užgauna kito laisvę, arba 
ten, kur jo elgesys griauna pa
statytą naudingą daiktą. Leis
kime, Amerika yra gana laisva 
šalis, bet jei atsirastų žmogu
tis, kuris norėtų padegti net 
paties savo gerą namą, tai val
džia jį persekiotų. Tai pavyz
dys, kur žmogus negali elgtis 
“kaip jam atėjo ant seilės” net 
su savastimi.

“Vaduojantis tuo principu, 
nėtalpinta musų organe p. Šo
kia straipsnis. Jame aiškiai 
buvo imatyta daug neigiamų 
savumų, destrukcijos, o ne 
konstrukcijos to. ką Sandarie
čiai subudavojo per arti dvide
šimts metų, todėl jis ir netal
pinta. Ir tuo mes nė kiek neuž- 
gavome musų principų. Tą tu
rėjo gerai suprasti ‘Vienybės’ 
redaktoriai.

“Kas dėl davatkų organo pri
metimo mum.
me ant 
laisvės,
varžome, tai mes turime pasa
kyti štai ką: Mes varžome ne 
laisvę, bet peiktiną asmens el
gėsi, kuriuom jisai užgauna ki
tų laisvę, arba turtą.”
Reikia tiesiog stebėtis* 

kaip žmogus, išrinktas poli
tinės organizacijos laikraš
čiui vesti, gali taip žioplai 
nukalbėti. Laisvė, sulyg jo, 
tai lyg ir koks pynacų mai
šiukas, kuris neturi nieko 
bendra su asmens elgesiu. 
Asmuo gali būt suvaržytas, 
jam gali būt uždrausta elg
tis kaip jis nori, bet pynacu 
jis vistiek gali turėti. Pagal 
Tūlį, su laisve yra tas pats. 
Laisvės mes ne varžom, jis 
sako, tik neleidziam savo 
nariams išsireikšti per “San
darą.”

Šitaip gali nukalbėti tik

kad mes rėkia- 
Lietuvos valdžios už 
varžymą, o patys ją

LIETUVOS KU1KU lš^mokinfe dienos
Chicagos miestą galima 

imti kaipo pavyzdį didelio 
darbo, kuris yra vedamas 
užaugusiųjų švietimo dirvoj. 
Viešos mokyklos, kur moki
nama veltui, po švietimo 
Skyriaus priežiūra, duoda 
progą kiekvienam dasiekti 
mokslo, arba siekti daugiau. 
Yra tam specialės klesos, 
kur išguldoma anglų kalba 
ateiviams.

Švietimo Skyrius taip pat 
turi anglų kalbas ir piliety
bės klesas bile dirbtuvėje, 
kur randasi tam paranku
mai. Dabartiniu laiku Chica
goje randasi 63 dirbtuvės ir 
viešbučiai, kur tokios klesos 
laikomos.

Švietimo autoritetai turi 
dienines klesas ateivėms, 
kur randasi užtektinas rei
kalavimas. Nekurtuose atsi
tikimuose jų vaikai esti pri
žiūrimi, kuomet jos lanko 
klesas.

Kad pagelbeju* tiems, ku- 
rie nori paduoti prašymą’

“PROGRESAS"
Jie Turi Kuo 
“Didžiuotis”.

kaip jis nori, yra kalėjimas. i Lietuvos kunigai, bepoli- 
O gyvenimas kalėjime lietu- i tikaudami, besteigdami ban-
viškai vadinasi nelaisve.

“Sandaros” redaktorėlis 
Tulys sako: “Asmens laisvė 
baigiasi ten, kur jis savo el
gesiu užgauna kito laisvę...” 
ir tuo pačiu laiku jis pats 
taip elgiasi. Jisai netalpina 
“Sandaroj” p. Sekio ir kitų 
sandariečių raštų, kurie jam 
nepatinka. Ar gi jis čia ne
užgauna tų sandariečių lais
vės?

Taigi čia jis sumuša pats 
save. Jis pats pasako, kad 
nevalia taip elgtis, kaip jisai 
elgiasi.

|kus ir besmaugdami visą pa
žangųjį judėjimą, visiškai 
užmiršo bažnyčios ir tikybos 
reikalus, ir tuo atžvilgiu per
ėjo bet kokias ribas. Tokį 
kunigų nukrypimą kai ku
riais atvejais ima pastebėti 
ir kaikurie patįs kunigai. Štai 
jų laikraštyje “Tiesos Ke
lias” spalių m. num. skaito
me:

“Kai kurie kunigėliai — 
tikri dabitos, pralenkia net 
pasauliečius. Jokio kunigi
nio charakterio neturi. Pir
mos rūšies frantai.

“Juk mergaitės tirpsta

i

Tiesa, Tulys teisinasi, kad • - T .į ,. ’ . f?•«-«»*««»*»pnes beūsio elegancija. Te- p. Setao ir kitų sandanecių matvti kuni ^j Jn'et de_ 
i^tai, kūnų j^ai netalpina koltuotį lai.
Sandaroj, kenkia Sandą- svamanįaj drįsta šios rūšies 

ros partijai. Bet taip juk tei- ■ ĮęunĮg^ atžagareiviais va- 
sinasi vnsi atžagareiviai. Juk dĮntjs juk Jį .p,,ogrese. 

jięms patinka.. Jie.
tik tokius, kūne pnesingi jų progi-esistas’, ku. .u- 

. Ja rorte kartu su viena panele K Irscmni® H omnkTutai na_ . . . . .r. .

| šai teiravosi kunigų, kas yra cialės klesos sąnšy su Darbo
viešpataujančiai į 
Krikščionis demokratai, pa
sodinę kalėjiman “Lietuvos 
Žinių” redaktorę Bortkevi- 
čienę, aiškina, kad ir ji dir
bo “blėdingą darbą” valsty
bei, kuomet kritikavo ir 
smerkė valdininkus.

Tulys sako, kad šitoks 
krikščionių pasiteisinimas jų 
nei kiek nepateisina. Taigi ir 
jo paties pasiteisinimas ne
gali ji pateisinti.

kur ku-

i Skaitytųi Pastatas.

riam iii surinko Ame _ _
ietimų darbininkų apie tas, kas nesupranta laisvės

— pražudė, reikšmės. Juk sėdėt ir tylėt’ir visus
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Nors vaikai nevisuomet į 
tėvus atsigema, bet p. Sirvy
do sūnūs savo raštuose ir po
litikos darbe eina pėda pė- 
don su savo “papa.” Jied
viem taip sekasi melus ir 
fabrikacijas,rašyti, kad ta
me nešvariame darbe niekas 
kitas nepajiegia juos ap
lenkti, išskiriant “draugutį” 
’Pruseiką, kuris juos “suby- 
tina.”

* e ♦

Kuomet ponas Strimaitis 
buvo SLA. sekretorium, tai 
jo “respublikos” valiuta bu
vo taip žema, kad visą laiką 
buvo nedateklius tos “res
publikos” lėšų fonde. Tik 
užėmus Petronėlei jo vietą, 
tas fondas susibalansuoja 
taip, kad net ii- perviršis ma
tosi. O vienok p. Strimaitis 
turi drąsos girtis, kad jis 
“tiek daią?” dirbęs SLA. la
bui. .Tas jo pasigyrimas yra 
lygus musės pasigyrimui, 
kuri jaučiui ariant prisigėrė 
jo kraujo ir vakare tupėda
ma ant jaučio rago gyrėsi:. 
“Ir aš ariau”

♦ e ♦

Musų geroji Petronėlė po
no Laukio “Vaipą” taip “šė- 
kina,” kad jo silpna siela ga
li jį visai apleisti. Tuomet 
nebetektumem anarchistiš- 
kai-taut3škos ir patriotiškai- 
aidoblistiškos gazietos.

* * * ^ -i,

Vargšas Sekys, aiškina, 
aiškina Sandaros silpnybes, 
o tuo tarpu Sandaros atža- 
gareiviški vadai tempia pa
nelę.Sandarą į pelkes, visai 
nepaisydami jo pastabų. Iš 
to visko ponui Sekiui ir ki
tiems sandariečiams turėtų 
būti aišku, kad vėžio prigim
tis verčia jį atbulą eitr^- ir 
kitaip neišmokysi.

♦ ♦ ♦

Taip sakant, noria drau
giškai pastebėt poniai Ja
nuškienei (Menkeliuniutei), 
kad ji eidama giedot apsiau
tų vyriškom kelinėm, tuomet 
savo gramėzdiškas rankas 
galėtų sukišti į kelinių kiše- 
nius ir nedarytų publikai ne
malonumo.

eidavo jūron maudytis. Jai 
labai patikę matant, kaip 
tas -progresistas' savo pa
nelės akyvaizdoje iškilmin
gai vilkosi maudymosi kos
tiumą.”

Šituos pačių kunigų paste
bėtus kunigų patvirkimo 
faktus mes dar galėtume pa
pildyti kai kurių ‘tėvelių” 
kurortinio gyvenimo vaiz
dais (kad ir šią vasarą Birš
tone), gal būti dar “gražes
niais.” Tik čia svarbu pažy
mėti, kad ir tie kunigai, ku
rie mato savo bendrolių iš
tvirkimą, nemato to ištvirki
mo priežasčių: ne “progre
sas” čia kaltas, bet kunigo 
pareigų užsimiršimas. Kada 
Vailokaičiai, Šmulkščiai, 
Krupavičiai, Reiniai, Dagi
liai ir kiti mes politikas, par
tijas, bankus, ministerijas, 
automobilius, revolverius ir 
tt., ir eis bažnyčion, laikyda
miesi 136 kanono, mišių lai
kyti ir kitų savo pareigų at
likti, tik tuomet kunigas ga
lės laukti tinkamos pagar
bos. Jei to nebus, tai jūsų, 
“tėveliai,” luomas taip “nu- 
siprogresuos,” jog liks tik 
pajuokimo ir pasityčiojimo 
simbolu. (“L Ž.”)

Vakariaes Noky
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Daug ateivių šioje šalyje 
nežino, kad Suv. Valstijose 
yra daugtįstaigų, kur moks
lą galima įgyti veltui. Nesi
randa nei vienos, kitos ša
lies, kur mokslo parankumai 
butų taip skaitlingi ir pigus. 
Amerikos žmonės yra labai, 
užsitikėję mokslui, ir švieti-' 
mo autoritetai daro kiek ga
li, kad patenkinus reikalavi
mus, kurie jų domėn atkrei
piami. Dažnai sutinki atei
vius, kurie išsivaizdina, kad 
jie čia tik pakenčiami, ii* 
kad visos moksliškos ir kitos 
įstaigos yra tik čia gimu- 
siems ir piliečiams. Didesnės 
klaidos jie negalėtų padary
ti. Faktinai Rietimo autori
tetai visuomet stengiasi pa
siekti ateivius, surasti nau
jus jų mokinimui budus, ir, 
sutraukti juos į vakarines 
mokyklas.

Nėra nei vienos kitos gnn 
pės šioj šaly, kori galėtų taip 
pasinaudoti švietimo paran- 
kumais,.kaip naujai atvyku
sieji iš iitį šalių. Jie gali 
veltui Msfl^ti vakarines lie
sas, kur išmoks anglų kak 
bos, arba bus instruktuoti 
pilietybei, jei nori tapti pi- i 
1 iečiai*. Arba gali.'laikyti 
įvairias amatų klesas, kur 
gali išmokti naujo amato, jei 
savo užsiėmimu nėra paten- < 
kinti. Namų šeimininkės, ku-; 
rios negali vakarais išeiti,

i '

i
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Departamento Natūralizaci
jos Biuru, kur pilietybė iš
dėstoma. Mokiniai gali pri
sidėti bile kada, ir užbaigia 
kuomet tinkami, nežiūrint 
reikalaujamo laiko. Užbai
gus, jie gauna certifikatą, 
kurį išduoda Natūralizacijos 
Biuras, ir tas certifikatas 
yra geriausiu patvirtinimu 
aplikanto mokslo tinkamu
mo. Nereikalaujama jokios 
mokeslies. Mokinama ele
mentarinės anglų kalbos ir 
mokiniui duodama šios ša
lies valdžios sistemos tikras 
supratimas. Taip pat moki
nama geografijos ir Suv. 
Valstijų istorijos.

Žinoma, viešos vakarinės 
mokyklos nėra užlaikomos 
vientik ateiviams. Tūkstan
čiai amerikonų — vyrų ir 
moterų — jas lanko, kad pa
gerinus savo mokslą arba iš
mokus kokį nors meną ar 
amatą. Daug ateivių besi
mokindami amatų klesose, 
atranda, kad jie padidina 
savo kalbos turiningumą 
naujais žodžiais. 1924-1925 
metų tarpe, augštasias ir 
pradines mokyklas lankė 
63,660 mokiniai, kurių tarpe 
buvo 36,509 vyrai ir 27,141 
moteris.

Daug žmonių, kurie norė
tų naudotis ta gera Ameri
kos viešų vakarinių mokyk
lų sistemą, nežino kUr eiti ir 
kaip užsiregistruoti. Jie tu-> 
retų nueiti į artimiausią mo
kyklą, ir jei jie bijosi, kad jų 
paklausimai gali būti nesu
prasti, jų laikraščių redakto
riai tarne mrefete .visuomet 
bus pasirengę duoti jiems 
reikalingus patarimus; Atsi
radus keblioj padėty gaiitna 
kreiptis į viešąjį knygyną. 
Dideliuose miestuose vieši 
knygynai visuomet laiko 
daririninkus, kurie supranta 
ir kalba kitomis kalbomis.

F.L.I.S.
>X

PABĖGO 20 KALINIU.
Bayonne, N. J. — Policija 

čia areštavo vienam kliųbe 
būrį žmonių ir nuvežuąjuos 
į nuovadą uždarė užpakali
niame kambary. Kambario 
langas buvo atdaras ir vie-: 
nas suimtųjų iššoko laukan. 
Paskui jį nėrė kitas, trečias, 
ir taip į kelias minutas 20 
kalinių išėjo per langą visai 
nesiprašę leidimo. Kada po- 
icija apsižiūrėjo, kalinių 

jau nedaug buvo tęlikę.

SUČIUPO 
DEG

Netoli Bostono valdžios 
duva- 
* jota 

100 keisų degtinės ir daugy- 
>ė šampano. Viskas buvo 
confiskuota ir prie toda 

areštuota 11 žmonių. Paimtų 
ų vertė. apskaitoma į 
)0. .

000

agentai užėjo pajūry 
samamiu, kur buvo šulpp 

ir dau
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Lietuvos pa> asarininkai 
rašo, kad jie esą lietuviai, 
katalikai n pavasarininkai, 
tad turį kuo didžiuotis prieš 
visuomenę.

Tiesa, būdama* tikru lie
tuviu turi kuo didžiuotis, nes 
musų lietuvių tauta garsi iš 
praeitie* savo karžygiais, 
savo valdovai*, l ik tie val
dovai buvo ne tokie, kurie 
dabar musų Lietuvą valdo. 
Jiems rūpėjo ginti savo kra
štas nuo priešų, jie gerbė sa
vo karžygius, nes visi iš vie
no gynė kraštą. Gi. dėja, pas 
musų valdovus to nėra, jie 
negerbia tų, kurie už musų 
tautos likimą tiek daug ken
tėjo. Būdami katalikai* jus 
galit pasididžiuoti tik tuom, 
kad esat Romos karžygiai, 
dvidešimtojo , ąjpa^iau* kry
žiuočiai, Lietuvos liaudies 
engėjai ir prispaudėjai. Bū
dami Romos šikšnospar
niais, kuo jus galit didžiuo
tis prieš visuomenę? Ką gero 
jus nešat Lietuvos liaudžiai ? 
Kokiais savo darbais vedat 
tautą i šviesią ateitį? Vietoj 
mokslo nešdami liaudžiai 
supelėjusias brostvas, jus jos 
neapšviesit. Liaudis brostvo- 
se šviesos nemato. Jus di
džiuojatės, kad katalikų 
bažnyčia galingiausia pa
saulyje, kad ją įkūnijo idea
liai pats Kristus. Toli gražu, 
kol jus atsieksit šito ideališ- 
kumo. Jus savo ideališką 
bažnyčią įkunijot ne idėja, 
bet ginklu. Kodėl jus neuž- 
simenat ir nesididžiuojat, 
kad jūsų vadai kunydami tą 
ideališką katalikų bažnyčią 
inkvizicijos laikais išskerdė 
tūkstančius žmonių, kurių 
tarpe daugiausia buvo tų, 
kurie neša pasauliui mokslą. 
Anie ėjo už teisybę mirt nuo 
kunigų žvėriškų rankų. O 
Kristus ai- taip mokino? Kri
stus pasakė: “Mylėkit viens 
kitą brolių meile.” Tad kur 
čia jūsų tos katalikiškos baž
nyčios idėja?

Jie sako, kad lietuvio bus 
aukštesnis vardas, jei jis bus 
tikras ir karštas katalikas.

Beabe jo, jo bus aukštesnis 
vardas, nes jis yra visų tam
sybių apaštalas, liaudyje, 
kurioj daugiau klebonijų ir 
bažnyčių, ne kaip kultūros 
įstaigų.

Jusn^Ravąsari 
zacija nė- ‘Ut&tei 
dikiui,”' \ be^VBų., .tamsybių 
nešėja. Jhš*- tik '-jBjprit pa- 
traukt savo pus^ri/japnimą 
apmulkinti, pavyti Asiliu
kais, kurie nieko neišmano 
apart davatkiškos relrgijos-.

Jus renkat skaitlingas 
mulkių burius, kad/ jie ap
gintų Romos pasekėjus, neis 
anie mato, kad .jiėm,s greit 
bus galas.‘ ■ •

Dar giriižtė^ęrieš visuo
menę: “Mes didžiūdjamęs 
būdami Romos- pasekėjais.’’ 
Jūsų gerus darbus vįsiiofnė- 
nė 4abai gerai žino. Jūsų ka
talikiški vadai savo „“gra
žiais darbeliais” sujudino 
visuomenė 'iš visų kampų. 
Visa tauta pasipiktinusi jū
sų “karžygiškumu.” Kaip jię 
elgiasi su musų garbingais 
karžygiais, kurie kovojo už 
liėtayių tautos spaudos lais
vęketurios dešimts metų at
gal ir kurie dabar tebekovo- 
ja? Kaip pasielgė su gerb. 
atstovais Grinium, Bieliniu 
ir kitais, kurie jau senai ko
voja už tautos laisvę? Jie 
nesitikėjo niekados* kad 
jiems už jų darbą tauta ši
taip atsidėkavos, nesitikėjo, 
kad “krikščioniški” vadai 
mes juos už kalnierių lauk iš 
visuomenės tribūnos ir pa
duos ginkluotai policijai į 
rankas. \

Gėda jums prieš visą pa
saulį! ,

Laisvės Skrajūno,

rankas.

j

ąsario” organi- 
J J ‘ mažam ku-

i
t 4 f
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KENOSHA, W1S. 
Komunistų prakalbos.

Spalio 31 d. vietos komu
nistai parengė prakalbas. 
Plakatuose jie paskelbė, kad 
bus»ą darbininkų prakalbos. 
Nuėjau ir aš tų prakalbų pa
siklausyti, nes esu darbinin
kas kaip ir kiti. įėjęs j sve- 
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tiko prie tamsiai rausvų rū
bų ir savo rolę ji atliko artis
tiškai. Potiparo, Paraono 
karvedžio rolę lošė J. Zaut- 
ra. Jo graži kalba ir apyžylė 
barzda darė įspūdį tikro tų 
laikų karvedžio. Asenatos 
rolę lošė jauna graži mergai
tė M. Boziutė. Baltais rūbais 
ir tinkamu vikrumu ji žavė-tamę radau kelis vyrukus.ir publiką_ Paraono

apie pusę tuzino moterėlių. , lošį /Urbonas. Jo auk- 
Vienas vyrukas priėjo prie ti į f ir aiški kal. 
manęs ir pradėjo siūlyti uz- b d ė j tikroPara0_ 

G“^Xi"O- Vyriausio kunigo rolę lo- 
šė J. čižas, aukštas ir diktas 
vyras. Savo prašymu nuo 
Paraono aukų dievams jis 
prijuokino publiką. Minėtos, 
Zelboros tarnaitės rolę lošė 
O. Peslikienė, savo užduotį 
ji atliko gerai. Meligo, Poti
paro vergo rolę lošė J. Bal
čius. Kito vergo Kubia’s rolę 
lošė P. Bagdonas. Paraono 
šinkoriaus rolę lošė F. Va- 
reika. Savo keistais rūbais 
jis prijuokino publiką. Ma- 
sido, vyresniojo Paraono 
karininko rolę lošė- B. J. 
Vaitkunas. Kareiviai Amrus 
ir Gansur — A. Račkauskas 
ir J. Peslikas. Zelboros vė- 
dintojos—Subačiukė ir Bur- 
biutė.

Žmonių buvo pilna L. U. 
Kliubo svetainė. Birutės 
Kliubui liks gražaus pelno. 
Rengėjos daug darbo turėjo, 
kol surinko tinkamus akto
rius, drapanas ir kitus reika
lingus daiktus lošimui. Gar
bė birutietėms, kad moka 
prieiti prie gerų draugu ir 
gali tokį didelį veikalą per
statyti. Ten Buvęs.

giamą atsakymą jis nuėjo 
nuo manęs šalin.

Netrukus pirmininkas ati
darė prakalbas ir perstatė 
kalbėti “komunistiškojo ro- 
matizmo” ligonį L. Prusei- 
ką. Kalbėtojas pasirodė esąs 
labai slabnas, nes jokiu bu
du negalėjo užlipti ant pa
grindų. &iaip-taip užsiriogli
nęs sudėjo rankas ant kruti
nės ir graudžiu balsu pradė
jo savo litaniją: “Mes esam 
bolševikai ir mes savo tikslo 
pasiekėm.” Toliaus Prusei- 
ka pradėjo svaidytis tuš
čiais žodžiais, nesųjungda- 
mas savo minčių į daiktą. 
Tai yra ne kalbėtojas, o tik
ras barškalas. Iš jo kalbos 
niekas daugiau neišėjo, kaip 
tik trejos devynerios. Tauš
kė, kad “Keleivis” esąs šni
pų organas, o Grigaitis dar
bininkų priešas. Taip-pat 
minėjo velnius, aniuolus, ku
nigus ir viską, kas tik jo ap
svaigusioj vaidentuvėj rodė
si. Girdi, žiūrėkit, Grinių ir 
Bielinį nors klerikalai ir iš
metė iš Seimo, bet jų į kalė
jimą nesodino, jie šiandien 
liuosi. O liuosi todėl, kad ei
na iš vien su klerikalais. Ot, 
musų draugus komunistus 
tai šimtais tenai sodina į ka-

KULPMONT, PA. 
Nušautas jaunas lietuvis.
Lapkričio 8 d., apie 1( 

Įėjimus. “Keleivis” ir “Nau-'val. vakare, čia tapo visai 
jienos” esą įleidžiami į Lie- nekaltai nušautas Vincas 
tuvą, nes jie einą išvien su Brankutis, 28 metų vyras, 
klerikalais. Bet mes, girdi, Tą vakarą jis buvo atvažia- 
tikrų darbininkiškų laik- vęs su savo jauna motere iš
rašeių jokiu budu negalim 
persiųsti į Lietuvą, nes sau
goja ir neįsileidžia. O pas ką 
komunistų laikraščius atran
da, tuos sodina į kalėjimus.

Bet lai tasai barškalas 
Pruseika pasako, ar daug 
priešingų sau laikraščių bol
ševikai įsileidžia į Rusiją? 
Ar Rusijoj yra spaudos, žo- c - - - - - - dzio ] 
Mes visi žinome, kad šitokią 
laisvę tenai turi tik valdan
čioji partija — bolševikai.

“Keleivis” ir “Naujienos" 
yra įleidžiami į Lietuvą, nes j 
tiedu laikraščiai yra socia- 
listiški. O socialdemokratu 
partija yra legalė Lietuvoj 
Socialistai stoja už Lietuvos 
nepriklausom^ respubliką. 
Komunistai gi yra priešingi 
Lietuvos, nepriklausomybe?. 
Jie trokšta Lietuvos nepri
klausomybę panaikinti ir 
Lietuvą prijungti prie Rusi
jos, kaip tai jie padarė su 
Gružija. z Dėl šitos tai prie
žasties komunistų arba bol
ševikų partijh. H* yra nelega- 
lė Lietuvoj, kaipo priešvals
tybinė.

Kodėl šitokių dalykų po
nas 'Pruseika nepaaiškina 
■publikai? Kam jis slepia 
teisybę, o vien tik mulkina 
lietuvius darbininkus? Neto
li, • brolyti, su melu ir šmeiž
tais nuvažiuosi.

Kenochietu.

Greenridge j Kulpmontą ap
lankyti savo tėvus. Pasisve
čiavę pas tėvus jaunieji 
Brankučiai apie 10 vai. va
kare išėjo važiuoti namo. 
Belaukiant jiems ant gatvės 
karuko, išbėgo iš vienos stu- 
bos kokie penki italai ir pra
dėjo tarp savęs šaudytis. 
Viena kulipka pataikė ne-

ir susirinkimų laisvė?(laimingam Brankučiui į šir- 
'rH iv* inaciic i tėvu ctnha• dį ir vos įnešus į tėvų stubą 
iis mirė.

Velionis paliko dideliam 
nuliudime savo jauną mote- 

Irį, tėvus, brolį ir tris seseris. 
Į Vincas Brankutis gimė 
' Škotijoj ir mažas buvo zat- 
vežtas į Suvienytas Valsti
jas^ Jis yra tarnavęs pasau
liniam kare, išsisaugojo kul
kų Prancūzijos laukuose ir 
sugrįžo laimingai namo, bet 
čia netikėtai įsiutusio italo 
kulipka pakirto jam gyvas
tį.

Velionis tapo palaidotas 
12 d. lapkričio, ant šv. Kry
žiaus kapinių, Mt Carmel, 
Pa.

Lai būna mano mylimam 
broleliui lengva ilsėtis šaltoj 
žemelėj. France* Brankutė.

LAWRENCE, MASS. 
“Juozapas ir Zelbora ir Fa

raono Sapnas” scenoj.
Lapkričio 23 d. Moterų 

Birutės Kliubas perstatė 
noj dviejų akt 
atidengimų bib’

•O

SCRANTON, PA. 
Miestas išrodo liūdnai.
Iš priežasties angliakasių 

streiko Scrantono miestas 
šiuo tarpu išrodo labai liūd
nai. Gatvės tuščios, nes daug 
daribininkų išvažinėjo kitur
duonos kąsnio užsidirbti, o 
kurie pasiliko Scrantone, tai 
tie sėdi namie ir laukia kada 
streikas pasibaigs. Kurie

ė sce-' myli išsigerti, tię prisitrau- 
:tū, septynių kia munšaino ir užmiršta vi- 

_____ , -iblišką meilės sas bėdas. ’ . 
dramą “Juozapas ir Zelbora | Scrantono žmonės šįfnėt 
ir Paraono Sapnas.” Akto buvo labai išgąsdinti anks- 
riai savo roles atliko kuoge- tyvos žiemos. Spalio 10 d. 
riausiai. Juozapo rolę lošė Scrantone ir apielinkėse 
J. Savinčius. Jo aiški ir gra- siautė didelė audra su sme- 
ži kalba ir rimtas užsilaiky- gu ir šalčiais. Aš gyvenu 
mas scenoj darė labai gerą Scrantone virš 30 metų, bet 

” ” * oros rolę lošė M. tokią audrą su šalčiais spalio 
Jos graži figūra mėnesyje pirmu kartu ma
us plaukai labai čiau. Bačiu Ju«

mas scenoj < 
įspūdį. Zelboros 
Zautrienė. <“ 
ir ilgi tamsus plaukai labaičiau.

N. S. PITTSBURGH, PA. I 
Komisaro Bubnio išleistuves 

ir prakalbo* apie aviną.
Lapkričio 13 d. Lietuvos 

Sūnų Draugystės Svetainėje 
bolševikės moteris buvo su
rengusios “dideles” prakal
bas kaipo išleistuves komisa
rui Bukniui ir kaipo paminė
jimą 8 metų sukaktuvių nuo 
bolševikiškos revoliucijos 
Rusijoj.

Mat, komisaras Buknis 
jau apleido Pittsburghą, nes 
Pittsburghe jam neužteko 
duonutės. Musų, progresis- 
tėsirtaip jau yra geros mo- 
terįs, nes tą komisarą maiti
no virš metų laiko. Bet ma
tomai jau visi šaltiniai išsi
baigė, iš kurių komisaras 
Buknis gaudavo sau ant 
duonutės. APLA. Centro 
Valdyba kuopų buvo priver
sta duoti tam komisarui 
“sagtį” iš “generalio organi
zatoriaus” vietos. Dabar ko
misaras išvažiavo kitur jieš- 
koti lengvos duonutės ir dar
buotis dėl bolševizmo. Sakė
si važiuosiąs į New Yorką.

Prakalbų pirmininku bu
vo K. Kairys. Publikos iš 
vietinių North Sidės žmonių 
buvo susirinkę apie tuzinas 
ir tie daugiausia tik dėl žin
geidumo. Ir jei nebūtų suva
žiavę tavoriščių iš apielin- 
kių, tai nebūtų nei prakalbos 
įvykusios. Tas aiškiai liudija 
komisaro darbuotės per me
tus laiko pasekmes...

Vyriausiu kalbėtojum bu
vo pats komisaras Buknis. 
Pirmiausia jis pagyrė rusiš
ką rojų, pakeikė Grigaitį ir 
kitus socialistus ir socia
listų laikraščius ir tuojaus 
pasitvėrė tą nelaimingą avi
ną, paskui kuij bolševikai 
sekiojo laike savo pikniko. 
Mat, bolševikai labai pyksta 
ant Kipšo, kam tas Kipšas 
drįso parašyti į “Keleivį” 
apie bolševikų pikniką ir 
aviną. Žinoma, juo daugiau 
bolševikai kalba avino temo
je, tuo daugiau padaro 
North Sidiečiams lietuviams 
juokų.

Kaip kas gal pamanyti, 
kad komisaras Buknis, kal
bėdamas avino temoje to
kiose “svarbiose” prakalbo
se, kaip paminėjimas Rusi
jos bolševikiškos revoliuci
jos sukaktuvių ir savo išleis
tuvių, tik juokus krėtė. O aš 
turiu pasakyti, lead jis ne 
juokus krėtė, ale su avino 
pagelba bandė išrišti rimtą 
klausimą, kaip tai plunksnos 
banditizmą. Tik visa bėda, 
kad iš to neva rimto klausi
mo daugiau niekas neišėjo, 
kaip tik juokai.

Komisarui Bukniui primi
nus apie plunksnos oanditiz- 
mą dėl avino irbolŠevikų 
pikniko, J. K. Mažiukna ga
vęs balsą paklausė to komi
saro: “Jei Buknis sako, kad 
parašymas apie ’ aviną yra 
plunksnos banditizmas, tai 
ką Buknis mano apie save, 
jei jis parašė tokią biaurią 
melagystę į ‘Laisvę’ apie ve
lionį Lukošių?” Buknis atsa
kydamas į Mažiuknos /pa
klausimą, išsyk bandė užsi
ginti, kad tai ne jis rašęs, bet 
paskui prisipažino, kad tai 
jis rašęs ir kad jis buvęs 
klaidingai informuotas apie 
velionį Lukošių. Vienok Bu-: 
knis nesiteikė tų melų atitai
syti, nors vėliau i>uvo teisin
gai informuotas ir Lukošių, 
šeimyna buvo parašius j 
“Laisvę” atitaisymą tų Buk- 
nio melų, bet “Laisvė” to 
atitaisymo netalpino ir Lu-. 
košių šeimyna buvo privers-, 
ta kreiptis į “Keleivį . O to
kios “klaidingos informaci
jos” apie Lukošių Bukniui 
buvo ne pirmutinės ir ne pa
skutinės. Juk didžiuma Buk- 
nio korespondencijų iš Pitts- 
burgho, kurios tilpdavo 
“Laisvėje” ir po kuriom pa
sirašydavo Papilietis, ugi
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Bačių Juozas, buvo “klaidingai informuo-

ligonbutin, kad kraujo per
daug nenubėgtų.

Kada motina parėjo iš 
bažnyčios, jau nebuvo nei 
namo, nei vaiko. Jeigu ne 
bažnyčia, tai tokia baisi ne
laimė nebūtų atsitikus.

AP.

Regis nėra reikalo daryt 
plačius aiškinimus tiems, 
kurie skaito ir seka Lietuvos 
iraugų darbuotę ir jų kovą 
;u klerikalų pragaištinga 
politika ir šmugeliu. Bet vis- 
ik reikia primint, kad žino
jimas veikimo nesudaro. Ak
yvus veikimas reikalauja 
darbo ir pinigų. Mes tik su 
pinigais galime prie to velki
no prisidėti ir pagelbėt 
L. S. D. kovot už Lietuvos 
darbininkų laisvę ir demo
kratiją. K. L-kus.

NANTICOKE, PA 
šis-ta*.

Miestelis čia nedidelis 
kalnuotas, gyventojų apie 30 
tūkstančių, daugiausia len
kų, lietuvių nedaug.

I Nuo Naujų Metų Nantico- 
ke vadinsis jau trečios kle
sos miestu, nes pereitais me
tais buvo nubalsuota, kad 
butų “city.” Taigi ir miesto 
šeimininkas vadinsis jau ne 
“burdžium,” bet “majoru.” 

Paskutiniuose rinkimuo
se republikonai dėjo visas 
pastangas, kad paėmus mie- 

. stą į savo rankas, bet buvc 
mLiXuvos Socialdemokra-'^^L Rinkimus laimėjo 
tų Partija tai revoliucijai
Lietuvoje vadovavo. Tais dviejų partijų skirtumas ne- 
pačiais metais 4-5 gruodžio 
mėnesio buvo sušauktas Vil
niaus Seimas, kur suvažiavo 
apie 2,000 atstovų. Seimas 
nutarė griaut caro valdžią, 
bet šį nutarimą pildė tik so
cialdemokratai. Taigi Lietu
vos socialdemokratai šiemet 
rengiasi prie apvaikščiojimo 
20 metų sukaktuvių nuo tų 
įvykių.

Jie taip pat renka medžia
gą išleidimui savo 30 metų 
gyvavimo istorijos.

šįmet sukanka lygiai 20 
metų ir nuo musų organiza
cijos, Lietuvių Socialistų Są
jungos įkūrimo Amerikoje. 
Todėl Amerikos lietuviai sq-

* * ** * Iz * rinktas miesto galva. Miesto I
vaikscionmo visoi Ampnkoi • i ___i_* •
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WILKES BARRE, PA. 
Socialistų ir jų simpatizato- 

rių domei.
Kaip žinoma, šįmet su

kanka 20 metų nuo pirmos 
revoliucijos Lietuvoj 1905 
metais. '

tos” arba, kitais žodžiais sa
kant, biauriausi šmeižtai. 
Pats didžiausiu plunksnos 
banditu būdamas da bando 
kitiems tą savo banditizmą 
primesti.

Toliaus tas komisaras kal
bėdamas išdidžiai pareiškė, 
kad jis išvažiuojąs, bet ne 
ant visados; jisdarsugrį- 
šiąs į Pittsburghą, kaipo ko
misaras, ir ne vienas, o par- 
sivešiąs ir kitą komisarą. Ta
da busią du komisarai ir vi
siems bolševikų priešams 
busią kaput.

Kipšas mano, kad nieko 
stebėtino nebus. Juk pas bol
ševikus komisarų netrūksta. 
Yra pas juos užtektinai to
kių sutvėrimų, kurie tingi 
naudingą darbą dirbti ir no
ri būti komisarais, kad galė
jus be darbo gyventi. Tik 
yra didelis klausimas, kas 
maitins tuos komisarus? Juk 
Pittsburgho bolševikai neva
lioja vieno Bhknio išmaitin
ti, tai iškur gaus duonutės 
dviems komisarams? Gal ti
kisi gauti “sandvičių” iš 
Maskvos? O komisarų dar
buotė bolševikų priešų nei 
kiek negązdina, nes turim 
geriausius pavyzdžius iš ko
misaro Bukriio darbuotės. 
Metai atgal Pittsburghe bol
ševizmas buvo galingesnis, 
negu šiandien. Ir jei komisa
ras butų da ilgiau “pasidar
bavęs,” tai ant viso bolše
vizmo Pittsburghe butų rei
kėję kryželį pastatyti...

damas savo spyčių avino te- Tatai aiškiai parodė 1924 m. 
moję, patarė saviškiams, rudens rinkimai. O šiandien, 
kad kitą metą kaip, rengs galima drąsiai sakyt, socia- 
pikniką, tai ne aviną imtų už listų ir simpatizatorių skai- 
vadą, aie ožį, girdi, tegul tas čius da paaugo apie 25 nuoš. 
Kipšas ir vėl rašo į “Kelei- palyginant su praeitais mė
tį.” O Kipsas duoda garbės tais, nes bolševikų šėrai kas 
žodį, kad jis parašys ir apie kart eina pigyn. Taigi drau- 
°žį. Įgai “Keleivio” ir “Naujienų”

Buvo renkamos aukos skaitytojai yra kviečiami iš 
"Laisvės” bylai su kunigu Wilkes Barre, Pittstono, 
Petkum. Surinko $19.00. Tie Kingstono, Edwardsvillės, 

ir Nanticoke, Pa., 
pagalvot apie tai, ir bandyt 
surengti prakalbas visose 
šiose kalonijose šį rudenį.

v •

WORCESTER, MASS. 
“Aušrelės” choro koncertas.

Lapkričio 23 d. A. O. H. 
svetainėje įvyko senai lau
kiamas “Aušrelės” choro 
koncertas. Programą išpildė 
orkestrą, choras ir solistai. 
Pirmiausia pagriežė keletą 
gražių muzikos gabalėlių 
Jono Dirvelio orkestrą. Tu
riu pasakyti, kad retai tenka 
girdėt taip gerai išlavintą 
orkestrą, kokia yra Jono 
Dirvelio. Ypač daug smagu
mo suteikia ir tas faktas, kad 
visi muzikantai (išskiriant 
pianistą) yra lietuviai. Vė
liaus merginų choras, prita
riant orkestrai, sudainavo 
apie pora dainelių, kurios ir
gi gerai pavyko. Bet užvis 
geriausia publikai patiko 
dainos viso “Aušrelės4 cho
ro, kurą vadovauja Jonas 
Dirvelis. Reikia pripažinti, 
kad Jonas Dirvelis yra ga
bus ir energiškas chorų mo
kytojas ir vargu iš Amerikos 
lietuvių choių vedėjų ras
tum jam lygų. Jis padeda 
daug triūso chorą mokyda
mas, bet visuomet pasiekia 
tikslo. “Aušrelės” choras 
yra didelis, susidedąs di
džiumoje iš gražaus čia au
gusio jaunimo. Na, bet gra
žiai ir dainuoja! Kad už
traukia dainelę, tai klausy
tojo sielą tartum medum te
pa. J. Dirvelis turi gerą sko
nį ir chorui dainas parinkti 
moka. Su “Aušrelės” choru 
ir jo mokytoju lietuviams ne 
sarmata bile kur pasirodyti. 

Tai tiek apie chorą. Dabar 
apie solistus. Solo dainavo 
Skrickis, Bulskis ir Mitrikai- 
tė. Suprantama, iš visų ge
riausia pasižymėjo p-lė Mit- 
rikaitė. Ji turi gražų balsą ir 
moka tinkamai ant scenos 
užsilaikyti. Ji vis dartebe- 
simokina dainavimo ir diena 
iš dienos daro žymų progre- 
įsą. Skrickis jau daug metų 
dainuoja, bet progreso ne* 
daro. Jis žengia jau nebepir- 
myn, bet atgal. Gaila, kad 
nesilavina, o turi grąžų teno
ro balselį. Bulskis (iš So. Bo
stono) yra paprastas kaimo’ 
dainininkas. Nors jis turi 
gražu ir didelį balsą, bet 
muzikoje yra tikras ighoran- 
tas. Jis dainuodamas bando 
publikai įtikt savo riksmu. 
>Ja, ir rėkia, kiek tik turi vie
ko. Suprantama, publika ir
gi nepalieka jam skolinga. 
Už garsų riksmą publika 
jam atsimoka garsiu delnų 
plojimu, kojų trypinu ir juo- 
cu. Ir dainininkas mano, 
kad jis publiką užžavėjo. 
Butų labai, labai gerai, kad 
p. Bulskis mažiau apie save 
manytų, o daugiau muzikos 
mokytųsi.

Apart solistų dainavo ir 
pora kvartetų — vienas vyrų 
r vienas merginų. Vyrų 

į kvartetas, susidedąs iš Dir- 
’velio, Emkaus, Mingilo ir 
iSkrickio, sudainavo porą 

V. Lebedis, moka po 50c. 'dalnellįĮ M™ 'Ieškai,

___jų partijų skirtumas ne
didelis, bet likęs miesto gal
va demokratas Sakovskis 
(lenkas) yra neblogas žmo
gus. Kuomet 1922 metais 
čia buvo streikas ir kompa
nija parsitraukė mušeikų, 
tai jis tuojaus nuvyko ir įsa
kė tiems gaivalams iš miesto 
išsinešti. Girdi, man jūsų pa- 
gelbos nereikia, aš pats pa
darysiu mieste tvarką; o 
darbininkus pasišaukęs jis 
pasakė: jei pagausite kom
panijos skebą, atveskite jį 
pas mane, o jam skebauti 
daugiau nereikės. Ir mieste 
buvo ramu.

Taigi darbininkai šitą at
simindami ir dėjo visas pas
tangas, kad jis vėl butų iš-

vaikščiojimo visoj Amerikoj 
šių metų gruodžio mėne
syje. Bet ką apie tai mano 
socialistai ir jų simpatizato- 
nai Wilkes Barre apielinkė- •jfetei'ar-
je.’

Nevienas gal sakysit, kad
čia nėra socialistų kuopų ir t 1U
negalima veikti. Bet man ro- ^a(| kandidatai dideli at- 
dos, kad galima, tik reikia žagareiviai ir darbininkų 
netmget. Teisybe, L. S. S. priešai, bet da ir dėlto, kad 
kuopų čia nėra, bet yra daug baltakaukiai su raidėmis

iždininku išrinktas Gurskis, 
taipgi darbininkų klesos 
žmogus. Gatvių komisionie- 
riais yra du lenkai ir du pus-

ba jų šalininkai.
Republikonai buvo sumu

šti rinkimuose netik dėlto,

i . a .« jie baltakaukiai su raidėmisIS°TI,S-U lr .'™Pątizatonų JK. K. K. - kliuksai. Jųpla- 
katei buvo, sužaltais tay- 
ziais, ir pnes rinkimus jie 
kelis kryžius naktimis sude
gino. Taigi žmonės pasipik
tinę tokiomis demonstraci
jomis perėjo demokratų pu
sėn ir republikonams ragus 
aplaužė. Iš dalies tas ir ge
rai. Nantikietu.

pinigai veikiausia bUs su
naudoti komisaro kelionei j 
New Yorką. Kipia*.

AKRON, OHIO. 
“Lizdas Naminio Liūto” 

scenoj.
Lapkričio 7 d. SLA. 198 

kuopa turėjo surengusi ba
lių su scenišku perstatymu. 
Lietuvių Teatrališkas Rate
lis sulošė veikalėlį “Lizdas 
Naminio Liūto.” Veikalėlis 
yra puikus, bet tik aktoriai 
ne visi atliko , savo užduotis 
kaip reikiant. Vieni jų neti
ko savo rolėse, o kiti persilp- 
nai kalbėjo, taip publika ir
nesuprato, ka ten sau po no- 
3e niurna. Kas keisčiausia, 
kad motina su tėvu atrodė 
jaunesni už savo dukterį. 
Labai negerai musų aktoriai 
daro, kuomet senesnieji už
ima jaunesnių roles, o jau
nesnieji senesnių. Tąs atro
do labai nenaturališka.

Iš visų aktorių geriausia 
'ošė P. Beleckienė. Jinai .vi
sados gerai atlieka jai pa
skirtas roles. Taipgi neblo
gai lošė Tarnas ir Ramoška. 
Versiackas taip labai rėkė, 
kad net svetainė skambėjo, 
bet žodžius tarė labai neaiš
kiai, taip kad labai mažai 
kas galėjo suprast, ką jis te- 
nai rėkia.

BALT1MO1U, MD. 
Gera dovana Lietuvos So

cialdemokratams ant 
Kalėdų.

Nors dabar pas mus ap- 
švietos, kultūros ir politikos 

„ (darbas yra padėtas ant len-
Tuo reikalu kreipkitės ze- tynos, bet LSS. 14-tos kuo- 

miau padėtu adresu laiškais p0S draugai savo uždavinius 
arba ypatiskai. Sukruskite, — - • • • •
draugai, kad tas sukaktuves 
tinkamai pažymėtumėm 
nors prakalbomis.

St Žukauskas.
42 Keith st., Lee Park, 

Wilkes Barre, Pa.

SCRANTON, PA. 
Dėl bažnyčios sudegė namas 

ir vaikas.

atlieka. Taip Ve, susirinkę į 
LSS. 14-tos kp. mitingą ir 
apsvarstę ^avo bėgančius 
reikalus, nepamiršo ir savo 
draugų anapus vandenyno. 
Apkalbėjus Lietuvos draugų 
narsią kovą už darbininkų 
klesos reikalus, tūli draugai, 
kurie yra pasižadėję mokėt į 
Liet. Socialdemokratų Rė-

Į mimo Fondą, sumokėjo savo 
Vadavo Gubino šeimyną duokles apie už aštuonius 

čia ištiko didelė nelaimė pe- mėnesius, sekančiai: 
reitą mėnesį. Pats Gubinas S. Butkus, moka po dolerį 
buvo tą dieną užimtas, o Gu- į mėnesį, sumokėjo $8.00. 
binienė paliko mažus vaikus K. Liutkus, moka po $1 į 
namie ir išlapsėjo bažny- mėn., sumokėjo $8.00. 
čion ant “44 valandų atlai- '■ K. Matuliauskas moka do 
dų.”

Pasilikę namie vieni patys 
vaikai pradėjo žaisti degtu- į mene p • • w • -
miegojo mažas kūdikis. Kilo 
gaisras ir sudegė visas Gubi- 
nų namas, o kartu su juo ir mėnesį, sumokėjo $3.00. 
vaikas, kuris miegojo lovoje, i P’ ’ ~~ ’

S. Butkus, moka po dolerį

K. Liutkus, moka po $1 į

K. Matuliaūskas moka po, 
$1, sumokėjo $5.00. |

V. Lebedis, moka po 50c.'__ < ..
toumm pižMicjv u vk b u- i sumokėjo $3.00. buvo klausytis. Mer-
kais ir uždegė lovą, kurioj T. Matuliauskienė, moka kvartetas sudaina- 

. . .... ™ ___ . vo norą nameliu, not a n v.po 50c, sumokėjo $3.50. ivo bet. apy-
Z. Gapšys, moka po 50c. į ^5^° ir
ėnesį, sumokėjo $3.00. kaitės duetas išėjo pusėtinai 
N. N. moka po COc. į mė- §er^- T31?#1 ?®rą hit pa- 

Tėvas pamatęs gaisrą puolė nesį, sumokėjo $1.00. darė pianistas Enckson.
į degantį namą, kad išgelbė-1 Viso sumokėjo $31.50; ,, „beina1 paėmus Ausre- 
jus kūdikį, bet buvo jau per-'persiuntimo išlaidos 50c., onct^?s • vo £eras.ir 
vėlu, tik lipdamas per lan- lieka $31.00. Pasiųsta tiesiai Pa“ko publikoje malonų 

irast, ką jis te- gą persipiovė sau rankos gįs- į Lietuvą d. drg. Bielinio PU<*1- Reporteris.
Viską Matęs, lą ir jį reikėjo tuojaus vreikėjo tuojaus vežti vardu. x | (Konapoodeacijų Uh *g: 5

I
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Kama tokia pat, kaip irfaoret jautap, ta aš galiu pri

Visokius užsakymus rei- minkštas kreses, leipi pasi- _ ’taiovn nlatiViM iw nnVnaAIi

seniaus būdavo: pašalinams 
50 centų, o “Keleivio” skai
tytojams — 25 centai.

700 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUDROJ.

Pereitą sąvaitę Indijos pa-

ŽEMAITIŠKAS
pročiai, rankomis sveikini-' FELJETONAS.

kia siųsti šitokiu adresu: 
“Keleivi*”

255 Broadway,
So. Boston, M«m.

Sveikatos Kampelis.
VAIKŲ SVEIKATA.
Ar Amerikos vaikai 

nedapenėti?
Nesenai atsibuvusiame

KELEIVIS

MARGUMYNAI.

išskaičiau 
kad Dievas

Bučkio istorija.
Visos civilizuotos tautos 

laiko bučiavimąsi, kaipo 
ženklą meilei ir paguodai 

i išreikšti. Rodosi, kad bučia-

gale higiena. Teėiau pasiro-Į 
do, kad bučiavimasis, r' 
giai kaip ir kiti panašus pa

masis, kur kas vėliau atsira
do. Pasiknisus žilos senovės 
tyrinėjimų aprašymuose, 
nieko apie bučiavimąsi ne
užtinkama. Iš to gaunasi iš
vada, kad musų prosenių 

. proseniai nieko apie bučia
vimąsi nežinojo. Jie meilės 
ar paguodos jausmus kaip 
nors kitaip reikšdavo.

Dar ir dabar yra tautų, 
kurios meilės ar paguodos 
jausmus nesibučiuojant reiš
kia. Taip, chinai, reikšdami 
viens kitam širdingiausius 
jausmus, sukiša nosis, arba 
paliečia nosimi viens kito 
veidą. Birmanai meilę ir pa
guodą reiškia apuostinėda- 
mi kits kitą, čitagano kal
niečiai, susitikę vietoje pa
bučiuok, sako, pauostyk ma
ne. Australijos kai kurios 
tautos reiškia savo meilės ir 
paguodos jausmus viens ki
tam pučiant i veidą.

Kaip ir kada bučiavimasis 
prasidėjo: nežinoma, bet, 
paprotys jau labai senas. 
Pastaruoju laiku bučiavima
sis daugiau vartojamas mei
lės jausmams išreikšti. Ir 
šioje srity jis ytin galingas 
yra. Meilėje bučiavimasis 
net keletą rūšių turi, kaip 
štai: karštas, šaltas, meilus 
ir piktas. Bučiavimasis gali 
mylinčiųjų širdyse meilės 
ugnį uždegti, neapykantos 
ledą įšaldyti, rojų linksmu
mo padaryti ir, bučiavimasis 
tą pačią širdį gali paskan
dinti skausmų ir kentėjimų 
okeane. Ypač pirmas meilės 
pabučiavimas esąs reikšmin
gas. Anot Čechono, nei vie
na moteris neužmirš to vy
riškio, kuliam ji pirmą buč
kį atidavė.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Labądien, tėve.
—Sei, Maike, aš vėl atei

nu pas tave rodos klausti. 
Ar negalėtum tu man pasa
kyt, kaip aš galėčiau gauti 
pinigų?

—O kam tau pinigai rei
kalingi, tėve?

—Aš noriu važiuot Švei
carijon į tą jezujitų škulę, 
kur be mokslo į daktarus iš
leidžia.

—Pereitą sykį tu sakei, 
tėve, kad vyčiai gali sudėt ninko amatas yra daugpa- 
tau pinigų šitam tikslui. į

—Jes, vaike, aš taip misli- mėsininkas piausto tiktai 

klebonas žmones. Nors abudu mėsi
ninkai, bet nuplauti kiaulei 
vuodegą visgi darbas žmo
niškesnis, negu užmušti 
žmogų.

—Ar tai tu nori, Maike, 
kad aš eičiau kiaulėms vuo- 
degų piaustyt? Ne. vaike, to 
tai jau nebus. Geriau tu pa
sakyk man, kur galima pini
gų pavogt.

—Ar tai tu eitum vogti, tęs, jeigu negaus jokių žinių 
tėve? \

—Jes, Maike, jeigu taip 
kur gerai pasitaikytų...

—Na, o ką gi tau kunigas 
pasakys, kai nueisi velyki
nės?

—Vaike, aš žinau, kad ir 
kunigai paima, jeigu gali. 
Ve, vienas kunigas Lietuvoj 
dabar turi banką, o prieš 
vainą nieko neturėjo. Tai 
kur tu mislini jis liek pinigų 
gavo? Juk mišias laikyda
mas tiek neuždirbo...

—Bet argi tu nebijotum 
Dievo, tėve? Juk tu esi tikin
tis katalikas, o katalikų tikė
jimas sako, kad už vagystę 
Diedas sunkiai po mirties 
baudžia.

—Vaike, aš 
šventam rašte, 
yra labai geras, ir jei tik tu 
sugriešijęs gailėsiesi ir pra
šysi atleidimo, tai jis atleis 
tau didžiausį grieką. Tokiu 
spasabu, vaike, gali ir pa
vogti, ir po smerties vistiek 
gali da į dangų nueiti.

—Na, o jei tave policija 
nutvers, kaip tada bus?

Ot, policijos, vaike, tai aš 
bijausi. •

ryti. Tik turėsi kas dieną nu- 
sipraust.

—O kas tai yra tos “deš
ros?” Ar tai kilbasos?

—Taip, tėve, tai yra tas 
pats, ką tu “kilbasom” vadi
ni.

—Maike, kad aš tau kirsiu 
per ausį, tai tu man tokių 
džiabų daugiau nesiūlysi. 
Ką gi tu mislini, ar aš koks 
bučerys, ar ką? Tik pažiū
rėk ant mano palėtų ir atsi
mink, kas aš per vienas!

—Man rodos, kad mesi-

i doresnis, negu generolo. Nes 

nau, ale dabar pasirodė, kad gyvulius, ^o generolas žudo 
musų parapijos ’’ ’ v
tam priešingas.

—O kodėl?
—Aš tikrai to nežinau, ale “ 

nuo zakristijono girdėjau, 
kad jis pats ketina važiuot j 
tą škulę ant daktaro moky
tis, ba dabar jau tokia ma
da, kad visi kunigai eina j 
daktarus. Juk musų kunigas 
Kemėšis irgi daktaro titulą 
įsigijo. Dabar prapesorium 
tapo.

—Reiškia, klebonas tau 
pavydi?

—Jes, vaike, jis nenori, 
kad aš bučiau su juo lygus. 
Sako, jei visi tapsim dakta
rais, tai kas tada kiaules ga
nys? Taigi aš noriu, kad tu, 
Maike, pasakytum man, kas 
man dabar reikia daryt.

—Gerai, tėve, patarimą 
aš galiu tau duoti, tik neži
nau, ar tu norėsi ji pildyt.

—Nagi sakyk.
—Aš žinau, tėve, vieną 

vietą, kur reikalingas pečku- 
rys. Tiesa, alga nedidelė, bet 
kaip tau vienam, jos užteks. 
Prie to, žiemos laiku prie pe
čiaus visuomet šilta, o kaip 
tu šilto ploščiaus neturi, tai 
tau bus kaip tik gerai.

—Vactumaru, Maike, ai
tu mislini, kad vyčių genero
las eis už fajermoną? Nau- 
sa! Kur gi aš dėčiau savo 
šoblę ir generolišką unifor
mą?

—Savo šoblę gali nusiųsti 
į Lietuvos Karo Muziejų, o 
kai dėl tavo generoliškos 
uniformos, tai ji kaip tik 
tinka prie pečiaus dirbti.

—Ne, Maike, vyčių star- 
šas tokio džiabo neims. Juk 
tai butų pažeminimas visam 
generoliškam stonui. O ma
no unaras niekados prie to 
nedaleis. Jeigu jau geresnės 
rodos tu negali man duoti, 
tai su tokia verčiau nesiro
dyk. j

—Gerai, tėve, aš žinau vimosi paprotys radosi su 
tau kitą darbą. Aš žinau lie- pačia žmonija, juoba jis tiek 
tuvį mėsininką, kuriam rei- pilietinių teisių įgijęs, kad 
kalingas žmogus dešras da- atvirai imtiniuojasi su visa-

Neužmirškite Savųjų 
Lietuvoje.

Užrašykit jiems “Keleivį” 
dovanų Kalėdoms.

Draugai ir Draugės!
Už dviejų-trijų sąvaičių 

turėsime jau Kalėdas. Pasi
likę Lietuvoje musų giminės 
ir draugai turėsliudnas šven-

nuo saviškių iš Amerikos.
Ar norite, kad Kalėdos 

jiems butų linksmios? Jei 
taip, tai užrašykit jiems 
“Keleivį” dovanų. Per ap
skritus metus “Keleivis” neš 

K 

jiems kas sąvaitę žinių iš A- 
merikos ir viso pasaulio. Tai 
bus geriausia ir naudingiau
sia jiems dovana, kokią tik 
galit jiems padalyti.

J Lietuvą “Keleivis” kai
nuoja apskritiems metams 
$3.00.

Prisiųskite tuojaus pini
gus ir adresą Lietuvoje, kur 
“Keleivis” turi būt siunčia
mas, o ant Kalėdų jie jau 
turės svečią iš Amerikos.

“Keleivio” Kalendorius 
1926 Metams.

“Keleivio” administraci
ja praneša draugams skaity
tojams, kad “Keleivio” Ka
lendorius jau spaudoje ir 
apie Kalėdas bus jau gata
vas. Taigi kas nori, gali jau 
dabar užsakymą prisiųsti.

—Minuteli ramoma.
Ale kap ton grabeli pa

spaus, kad šoks dideliausi 
leipsna mums į akis, aš su
šukau, Jėzus Marialati, ir iš
virtau ir kreses, šalip moneis 
ont žemes jau gulėja Orši, o 
tas pliurtograpa kad neuž
niks mus keikti: jus šokias, a 
jus tokias, senas bobas, a 
beprotes, jus moneirtek 
sugadinot, kad butumet gera 
sėdėjusios, viskas būt išėji 
gera. Vo aš sakau anam, kad 
ramia butumem sėdėjusios, 
gal jau be akiu butumem. 
Kap tap sragia pasakiau, 
nieką nebesaki leipi ateiti 
ryto ryta.

Ateinam ryta meta, bel- 
dam, beldam, niekur nieką, 
visi meigt dar. Ale pliurto- 
graps iškešis galva pro lan
gą, kad neužniks mus barti. 
Ponali, sakau, juk jau penk
ta adyna, kor jau sauli pa
kėlus. — Ateikit vėliau, sa
ka.

Atėjom dvylikta adyna; 
jau pons derba sava darba. 
Vėl mus nusiveda ten kur va
kar ir pasvadenis leipi ra
mia sėdėti.

Ale kap tik reikėją trauk-, 
ti, Orši kumštelėja monei in 
pašoni ir kad nepašėlsma 
abedvi joukteis, o pliurto- 
graps mus keikti, šaukdams, 
kad vėl stekla sugadinom. 
Paveizėjis ton stekla ir saka, 
kad aš be nosis išėjau, vo aš 
anon prašyti. Sakau, ponali, 
jon kap nors primaliavok 
monei ton nosi, jau tikra, 
nepasigailėsiu nė ’ kiaušių 
kap višteli padės. Ale ons 
ne ir gana.

Trauki mus treti karta, ale 
dabar buvom strošnia pek
los ir išėjom didelia biau- 
rios.

Teik tata aš turėjau varg
ti su savo perma portogra- 
pija.

N. Gugu.

KAP AŠ TRAUKIAUSI 
PORTOGRAPUĄ.

(Tikras nuotikis, kiek iš- 
i kreiptas. Parašytas žemaičių 

tarme, Telšių ap., Luokės 
i apylinkės.)

, Tazgatės, kaip stojo Lei- 
tuvbs valdžia, paleipi mums 
visims eiti ir nusitraukti por- 
tograpijas pašportams. Aš 
nekada nemačius tokių dy- 
vų, suvis nenorėjau to, ale 
kas rėk, tai rėk, tad abedvi 
su Orše ir ištraukėm į Tel
šius.

Nuėjom tata į ton miestą 
ir klausam žydeli, kor yra 
tas maliorius, kor pašpor
tams numaliavo?

—Niu, aš nežine, — sako 
žydelis, — ale nueikit pas 
Moiške, anam gera maliavo.

Ir nutraukėm modvi pas 
ton Moiški. Veizam, ir, ba- 
londėli, ko mes ten nema
tėm; kokiu dideliausiu por- 
tograpiju beturįs numalia
vo jis: čia dounas kepals iš- 
maliavots, ont keta kelbasas 
su tokias joudas, turbut su 
vėdaras, vo ont kitu tik pa
rašyta didžiausioms lita- 
roms. Orši tam žydeliou ir 
saka:

—Gal tamsteli galėsi ir 
modvi numaliavoti, kad teik 
daug turi numaliavojis.

—Niu, aš gal. O kon tams
toms reiks numaliavoti?

—Mes pačios save norim, 
—greita atsakiau aš anam. 
Ale čia ano vaka, kap vel
niuką, kad nepašėls jouk
teis, joukas ir ons pats ir ano 
pati. Nu, ko anei tap juokas. 
Paklausiau Oršes, ale čia 
žyds nustojo joukteis ir sa
ka:

—Ui, aš maliavoje tik dėl 
kromu visoki viviske, ale 
moteriškas nemaliavoje.

—Ale juk mums Joselis 
saki, kad čia prašpoitams 
maliavo...

—Prašpoitams? Niu, tai 
jus eikit pas fotografą.
• —Vo kor ons gyven?

—Niu, eikit ir atsistokit 
prie tos trobelės, kur stovi 
ont turge; niu, o kap biski 
palaiksit, tai ir nutrauks.

Nuėjom ir sustojom mod
vi prie seinas. Laukam ne
laukusios, o modvi nieks ne
nutrauk. į ton trobeli iš vei- 
nos poses vyra, iš kitos poses 
motnškas ein, į mus paveiz, 
ale nieks nieką nesaka. Dar 
pastovėjus sakau Oršia: tu 
čia palauk, o aš eisiu i vedu, 
gal tun pliurtograpa atrasiu.

įeinu į prymene, akmeni
nes padlagos — visur blizg; 
ont seinas zelkoris paka
binta, sakau, turbut plau
kams pasitaisyti. Žadėjau 
daryti ketas duris ir eiti to
liau, ale čia ieja toks vyrs ir 
saka:

—O ko tu, boba, sukine- 
jeis po vyrų skyrių, ar nema
tai savo?

—Ponali, nepyk, — sa
kau, — noriu pliurtograpa 
rasti, portograpija nusitrau
kti.

Tas vėl didelia pradėja 
joukteis. Potam leipi viskon 
išpasakoti. Aš anam išpasa
kojau, vo ons saka:

—Čia jokio pliurtograpa 
nėra, ale eik ten į paėžėrį ir 
rasi.

Aš anam padėkavojau ir 
f-’*—........................................
negavau pamatyti.

Nuėjom pas plit 
Aš anam tap ir tap išp;• • • • • • • 
saka:

rasi.

išėjau, ale tos trobeles tap ir 
negavau pamatyti.

Nuėjom pas pliurtograpa. 
Aš anam tap ir tap išpasako
jau kon modvi norim, vo ons 
saka:

—Kad jau tomsu yr, rei
kėjo ateiti onkščiau, alę jei• • •• ■“ ■ ** •• l 
šveisos nutraukti.

Ons nusevedi mus į toki 
stiklini trobeli, pasvadena į 

taisyti plaukus irnekušėti. 
Modvi sėdam ir veizam tum- 
so į ton mašina. Pliurtogra- 
pas pajemi toke grabeli ir 
saka:

Žmogaus kūnas yra kombi
nuota mašina, kurios ten- 

jdencija ligoje yra pasveikti, 
i Vartojant vaistus be daktaro 
žinios gali palaikyti kūną li
goje ir neleisti jo eiti prie 
normalumo.

F. L. I. S.

O Cv *

pratęs, jus monei stekla Suvienytų Valstijų daktarų 
ir slaugių suvažiavime pa
aiškėjo, kad didžiuma Ame
rikos kūdikių yra nedapenė- 
ti ir todėl silpni. Pripažinta, 
kad silpnumas kūdikių dau
giausia paeina nuo motinų 
sunkaus darbo laike neštu-i 
mo ir laike kūdikių maitini-1 _____ x
mo knitimis. Kūdikių neda- ^^  ̂iš “juodų knygų

GYVENIMAS—NE 
PASAKA.

Dar ir šiandien galima ra
sti žmonių, tikinčių į įvai-

• 1 _____A_____
... • • . - ____ I l lUd UU1 VU0 “‘VOVpenėjimas daugiausia JiemsL. 44užkerėjimų>» iš pavydo, 

atsiliepia ant akių, nosies, Rod kai mes patys save
gerklės, dantų ir kitų kūno Lgld to netUrėtų būti,
dalių. Nedapeneti kūdikiai
labai lengvai pasiduoda Tiesa, mums mažiems 
įvairioms ligoms. esant, buvo įdomu klausytis

mamytės pasakojimų apie 
Apsaugojimas vaikų nuo vjSokius burtininkus ir gra- 

džiovos. žias. karalaites, tąsyk mes
New Jersey valstijos biu- džiaūgdavomėSj J^visa ku

ras kovai su džiova įsteigė dikystė, dabar ‘ prisiminus, 
12 klinikų, kuriose bus eg- praėjo nelyginant pasakoje, 
zaminuojamu mokyklų vai- Gal būt, kitados ir suaugų- 
kai, ypač tie, kurie pagal šiam malonu ir smagu pa
savo metų neturi ganėtino žiūrėti arba paklausyti pasa- 
svorio arba kurie labai iš- kos. Belieka tik stebėtis, 
lengvo auga. Minėtas biuras kaip koks nors jaunikaitis 
dės pastangas, kad silpnų Į burtininkas su savo širduže 
vaikų sveikatą atitaisyti.

Gydys koliekus kūdikius.
Michigan valsti jos sveika

tos departamentas išleido 
pareiškimą tos valstijos 
žmonėms, kad bus dedamos 
pastangos gydyti nesveikus 
kūdikius nuo pat jų užgimi
mo. Todėl sveikatos depar
tamentas ragina motinas, 
kad praneštų apie kiekvieną 
paraližiuotą -arba su kitx> 
kiais nedatekliais užgimusį 
kūdikį.

TEISYBES 
TRUPINIAI.

Kiekvienas yra tiek myli
mas, kiek yra užsipelnęs.

♦ ♦ ■ '♦

Vėją sėsi — audras plau
si.

| numylėta skrenda ant patie
salo iš po visų akių į bėry bes. 
Bet tai tik pasakoje. Tikint 
gi į visokius burtus gyveni- 

Į me vargu, bau, sutversi pa
saulį, kupiną stebuklų, grei
čiau skaudžiai nukentėsi.

Žmogus orlaiviu beveik 
vėjo greitumu aplink žemės 
kamuolį aplekia; šūvį į mė
nulį leidžia; juroje turtų 
jieško; nematomus pasau
lius padaro įmatomais — 
greta to viso gydymasis vi
sokiomis atmatomis, vora- 

S AVĘS GYDYMAS. Itinkliais (žaizdos), spiau-
... ' ■ . .. . dymais (akies miežis), lai-

Ltopijoj sergantieji vi- žymajg (akuotas akyje), ir 
suomei eina pas savo medi- Lt. Skaudu, sykiu ir baugu 
kalj patarėją, nežiūrint ko-darogi už musų rytojų. Ti- 
kia jų liga butų. Bet mes ne- j^pt j visokius užbūrimus, 
gyvenam L topijoj. Mes gy-piktomis akimis pažiurėji- 
vename skubiam, užimtam mus? nUo rožės, dantų skau- 
pasauly, kame me.s nenori- dėjimo, pasiutusio šunies ir 
me gaišinti laiką įvairioms gyvatės įkandimo užkalbėji- 
ekbtra yizitoms. Mes nenori- mus> kraujo plūdimo žodžiu 
me kreipti domės j save, jei sulaikymus ir tt, netoli tenu- 
į,ent įau.a^ai susergame. važiuosi. Tas viskas kenks- 
Tokiu budu, mes griebiames |mjnga ir dargi gyvybei pa- 
patys save gydyti. Nors pa- yojinga, nes praleidžiamas 
ties savęs gydymas yra pa- laikas, kuomet dar gydyto- 
vojingas, bet mes uzsispi- jo pagalba galima butu pa
name vaitoti savo medici- dėti Mgoniui.

Pavyzdžiui, retas asmuo, L 
kenčiantis nuo užeinančių irl^11.1?^31 ‘šundaktariai 
pereinančių skausmų, krei- 1SSVU^ dnba — žmones 
piasi pas savo gydytoją gau-l^y^0’,,^1^^1 J)a^n?a_ 
ti receptą, bet pats eina ap-|yimVs .m<^e^aiP.E Burtinin- 
tiekon ir sulyg ivo nusim£ Lk.^ ’^sofaus įmovus” pa- 
nymo perka vaistus. Varto- ? .^m^°J1 !j®U(Įle.s dalis pa- 
jimas vidurius paliuosuojan- Įai.ko* reikia sviesti, niosti 
čių vaistų yra labai prasi- Jn1 P?Pullan^ lektonus iš 
platinęs blogas paprotys, irr?1^1.0!”0?.?!*’^>ei?c1ra1’S.u?^ 
tai dėlto, fcad blogos pasek- PTai. sl®k k nĮok^l°. zmių. 
mės tuojaus nepasireiškia, re?. burtminkams
Daugelis musų vartoja pačių Permetu darbo, veikiai jie 
parengtus vaistus, ir neskai- lsr?Z , Susirgus ar tai esant 
to tai už klaidingą dalyką, re!ka ul Patarti sveikatos 
nei bent daktarų rimtai tam-1 j3. - reikia kreipus tik į
pa persergėti.- gydytoją ir:getwusiai prie

Paties savęs gydymo P»- n^mttlicino^š^oieUnOje 
vojus guli kiekvienam ligos n v , . sakoje, 
atsitikime, dėlto kad nežino- , .*?a(*aise priimta ti-
ma kokie kuriam atsitikime kad piktos dvasios
vaistai naudoti. Dažnai, pa-f8.*1 .znJo<U. apsėsti.” šiais 
prastą gerklės skaudėjimą Į a. ais, kai jau pats žmogus 
norėdami patys išgydyti at- ĮPnvel^č perkūną šviesti
randame, kad tai esama dif- P112018,.. mažytėje elektros 
terijos. Kas dažnai manoma, lempelėje, manyti dabar 
kad tik paprasto šalčio esa-|aPįe kokius ten niekus, žmo- 
ma, nei nepajuntame, kad indjyg nepriderėtų. Geriau 
tai butą tymų ir raupų simp- pm^i paprastą, o ne kokią ten 
tomų. “juodą” knygą, ir atydžiai

Savęs gydymas yra gali- 7 J*e\nPmoki,
mas nekurtuose atsitikimuo-Kai bus kur kas syei-
se, žinant kokios rūšies vais- ,iau lr naudingiau. Viskas, 
tus naudoti. Kiekviena ap- M S^mta. mums atidengė, 
tieka pilnas savo lentynas! .^k^Je įrašyta. Knyga —- — 
turi visokių vaistų. NekurieĮ?71?0.^^ Utinis: joje 
jų yra U. S. Pharmacopeia jknstalizuojasi jojo gudru- 
priruošti ir įstatymų užgirti. mas- .
Jei tokie atviri vaistai negel-1 Or* Vaičiūnas,
betų, daktaras pasakys ar tie

.IIU.UVU J*o I uud, 
nuo ligos paeina, ar nuo vai
stų, kuriuos jis be daktaro

♦ * * *

Kito protu netoli tenueisi.
♦ ♦ ♦

Vietoj gulėdamas ir ak
muo apželia.

Kas valdo mokyklą,
valdo ateitį.

♦ t ♦

Apšviesta šalis yra turtin
ga.

♦ ♦ S

Kambarys be knygų lygus
kunui be dvasios.

Teisybė žino tik du žo
džius: taip arba ne.

♦ ♦ * -z

Skundai —tai silpnų žmo
nių ginklas.

♦ $ ♦

Teisingumas yra vieninte
lis pinigas, kurį visame pa
saulyje ima.

Kas prasideda šypsena,
tas baigiasi ašaromis.

♦ a *

Lopas rodo neturtą, o 
skylė — netvarką.

♦ ♦ *

Trigubas mazgas riša 
žmogaus paslaptį: gimimas, 
gyvenimas ir mirtis.

♦ * ♦ ■

Geriau gyvent ir kankin
tis nekaip tamsybėse skęst ir 
džiaugtis.

♦ ♦ e

Rūpindamiesi kitų laime 
mes randame ir savają.

* ♦ . ♦ .

Neteisingai įgyjęs turtą šimptom^km^Tjfe rado 
niekad nebūna turtingas. ]

• • • i _
Žmogus, kuris nemato' ge- žinios ėmė. , . .

ro kituose žmonėse, yra pats* Kiekvienas savęs gydy-|kra^y siautė baisi audra, 
blogas. mas turi savyje pavojų.'kurioj žuvo 700 žmonių.



jiems naminukės. Kadangi 
žmogelis tokio štofo neturė
jo, tai jie davė jam pinigų ir 
išsiuntė nupirkt. Vyrui išė
jus iš namų tiedu sutvėrimo i 
pasielgė su jo motere gyvu
liškai. Sugrįžus vyrui ir pa
aiškėjus kame dalykas, pra
sidėjo muštynės. Tie sugy- 
vulėję svečiai sulaužė mote
riškei šonkaulius, . taipgi ir

Korespondencijos
WORCESTER, MASS. 
Senbernių kalendorius..

Nesenai ant davatkų far- 
mos (Maironio parkas) kas 
ten rado pamestą senbernių . _ T. ___
kalendorių. Minėtas kalen-į Buvęs biznierius Džian si, ir * po šiai dienai guli 1- 
dorius daug skiriasi nuo vi- Čerepokas įsipainioja į ’tru-'gonbuty. O tiedu vyrai tapo 
sų lietuviškų kalendorių tuo-! helius, lyg ta višta į pakulas areštuoti ir padėti po tuk - 
mi, kad jis nespausdintas,: jr virsta per galvą, negali tantį> dolerių kaucijos, kiek- 
bet ranka rašytas. Taipgi j pažengti. Jis nesykį nusi- vienas. Ot,. tau ir grybai! 
jame nėra paminėta svar-1 skundė, kad žydai stumdė ir Vienas jų yra singelis, t .i 
besnės šventės nė kokių me- • nukankino Kristų, o jį stum- tam netiek žmonės ir pad. -' 

............................. _ . vyja, bet antras yra vedę ., 
. turi savo moterį ir kelis vai-! 
- kučius. Šitokiam žmogui tai' 
i jau didžiausia gėda šitaip;

“grybauti.”
Čia yra ir kitokios rūšie s j 

vyrų. Pavyzdžiui, pareina 
vyras iš darbo ir prašo išsi
gert. Moteris duoda jam vie
ną stikliuką ir daugiau no. 
Jeigu daugiau negertų, tai 
turėtų pilną protą ir viskas 
butų gerai. Bet vyrui vieno 
stiklelio neužtenka. Jis rei
kalauja daugiau. Moteris 
atkerta: “Eik pakviesk tą ir 
tą vyrą, tai gausi gert, kiek 
tik norėsi.” Vyras pakviečia 
savo pačiai kavalierių ir pra
sideda girtuokliavimas. Kuo 
met vyras užsipila savo akis, 
jis nemato, ką svetimas vy
ras su jo motere daro ir kas 
atsitinka. Keno čia didesnė 
kaltė: vyro ar moters?

Taipgi čia nepersenai 
sitvėrė Kliubas, kur pralei
džia laiką prie kauliukų ir 
gėrimo netik singeliai, bet ir 
vedę vyrai. Prašaudę kau
liukais per naktį, pareina 
namo ir iieško prie savo mo
terų visoKių priekabių.

Iš šitų faktų aiškiai matot, 
kad Cliffside vyrai labiau 
yra ištvirkę už moteris.

' S. K. P.

tės. Viena dirba pas svetim
taučius barbemėj, o kita už
laiko savo barbernę ant 
Front st
Ii verksmų stojos linksmybė. Į vyrą primušė. Moteris, rotlo-

mi, kad jis nespausdintas,: jr virsta per galvą, negali tantį? dolerių kaucijos, kiek- 
bet ranka rašytas. Taipgi j pažengti. Jis nesykį nusi- vienas. Ot,. tau ir grybai! 
ipmp npiu numinohi evop-1.

tų, ir nėra mėnulio permai- • 
nų. Oro permainos irgi ne
pažymėtos. Apie mėnesius 
taipgi nemini. Bet ten aiš
kiai paminėta dienos ir va
landos. Vieton tautos didvy
rių, ten figūruoja vietinės 
asabos.

Kalendorius taip sutvar
kytas, kad jf galima naudo
ti mažiausia penkerius me-, 
tus. Tai bus1 ekonomiškiau
sias kalendorius lietuvių 
kalboje. Naujoj laidoj bus 
reikalingos permainos tik 
vardų, pavardžių ir adresų. 
Mat, viskas sęsta ir nustoja 
ankstyvesnės vertės. Paveiz- 
dan, ant antro puslapio už- 
rašyta raudonu rašalu se
kančiai :

“Mary Porkčap $5.00. 
Miss Mae Nykštikemša box 
candy. Anna Hot Mauna 
$5.00.”

Žemiau seka juodu rašalu 
sueiliuoti geraširdžių“metri- 
kai” taip:

“Mrs. Kuku 3 p. m., pan- 
tukę. Juzė Pirštukrapštė, vy
ras girtas, nemato. Mrs. Gra
žiai Juokias 4 p. m., free. 
Džiovas serga any time, free. 
Stasys ant pietų nesugrįžta, 
nais. Tarnas paseno... with 
free lunch. L. vyras dirba 1 
ant naktų., fine. B. vyras vi
sados store... good. Mrs. 
Plonos Blauzdos... vyras se- , 
nas, girtuoklis, išvažiavęs, 
hot dog! Mrs. Kalakutė... 
skiny erazy... Riebi Dzūkė... 
tu-mač... Lietuviška Jenkė, 
oh, boy!”

Pažymėtina, kad daugelis 
viršpaminėtų ir praleistų 
Magdalenų turi ženybinio 
amžiaus dukteris ir veiklios 
Romos ir Maskvos davatkos. 
Bet apie kurias čia plačiai ir 
garsiai visaip zaunija, nete
ko pastebėti jųjų vardų sen
bernių kalendoriuje. Reiš
kia, senberniai su savo “kra- 
savicomis” iš pavydumo ble
vyzgoja ant tų, kurių jie ne
pasiekia. Žodžiu, senberniai 
pasiekia vienas moteris tik 
su liežuviais, o kitas... well... 
nesakysiu.

Galbūt to kalendoriaus 
autorius yra “inšurins” a- 
gentas, nes kitaip iš kur jis 
butų prirašęs net penkis pus
lapius vien tik moterų var
dais ir adresais. Taipgi apie 
septyni puslapiai prirašyta 
apie ženotų vyrų “cnatas,” 
kuriems; (keikiąs mėnesis bū
na morčius.

Senriiergių kančios.
Čia senmergių yra viso

kių. Vienos su kvolduotais, 
storais andarokais, vyriškais 
kamašais, suplotomis skry
bėlėmis ir taukais išteptais 
plaukais; kitos su kopturais, 
apsigaubę juodais maišais ir 
ant šniūro pasikabinę gele
žini senbernį nešiojasi biskį 
žemiau juostos. Visos sen
mergės yra davatkos; vienos 
garbina Romos popą, o ant
ros — Maskvos. Visos jos 
sudžiuvusios, nervuotos ir 
piktesnės už laukines kates. 
Didžiuma jų dirba prie 
kriaučių ir siudamos guzi- 
kus kelinėse sunkiai dūsau
ja.

Viena senmergė taip užsi
svajojo laikydama kelines 
prisispaudus prie krutinės, 
kad visi kriaučiai išėjo na- , 
mo, o jinai, pasilikus viena, 
ilgai dar sėdėjo ir svajojo.

Nekurios senmergės pra-'ėjo pas šitą lietuvį į stubą ir 
gudrėjo ir išmoko barberys- paprašė, kad pastorotų

do ir nukankino munšainas. 
Įpuolė jis į skolas, kai j ake
tę, ir negali išlysti^. Daug 
sykių jis bandė apsilenkti su 
skolininkais, bet nepavyko. 
Mat, jo jau ir pėdos atsiduo
da munšainu, tai kur jis pa
sislėps. Ant galo jis pasi
garsino, kad už poros mėne
sių bus tikrai turtingas, nes 
jis žinąs žmogų su $10,000, 
kuris žada atiduoti tuos pi
nigus ant ubagų.

Atsirado lengvatikių, ku
rie davė jam naminio raugo 
,ant bargo, kiek tik jis norė
jo. Tada M r. čerepokui vėl 
pasirodė dangaus vaitai. 
Bet praėjo jau treji metai ir 
Čerepokas kaip buvo uba
gas, taip ir dabar. Raugo 
varytojai pasijuto apmul
kinti. Visą tą laiką pats 
maukė raugą ant kredito ir 
kitiems fundino. Galop jau 
išdžiuvo raugas ir gavo pa
raginimą užsimokėti už dve- 
jis metus kredito. Ir vėl vie
na balta, antra raudona akys 
pradėjo lapsėti. Iš tos bėdos 
jis nuėjo pas savo draugą. 
Tasai pavaišino savo frentą 
komunistiška sula taip, kau 
Mr. čerepokas parėjęs na
mo atsigulė maudynėj su 
drapanomis ir prisileidęs 
vandenio užmigo. Išmirkęs 
vandeny per naktį, ant ryto
jaus išbudo ir skubiai nu
rėpliojo Į garadžių. Kur'bu-, 
vus, kur nebuvus atėjo kai
mynų katė ir atsigėrė van
dens iš maudynės. Už pen
kiolikos minutų katė pradė
jo varteliotis ir išsitiesus už
migo svetimoj stuboj. Katė 
išmiegojus nuėjo namo ir 
už pusvalandžio atsivedė ki
tą katę. Tada abi katės atsi
gėrė vandens iš maudynės ir 
abi pasigėrę pradėjo varte
liotis, kniaukti ir vėl užmi
go.

Tuojaus M r. Čerepokas 
supilstė tą vandenį į bonkas 
ir išbandė ant savo frentų. 
Visi pripažino už maenų što- 
fą. Čia Mr. Čerepokas nusi
džiaugė, tartum kylpą nuo 
kaklo atnėręs.

Na, jei vieno Čerepoko iš- 
mirkymas permaino vande
nį į “komunistišką^ulą,” tad 
išmirkius sykiu Mr. Cerepo- 
ką ir jo frentus, butų galima 
tą'vandenį pilti į Fordą vie
toj gazalino, ir važiuoti pri
spaudus kepurę.

Girdėti, kad Čerepokas 
& Co. žada atidaryti gazoli
no stotį, kur pardavinės nau
jai išrastą čerepokalina vie
ton gazolino. Yes, Sir.

CLIFFSIDE, N. J. 
Vyrai blogesni už moteris.

Keli mėnesiai atgal “Ke
leivyje”' buvo rašyta, kad 
Cliffside moterįs yra ištvir
kę. Kas tą korespondenciją 
rašė, tai ne mano dalykas. 
Bet aš turiu pasakyti, kad 
vyrai blogesni ir už moteris 
—ir to niekas neužginčys. 
Teisybė, čia yra moterėlių, 
kurios pusėtinai patraukia
naminėlės, bet negalima sa- įnešimų.

su-

Kad Butų Gražus, Sveiki Dantys
Naudokit Colgate’s į Mes Perkam Lietuvos Bonus

Laikas kovėti dantų nasveikumų yra pirm 

Coigatc’s prašalina priežastis dantų sė
dimo taip pagelbėdamas jums užlaikyti 
dantis švariais, gerti išrodančiais ir svei
kais. Jo gardus slioais yra malonus nau
dojimui po kožno valgio ir pirm einant 
KUtti-

a

25c
Didelės Mieroa

reign Language Information | p A HF&Jf OIIMAI 
Senrice, 222 Fourth Avenue, 1 * AJlEOn,VJlHlAI 
New York City. ’ .

__ • . • Pajieškau dėdžių kazimiehi ir £_
Vertimas informacijmiųtnislovo Gečų ir Marionos Gečaitės, Z 

. ■ • • r» * ____ ~ tu* __  ostraipsnių ir siuntinėjimas jų 
svetimų kalbų laikraščiams 
nėra vienintelis darbas,.kurį 
šita organizacija atlieka. 
Organizacija išleidžia mė
nesinį žurnalą “Interpretei " 
ir leidinius “Editorial Di- 
gest” ir “Interpreter Relea- 
ses,” kurie siunčiami Amerj- 
kes laikraščiams, kolegi
joms, universitetams, kny
gynams, įvairioms organiza
cijoms ir valdininkams. Jie 
veda prie geresnių santikių 
tarpe svetimžemių ir čion gi
musių. Svarbumas tų leidi
nių parodytas pareiškimuo
se, gautuose iš šimtų visokių 
šaltinių, ir todėl, dabar sten
giamės gauti laiškų nuo 
skaitytojų svetimų kalbų 
laikraščių. ,s

Prašome skaitytojų netik 
pareikšti kelias mintis apie 
tuos straipsnius, bet paduoti 
patarimų kaslinV tolesnių 
straipsnių, geriau sakant, 
kas skaitytoją užinteresuoja.

F. L. I. S, nėra valdiška 
Įstaiga ir nevąro amerikoni- 
zacijos darboę irientik ? sten
giasi “perstatyti svetimžemį 
Amerikai, ir Ameriką sve- 
timžemiui.” F. L. I. S.

Sta- 
_______ js, Se

dos valsčiaus, Plinkšių kaimo. Seniau 
gyveno Chicagoje, o dabar nebežinau. 
Jeigu kas apie juos žinotų malonėkit 
man pranešti, busiu labai dėkinga.

EMILIJA UDRAITĖ
Pumpurų kaimo, Venta stotis. Ma
žeikių apskr, Lithuania.

Pajieškau brolio Mateušo Gurevi
čiaus, Suvalkų rėdybos, Rudaminos 
parapijos, Kirsnos gmino, Jukneliškės 
palivarko. Išvažiuodamas į Angliją jis 
paliko mane dar mažą mergaitę. Lon
done turėjo nusipirkęs savo locną na
mą. Potam jis išvažiavo i Kanadą ir 
rodos apsigyveno kur ui ant farmų. 
Prašau, broli, jei dar gvvaaį esi, atsi
šauk, arba žinantieji apie jį malonė
kite man pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. KATARINA GUREVIčIUTŽ

P. O. Box 33, Sydney Minės 
Cape Breton, N. S. Canada.

Mes perkam Lietuvos Bonus nuo tų, kurie pirks pas mus S 
PIANĄ. PLAYER-PIANĄ ARBA GRAMOFONĄ. £

Primdami kaipo dalį mokesties. X
Mes užlaikom Pianus rinktinus ir gvarantuotus kaip tai: v 

Weber, tvers & Pond, Hobart M. Cabte, Emerson ir kitokio <; 
išdirbinio. Lengvos išlygos. Reikale kreipkitės laišku arba j; 
ypatiškai pas: ' (-) 4;

GARDINER PIANO CO. j;
K* B. Simoaavičius v

412 WESTM1NHTER ST.. PROV1DENCE, R. 1. < Į
/ r

* ' • * 
Pajieškau Valiusios Paljukaitės.1 pBjieškau

Buvo ženota su Adoniu Morkūnu. Iš 
Lietuvos paeina iš Kaunu rėdybos, 
Kupreliškių parapijos, Girstoikią 
kaimo. Ji atvažiavo į Baltimore, Md. 

11905 ar 1906 metais, paskui išvažiavo 
į Rochestcr, N. Y. Ji pati lai atsišau
kia arba kas apie ją žino, malonėkite 
pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalą. (50)

MRS MARY MORKŪNIENĖ 
Box 73, * Oak Lawn, III.

Pajieškau brolio Viktoro Žintelio. 
paeina iš Kau<M> gub., Ukmergės ap- . 
skriėio. Veprių parapijos. Kazlovčiz.-1 
nos sodos. Kas apie jį žino malonės ■ 
pranešti. (50) '

PVT STEPHEN ZENTOL 
Q M. Corps, Madison Barracks, N.Y. •

Jonas Gaižutis, pajieškau pusbrolių 
Adomo ir Kazimiero Rakučlonių, pa
čias iš Ukmergės apskr., Pabaisko ' 
valsč, Vaitkunų kaimo; apie 15 metų : 
gyvena Amerikoje. Prašau jo paties • 
atsišaukti arba kurie apie jį žino, ma- , - ........................ i

PARSIDUODA ČEVĖRYKU KRAU
TUVĖ LABAI GEROJ VIETOJ, pa
čiame viduje miestuko. Bus parduota 

j nebrangiai. Yra apgyventa daugiau-

apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo, 
nuo 35 iki 40 metų. Aš esu našlys 40 
metų, ne biednas. Kuri mylėtų arčiau 
susipažinti su manim, malonės para
šyt laiškų. (51)

JOHN GEDVILAS
P. O. Box 114, Staunton, III.

Tyras Biči$ Medas.
Apsisaugok nuo šalčių. Vartok Me

dų. Penkių svarų viedrukas $1.65. Du 
viedrukai $3.20. Keturi viedrukai 
$5.50.

Parduodam pigiai visokių balan
džių tkarvelių), medžioklės šunų, 
taipgi geriausių šunų namams apsau
goti. Prisiųskit 2c. štampų dėl atsaky
mo. P. D. ANDREKUS (40) 

PENTWATER, MICH.

PARDAVIMAI
lonės pranešti. , (50)

JONAS GAIŽUTIS
15C’į Compostelo, kasa 26, 

Habana, Cuba.

J ‘ ----
Gal skaitei straipsnių sa

vo laikraštyje, po kuriais bu
vo parašyta inicialai F. L. I. 
S. arba L L B. Gal nekurie 
tų straipsnių tave užintere- 
savo. Gal skaitant vieną ar
ba kitą tų straipsnių ką nors 
naujo sužinojai.

Jau per kelius metus For- 
eign Language Information 
Service siunčia vertimus ir 
įvairius straipsnius svetimų 
kalbų laikraščiams Suvieny
tose Valstijose, kurių yra su
virs aštuoni šimtai. Tie 
straipsniai liečia šią šaly, jos 
istoriją ir valdžią, jos mies
tus, jos geografiją; jos gar
sius žmones, užsiėmimus, 
Įvairias išdirbystes, imigra
ciją, • Natūralizaciją, kom
pensaciją, sveikatą, visokius 
įstatymus, ir šimtą kitų daly
kų. Tie straipsniai nėra jo
kia propaganda, tik siunčia
mi informacijiniams tiks
lams. Kuomet Amerikoje 
randasi daugelis organizaci
jų, kurios nori panaikinti 
svetimų kalbų laikraščius ir 
remia vartojimą tik anglų 
kalbos laikraščių, šita orga- “'įkdo d&tvm? n« to n” 
toms orffantowiiom«ah->< vi! sut*nlta 5U t>*blija. Bryanas 
toms organizacijoms n " i)UVO vienas atkakliausių 
siems kitiems kokią svarbią kliuks„ piačiau aD;e šita or- 
vietą svetimų kalbų laikraš- pJri-
čiai užima Amerikos gyve- K^‘Ke?eirio’^ 
nime. io<n o+mu;;:

Nesusipratimams pakrlus, 
atsitikimuose kur teisdariai. 
valdininkai ir kiti žmonės 
daro svętimžemiams viso
kius užnfetimus, musų straip 
sniai yra vartojami prašali- 
nimui nesusipratimų ir už-

Tikimės, jog milijonai 
žmonių skaito tuos aštuo- 
nius šimtus svetimų kalbų 
laikraščių, ir mums yra svar
bu gauti pareiškimų nuo pa
čių skaitytojų apie tuos 
straipsnius. Todėl šiuomi 
prašome šio laikraščio skai
tytojų, kurie minėtus straips
nius yra skaitė, parašyti sa- _• . • «

kyti, kad visos musų moterįs 
yra tokios. O ir geriančias 
perdaug kaltinti negalima, 
nes vyrai jas prie to priveda.

Štai nepersenai čia pora 
vyrų išėjo grybauti. Jie žino
jo, kad toje giraitėje lietuvis 
turi šlubelę, jauną moterį ir, 
rodos, vieną vaikutį. Jie už-

l m’į —- ——-— —

pastorotų vo mintis savo kalboje į Fo-

Red. Atsakymai

Aš, Alek Vilkišįs, pajieškau savo 
draugų Juozo Uždavinio ir Motiejaus 
Uždavinio, abudu gyvena Amerikoj. 
Iš Lietuvos paeina iš Vilniaus rčdy- 
bos, Trakų apskr , Valkininkų vals
čiaus, Pirčiupio kaimo. Juozas Užda- 
vinis pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y., 
o Motiejus Uzoavinis gyveno ten kur 
apie Providcnce, R. I. Gerbiami mano 
draugai, aš labai meldžiu jumis atsi
liepti, nes turiu svarbių dalykų su ta- 
mistomis apkalbėti. • -Taipgi meldžiu 
“Keleivio” skaitytojų, gal kas žinot 
ar pažįstat juos, malonėsite man pra
nešu ir prisiųsti jų antrašus, uz ką 
bustų labai dėkingas.

ALEK VILEIŠIS
9 Hartford St., Norvood, Mass.

Andrius Bertulis, pajieškau brolio 
Petro Bertulio, jis gyveno pirmiau 
Baltimore, Md., o dabar jau bus 3 
metai kaip nežinau kur. Kas apie jį 
žinot malonėkit pranešti, už kų busiu 
didei dėkingas.

ANDRIUS BERTULIS
628 So. 5-th St., Baltimore, Md.

Pajieškau seserų Onos ir Veronikos 1 šia lietuviais ir lenkais. Jeigu kas no- 
Yšoraičiukės, Suvalkų gub., Tamoš- I rite, tai atsišaukite greitaĖ 
budžio vaisė., . Višakio Rudos parap. ' 
Kas ap>e jas žino malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia ant šio adreso.

MATEUSAS YŠORAITIS (51) 
P. O. Box 64, McNaughton, Wis.

Pajieškau Uršulės Ambrožiutės. Jos 
vyras vadinasi Vincas Danasevičius. 
Ji atvažiavo j Ameriką iš Scotlando 
1910 m. ir apsigyveno Michigan vals
tijoj. Norėčiau su ja susirašyti. Pra
šau atsišaukti arba kas apie ją žino, 
malonėkit man pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga. (51)

Mm. Marijona Paliokai t ienė
801 Davis st., Johnston City, III.

Pajieškau Jono Tilos, Vaideniškių 
kaimo, jis pirmiau gyveno Chicago, 
III. Taipgi pajieškau Juozapo Matulio, 
Vaivodiškių kaimo, pirmiau gyveno 
Kanadoj. Prašau abudu atsišaukti, 
turiu svarbių reikalų. Kas apie juos 
žino, malonėkite man pranešti šiuo 
antrašu: F. MATULIS (51)

575 Grand st., Jersey City, N. J.

Pajieškau seselių Onos ir Agotos 
Kureišiukių iš Prazariškių kaimo ir 
Vincento Gnitkevičiaus iš Merkinės 
miesto. Esu tik pargrįžęs iš Lietuvos 
ir turiu dėl jų svarbių dalykų (51) 

ANTANAS KUREIšA, 
54 Fremont St., Norwood, Mass.

Savinin- 
kas ANTANAS SMOLSKIS (50) 

1105 VVashington st.,
So. Norwood, Mass.

PARSIDUODA BLČERNĖ 
IR GROSERNĖ

Biznis išdirbtas per keletą metų, 
vieta apgyventa Lietuviais ir Lenkais; 
priežastį pardavimo sužinosit ant 
vietos. Klauskite, (49)

104 Lawrence st.. Lawrenee, Mass.

PARSIDUODA minkštą gėrimą 
krautuvė ir sodos dsrymo fabriką. 2 
trakai ir visi reikalingi įrankiai dėl 
dirbtuvės; parduoda administratorius. 
NASHUA BOTTL1NG CO. (50) 
56 High St., N'ashua, N. H.
Tel. 2666-W

LIETUVIŠKI

1926 KALENDORIAI 1926
JAU GATAVI.

Naujausio išdirbimo; 4 už $1.00, vie
nas už 25c Galite siųsti už vienų 
štampoms arba popierinį dolerį imant 
daugiau. (2)

A. F. S1VEETRA & CO. 
135 Newbury sU Lawrenee. Mass.

Cha*. Mitrikui. — (1) Ku 
Klux Klan arba K. K. K., tai 
savotiška fanatikų organiza
cija, kuri savo tikslu statosi 
saugoti dorą, ginti įstaty
mus, remti kapitalistišką 
valdžią ir kovoti su ateiviais, 
Ypatingai ji nekenčia kata
likų. žydų ir juodveidžių. 
Bettas faktas, kad ji kovoja 
su katalikais, nereiškia, kad 
ji yra laisvamanių organi
zacija. Tikybos žvilgsniu 
kliuksai yra didesni fanati
kai, negu katalikai. Biblija, 
pas kliuksus yra tikras Dievo 
žodis. Jie visur nori praša
linti iš mokyklų evoliucijos

ganizaciją tamsta gali pasi-

doriuje 1924 metams straip
sni “Kas yra Ku Klux Kli- 
nas.” Tenai rasi visą jos isto
riją. (2) “Biblijos Tyrinėto
jai,” tai kita pusgalvių orga
nizacija, kuri viską pasau
lyje mato einant taip, kaip 
biblijos pasakyta.

Tautininkui A. R., Chica- 
go, III. — Jeigu Tamsta ne
sutinki su dabartinių Sanda
ros vadų diktatūra ir pritari 
p. Sekio pozicijai, tai kaipo 
rinitas Sandarietis Tamsta 
galėjai po savo straipsniuku 
pasirašyti tikruoju vardu, o 
ne slapyvardžiu. Netilps,

APSIVEDIMAI
Paiieškau merginos arba našlės, 

gali būti kad ir su vienu vaiku, Urpe 
35 ir 45 metų amžiaus. Aš esu našlys 
40 metų, tariu 4 vaikus, vienas 19 
metų, antras 16 m., mergaitė 13 m., 

.antra mergaitė 5 metn. Kuri mylėtų 
arčiau su manim susipažinti, malonės 
parašyti laiška.

ANTHONY RAILA
3418 Salmon st., Philadelphia, I*a.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 30 iki 45 metų, kad ir su 
pora vaikučių. Plačiau susipažinsim 
per laišką. Malonės parašyt.

J. D. East Sidc P. O. Box 13G5, 
Fairmont, W. Va.

Esame viena lietuvaitė antra lat
vytė. pajieškome apsivedimui jauni
kaičių, kurie norėtų įsipažinti su mu
dviem. Per abidvi turim 36 metus. 
Lietuvaite Sofija, latvytė Milda. Gy
vename Latvijoje ir norėtumėm susi
rašyti su Amerikos jaunikaičiais, ka
rio manytų ištikrujų susipažinti, nc- 
senesni kaip 20—28 metų. Meldžiu ad
resuoti šiuo adresu: Licpaja, I-itvia, 
Alcksandera iela, Dzelscela koopera- 

■ tiva. No. 56. M. Ašme.

So. Boston, Mass. , Ęs** 
_________________ i dukterį.

Pajieškau savo pusseserės Marės 
Pauliokiutės ir pusbrolio Antano Pau- 
leko. Abudu paeina iš Liškcvos para
pijos, Riciclių kaimo. Girdėjau gyvena 
iVorcester, Mass. Malonėkite atsi
šaukti šiuo antrašu:

R. F. D 4, Dovcr Fozcroft, Me.

Pajieškau brolio Franciškaus End
riukaičio. seniau gyveno Waterbury, 
Conn., Vievervtų kaimo, Šimkaičių 
vaisė., Raseinių apskr. Malonės atsi
saukt arba kurie apie jį žino teiksis 
pranešti. Antanas Endriukaitis 
% F. Missler 666. Buenos Aires, 

Rep. Argentina.

Pajieškau Julijono Šimkaus, kuris 
paeina iš Girdcnią kaimo, Ilakių vals
čiaus, Mažeikią apskr. Į Ameriką at
vykęs 1909 metais ir per tą visą laiką 
apie jį niekas nežino. Aš kaipo nese-. 
nai iš Lietuvos turiu svarbią žinią. 

M. DAUKŠAITĖ
244 Broadway, f

FARMOS
30 AKRŲ GERU NAMU FARM-A 

Derlius, Arkliai, Paukščiai.
Įrankiai taipgi; sezonu bargėnas, 

tik mylios į miestuką, lygus lau
kas, šaltinio vanduo ganyklose, ap
skaitoma 200 kordą medžią, kuriuos 
galima parduoti gera kaina, obuolią ir 
kitokią vaisią; šilta 8 kambarių šlu
ba, geras vanduo, nauja su skiepu 
barnč. Šeimynos nelaimė priversta 
paaukaut už $2,800, tik $800 reika
laujama. (.)

E. A. STROUT AGENCY 
Lincoln sL, IV. Medway. Mass.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS
,Go> t ... i KANADA.
L . Žinia tiems žmonėms, kurie nori at-

—— sikviesti savo gimines į Kanada iš -•i laf, t ___ • « •• . . .

Esu lietuvę gyvnašlč. Turiu dvi 
---- --- - viena 16 metą, antra 11 įno

ris norėtą su manim įsipažinti. Aš 
turiu 44 metus. Gyvenu tatvijoj ir nu 
rėčiau susirašyti su amerikiečiais, ku
rie ištikrują manytą, nesenesni nuo 
44—50 metą. Mano vardas Konstan
cija. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

I^atvija. Liepaja, Aleksandera iela, 
Dzelscela Kooperativa No. 56. M. 

Ašme.

Pajieškau Miko Samuolio ir Antano Pajieškau apsivedimui draugo, ku- 
Sueto, mes kartu tamavom Su v. Vals. 
armijoj ant Philipinų salų mieste Ma- 
nilo. Turiu svarbų reikalą. Kas apie 
juos žino malonės pranešti arba pats 
lai atsišaukia. J. M. IVASSEI.L 
% Box GI. National Homc, Wis.

Pajieškau Monikos Buozytės, Maže
lių sodos, Žagarės valsčiaus, Šiaulių 
apskričio. Pirmiau ji gyveno Yonkcrs, 
N. Y., o dabar nežinau kur ji randasi. 
Meldžiu atsišaukti arba žinantieji ma
lonėkite pranešti. (50)

KAZIMIERAS KALENDRA 
225 Godvin st., Paterson, N. J.

I

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarpe 25 ir 34 metų. Aš 
esu vaikinas 35 metų. Norėčiau susi
pažinti su gera drauge. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslų. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

FRANK SPININES 
5124 Ogden avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Vinco Jankauskio. nuo 
kurio paskutinį laišką gavau 26 d. 
balandžio, 1914 metais, iš Mindcn, W.

?°x Kurie apie jį žinote,
meldžiu man pranešti. Mudu esam 
Nrogeriai. Taipgi pajieškau šių ypatų: 
Frano Vaitkaus, kuris 1910 m. gyveno 
Scotiande; Antano Sirutavičiaus, gy
venusio Saginav, Mich.; Vlado Ra- 
manaasko, gyvenančio Worcester. 
Mass.; Stanislovo Šuklio, Jono Kar
pavičiaus Ir Igno Libiko. Meldžiu čia 
paminėtus ir kitus pažįstamus atsi
liept'. Aš pasavary žadu išvažiuoti į 
South Ameriką. (50)

JOHN ZAGAR 
4777 Merritt st. Detroit Mich.

Pajieškau švogerio Vilemo Garbe
nio, seniau gyveno Tacoma. Wash..|
Pagirių kaimo. Kruopių vaisė., Šiau-1 •• -i. '■ T ?----------------
hų apskr. Malonės atsišaukti arba l «P«»vedunui merginos
kas apie jį žino teiksis pranešti. Aš ?-rba nas**«’. aP,e 32 metų senumo. 
Uk ką grįžau iš Lietuvos ir turiu daug I K,ur? >*«•*• «r mylinti dorą, lai 
svarbių naujienų. j«tsisaukis šiuo adresu: (50>

VILIMAS KAZLAUSKAS I „ A"•X Oak st, Middleboro. Mass. , 42i W 19 st ’ N*w York N Y-1

Esu našlė, norėčiau susipažinti su 
Sferų draugu per laiškų. Savo name 
laikau Furmshed Rooms. Malonės 
kreiptis ypatiškai arba laišku. (50) 
_ B. jj. 3534 So. Parnell ave^

(3 lubos iš priekio), Chicago, III.

Pafcškau merginos arba moteriš
kes, našlės ar gyvanašlės, katra my
lėtų ant farmų gyventi už gaspadinę, 
tarpe 25 ir 37 metų amžiaus, kad butų 
smarkios išžiuros, gražaus sudėjimo ir 
malonaus apsiėjimo. Aš norėčiau gy
venti gražiai ir viežlybai. Jeigu tokia 
rastųsi, lai atsišaukia ant šio adreso: 

FRANK BARTAŠIUS (50)
R. F. D. 4. Ulster. Pa.

Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
į musų Laivakorčių Ofisų, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kadanos imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viskų sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti j Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo ap
rūpins. .Su visais reikalais kreipkitės j 

GJEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo (49) 
6693 St. Clair Avė, Cleveland, Obk>.
**^**IM**RW ........ ------------------------------ir.-j-u-Lru-uxn.-ir

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajivakoji* / 
mus apsivedimų, įvairius praneši- I 
mus, pardavimus, pirkimus, akai- ’ i 
tome po 3c. už žodį už sykį. No ' 
rint tą patį apgarsinimą patai p i n I 
kelis sykius, už sekančius sykiu 
skaitome 2c. už žodį už sykj.
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr !

: užsiprenumeravę laikrašų ir ui < 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. ' 
Už pajieškojimus giminių arba ' 
draugų skaitome po 2c. už žodi 
pirmų sykį; norint tų patį paj*eš- ! 
kojimų talpyt ilgiau, skaitome p<- : 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur. užsiprenumeravę laikrašti, ui 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po 1c 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran- ; 
giai. Todėl norint lalpint paieško < 
jimą su paveikslu, reikia prisiusi e 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimų aiba ap 
i garsinimą reikia prisiųst kartu it J 
i mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MKSS.
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KELEIVIS

Humoristika

t

BLOGI METAI.
Aš senai norėčiau vesti. 
Bet negaliu žmonos rasti.. 
Daug panelių apžiurėjau 
Nemažai ir pamylėjau... 
Iš grinorkų paprastųjų 
Ir čiagimių aukštesniųjų: 
Visom ko tai — yra stoka. 
Jeigu graži — dirbt nemoka... 
O biauresnc-s nenorėčiau— 
Glamonėti negalėčiau. 
Apsivesti grinorkelę
(Reiškia padaryt žmonelę) 
Sielos draugo neturėčiau, 
š ‘elnius jausmus kam išliečiau? 
Vest merginą pamokytą 
“Tiligente” pavadintą, 
Vėl bėdos ir daug vargelio— 
Nenorėtų dirbt darbelio... 
Ji gulėtų visą dieną— 
Spiaudvtų tiktai i sieną...
O kur šokiai, vakaruškos?— 
Be manosios, kaip be druskos. 
O ir mados kiek suėstų. 
Kaip skaudžiai kišenę liestų: 
Aukštos kurkus, saldumynai. 
“Kapaliušiai,” margumynai, 
Kol iš miesto pargabenti 
Iš mados suspėt' pasenti... 
Tai-gi vis netaip geroka I... 
O man bobos yra stoka. 
Kad surasti kur šitokią. 
Kaip sakyti, šiokią-tokią. 
Kad bent kiek būt pamokyta. 
Dirbtu darbą nevaryta...
O tai vesčiau net iškarto!— 
Tokia boba butų verta.
Mat. kad bučiau aukšto “stono’’ 
Sau jieškočiau duktės pono. 
Visi žino, kit’s dalykas 
Ir tas klausim’s butų dykas. 
Bet dabar aš proletaras— 
Vesti paną, o kur dvaras ?... 
Ir kišenius vis dūsauja, 
Maža pinigų ten sauja... 
O daugiau ką nekalbėti? 
Ar norėtų ji tekėti?
Taip matyt liksiu nevedęs, 
Kaipo bobos nesuradęs, 
Kuo aš kaltas ? — blogi metai, 
šėlst gyvenimo verpetai...

c' šunim-Bu rum.
f' X'*

LIETUVOS KUNIGŲ 
POTERIAI..

“Tėve musų.”
Tėvynė musų, kuri esi Lie

tuvoj. Garsus vardas tavo, c 
valdžia rankose mano, mane 
palaiko davatkos, mano ii 
boiš-VRiia mano kaip Kaune, 
jtajp ir visoj Lietuvoj. Duo
bos ir mėsos jūsų duokil 
tnums, kad užtektų kožnai 
(dienai, o mes atleisime jums 
kaltes jūsų, kaip ir mes atlei
džiam patįs sau kiekvienas. 
'Nuveskit mus į tokią vietą, 
■kur pinigų nėra ir gelbėkit 
mus nuo socialdemokratų 
liaudininkų. Amen.

SAFETY FIRST.
(Vyrams patarimai.)

Kadangi labai daug mote- 
;rų pabėga su burdingieriais, 
i nuskriausdamos savo vyrus, 
i tai vyrams patartina nuo to 
iš kalno apsisaugoti. Kamtu meilės pilna ir aš su ta- » kalno apsisaugoti. Kam 

vim. Pagirta tu tarp davat- *JUS reikalinga, lai pasmau- 
ku ir pagirtas vardas tavo.; 
valgykim ir gerkim prie sta
lo mano, šventa tu busi, Ma
nte, nes kvailiai meldžiasi 
už musų griekus bažnyčioj. 
Linksminkimės, gerkime ir 
baliavokime dabar ir iki 
smerties valandos. Amen.

j vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau- 
! tų, pradedant nuo saulės gar- 
i bintojų iki krikščionių gadynės. 
I Tenai rasite aprašyta iš viso 
Į apie 400 įvairių dievų, iodraug 
!susipažinsit ir su tomis tauto- * 
1 mis, kurios tuos dievus garbino, 
■ kur jos gyvenu, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau

Dešimtą prisakymų.
1. Neturėk svetimų partijų 

prieš Kademus.
2. Neminėk kunigo Vailo

kaičio vardo dovanai.
3. Atmink 1 * 

vardus laike rinkimų.
4. Guodok kiekvieną kuni

gą ir jo gaspadinė.
i 5. Mušk bedievius ir žv- 'dus.

6. Jei nėši kunigas, tai ne- 
'svetimoteriauk.

7. Nevogk, kas yra kuni
go ir jo gaspadines.

, 8. Nekalbėk ant kun. Pu
rickio už šmugeliavimą, nes 
jis išteisintas.

9. Jei skurdžius esi, tai ne
norėk geresnio gyvenimo, 
nes atsidursi kalėjime.

10. Negeisk to, ko geidžia 
kunigasiir jo gaspadinė.-

i doja šiais patal iniais:
1. Priimdamas burdingie- 

nų į savo namus, pirmiausia 
išimk visus pinigus iš pačios 
pančekos ir padėk . uos į ge*

’ resnę banką.
2. Jeigu tau prisieina dirb

ti naktimis, o tavo buidin- 
gierius naktimis būna na
mie, tai tokiam atvėjuje jam 
bunda atsakyk, nes laikvt ji 
nėra “safe.”

3. Jeigu valgant prie >talo 
burdingierius žiuri į tavo

, . pačios akis kaip katinas į la-
. um^: šinius. tai žinok, kad jis vel

nią mislija.
i 4. Jeigu tavo pati daugiau 
šokinėja apie burdingierių, 
negu apie tave, tai žinok, 
kad burdingierius jai geriau 
patinka.

5. Jeigu burdingierius pra
deda vesti tavo pačią ant 
“muving pikčių.” tai tu jį 
kuo greičiausia “muv ink” 

i laukan iš burdo.
i----------------

romuiiiis r
! Perkūnas laivo vyriausia seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. į nebėra)" 
lodei Perkūno ir dabar lietu-; Knvr; netikybinio pobūdžio, 
vim negali užmiršti. bet grynas mokslas. Ją^erskai-

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, tę8 galėsi stoti į diskusijas ir 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip sukirsti kiekvieną kunigą, 

.senovės lietuviai jį garbino. Veikalas yra parašytas labai
Ar žinot taipgi, koks buvo gyva ir aiškia kalba, ant dailios *

l"•= 
I 
I

dievas Praamžius, kaip jis su- apiT’.’ToO Pu*sla-
naikino pasauli, ir kaip paskui pjų skaitymo ir kainuoja tik- 
ant tuscios žemes sutvėrė lie-ri_; •, ««♦ iivlr tautai tai $1.00. Tas pa».s dai.uu apda-
IUIII) utucą. l-rvi-ae <61 Or.

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

Jei to neži:MX, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?*

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die-

į rytas, $1.25.
-KELEIVIS*,

į 255 Brof.dway. So. Boston. Maus

Geriausi Laiškai

I

Su gražiomis dainomis EXTRA il<l 
Kalėdų, už $1.00 duodame GO laiškų 
ir oo konvertų. Visados parašykite 

į kokių norite. Adresuokite: (49)
1 GRIKSONO SPAUDA

233 N. Ciarion St., I'hiiadelphia. Pa.
i

t

I

t 
t
i

Strėnų Skausmas
Tankiai užeina; staigiai, ypač ka nors ktiiant. Tai yra cha- 
rakteristiškas skausmas muskulų, kini, randasi strėnose, 
šis skausmas yra taipgi žinomas kaip, n ina'izmas strėnų 
muskulų. Atsakančiai ištrink ženiesaiai.i dali s>m nų su DOX 
nuo trijų iki penkių minutų. DOX paliuvsuos sk;.usnių gr« it.
Gaunamas pu- jūsų
arba pri.-ių. kil 3Dc. už išbuiuly- ■ K *
mo bonką pas Barrett 1 ir.itnenl ■' B B ■
Co. li*rM 25 Huntiagton A •<•*..

Busto.n, Mass. STEBĖTIN AS 1.IMMEM AS
i

Vdet APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOD Kuri Pati Išsigalanda

R>7AP VISAS PR1RE.NG1.MAS $1.00 ir $5.00
I\ftZUr Parsiduoda visose britvu krautuvėse

Sharpem Itaelf

Dr. Hed. LEO J PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų tigrų moterų ir vyry, kraujo ir oddfi. Kalba len
kiškai ir rusiškai. 'telefonas tiaymarkel 3390
l ALLEN ST, Cor. Charabers St, BOSTON, MASS.

I

i

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Ar jus galite (sivaiz- 
dint: 5 didelės vertės 
ir praktiški daiktai 
kiekvienam vyrui par
siduoda pigiau negu 
vienas yra vertas. Tik 
laike 30 dienų musų 
specialio išpardavimo.
1) Vienas puikus ki
šeninis laikrodėlis vy
rams. Turi puikius si- 
dabro-nikelio keisusir 
tikrą nikelio judėjimą, 
puikiai išdabintas,lai
ką rodo gerai, garan
tuotas ant daug metų.
2) Viepiąs geros rųšies 
paauksuotas *alde- 
mar retežėGs^kuris 
siekia iš. viena šono 
kišeniaus j kitą*- '

3) Viena pora tikrų importuotų žiūronų, labai parankus vartot operose -rį”
laukuose. Su jai* duodami ir gražus Reisai. I

4) Viena importuota puiki solingen britva. Geiažtė padirbta ir garsaus' 
solingen plieno, ^u puikia rankena skuta labai lengvai ir gvarancuota kad 
jumis užganėdins.

5) Vienas tikras 22 kalibro revolve-is, puikiai išdabintas, sauja regulia
riais 22 kalibro B. C. patronais.

TIKRA PARDAVIMO KAINA ŠIO SETO YRA $15.00. MUSŲ PARDA
VIMO KAINA LAIKE 30 DIENŲ TIK $4.98. Todel užsisakvkit šiandien, j 
Nesiųskit pinigų. Tik prisiųskit savo vardą ir adresą su 25c. dėl persiunti j 
nio. Užmokėsit $4.98, kai visus daiktus aplaikysite savo namuose. U'žsiga-! 
nėdinimas gvarantuotas.

AMERICAN SALES CO.
2108 W. Chicago Avė.. Dept. 70, CHICAGO, ILL.

Pūkus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir aa:kimmo darbas 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurę kit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų iaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi j asų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonk* Fuffles ui 6Sc 
mvo vaistininku šiandien, arba 
tiesio< per pasta iš laboratorijos.

F. AD. ktCHTER * CO. 
Berry & South Sth Su.

Brooklyn. N. Y.

Neišsprendžiamas užda
vinys.

Mokytoja:— Jonuk, da- 
leiskim sau, kad tu turi sva
rą saldainių. Du trečdaliu 
svaro atidavei savo sesutei. 
Kiek tau paliko?

Mokinys:—Šitas uždavi
nys neišsprendžiamas.

Mokytoja:—Kodėl?
Mokinys:— Aš ne toks 

kvailas, kad sesutei duočiau 
o sau pasilikčiau

i 
I I EILIŲ KNYGA

“Garbė buk Dievui.”
Garbė buk mano tėvui ir į

• sesers sunui, nes aš jiems 
"Įdvarus nupirkau. Garbė ir

' mano dvasiai, nors ji “vals-
‘ tybine” atsiduoda. Bloga bu- i
vo iš pradžios, bet gerai yra Į daugiau, 
ant pabaigos ir ant amžių-' ma*iau-

■ amžinųjų. Amen.-
i

£
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I
Teisme.

Teisėjas (i valkatą):—i 
Jau bene dešimtą kartą aš. 
čia tave matau. Koks galas; 
čia tave atvedė?

Valkata:— Policija, po-i 
nas teisėjau.

“Tikiu į Dievą-Tėvą.”
Tikiu i dievą-dorelį, su- 

tvertoją mano turtų ir lai- 
, mės. Taipgi tikiu i jo sunų- 
I .itą, kuris prasidėjo iš vokiš- 
! tos markės, o gimė iš lietu- 
1 /iškos valiutos. Numirusi 
markė tapo palaidota, vė-; 
Jaus prisikėlė iš numirusių ir 
įužengė Į Vailokaičio ban
ką, kur tapo pakeista ant; 
lukso ir išsiųsta atgal Vokie- 
ijon. Amen.

--- - - , -
3enki kademų patvarkymai.

1. Atidarymas Seimo.
2. Aprubežiavimas kalbos j 

jpozicijos atstovams.
3. Policijos pašaukimas.
4. Pažangiųjų atstovų iš

metimas. ? ... •-
5. Mirtie^ bausmės priėmi

mas. AmeD. ’

OvyKka labdaringu darbų.
4. Deguto i puodą įpyli

mas.
2. Žydiškų iškabų užtepi- 

nas.
3. Degutninkų pagyrimas.
4. Fašistų organizavimas.-
5. šmugelio varymas.
6. Pinigų pasidalinimas.
7. Realės Gimnazijos už-

larymas. '
8. Laisvės žodžio ir spau-!"

los suvaržymas. > |
9. Bedievių persekiojimas, i
10. Konstitucijos sumin- i

Ižiojimas. i
11. Darbininkų šaudymas, i
12. Kunigo Šmulkščio į į 

Ymeriką išsiuntimas, kad l 
sietuvos klerikalų juodus J 
larbus išbaltintų. Amen. J.

^Duokite
I

WRIST- 
RADIOLITE

DRŪTAS 
PASITIK6TINAS

1 iakrtmas riešints la
ikrodėlis v; ranis. n.o- 

terąns. vaikams ir mer
gaitėms ir geriau, nešiojąs neg 
brangesni ir delikatnesni iai- 
krodėiia:. Parodo Zft
taiką tamsumoj. JV

Kiti modeliai nuo 
s: 75 iki $11.00.

KAM ĮDOMU ŽINOTI, KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE. 
TAM GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI

SOCIALDEMOKRATAS
*.'• » I i •Leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija.

IŠEINA KAUNE VIENĄ KARTĄ PER SAVAITĘ.'
SOCIALDEMOKRATAS yrą skelbėjas-tų< idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos Sociąldeniokratų Partija ir-kurias ji iki šiol per 30 m ugdė ir gyn^
SOCIALDEMOKRATAS yra vienintelis Lietuvos darbininku laik

raštis, ir todel jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gyve
nimas, jų kova, vargaį ir džiaugsmai. •

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, palaikykite Lietuvos darbininkų laik
rašti, užsisakydami jj sau ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti ‘■Socialdemokratą." tegul surenka 5 skaity
tojus, atsiunčia už juos pinigo*. tas gaus vieną laikraštį |>er tiek laiko 
dovanai. Amerikoje metantis $2.40, pusei mėtų $1.20.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60c.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS, KĘSTUČIO GATVĖ 40. 
KAUNAS, Lithuania.

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠK0S IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta knyga.

KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI

Kiekvienu nusipirkę* tą knygą pasidžiaugi. Pinigus geriau
sia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog,pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio ad
resą ir nepamiršt prilipint uz 2c. markę.

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Aš MeldiitfSio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Rcmatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padeg
tos (Gost), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės bonką išbandymui mano Rheu- 
matizroo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic -Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus gerds pasek
mės ir jus patis j tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną een-

ii

c

LITTLE JULIUS SNEEZEk BY BAKER
Ooh’t talk so 
MOLfH, JUlMl

5HOOT j 
THE , 
8<JLLj į

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidinys, 

Metams $2.00.
Už tą pačią kainą siunčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS
421 East Sisth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

ir

tikiu, tą darbą atliks

mhuuMMS!

%
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Nebandykite prašalinti romatiz- 
ma per kojas ar *kur< *■ pagelba 
plastėti* ar kitokių daiktų. Neban
dykit išritinti jj so linimentaia, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit iivyt jį ■■ uikilbčjimu. Bet 
jąs privalot jj prašalint. Jie yra 
•naujoje ir jos turite vyti jj lau
kan.

“Sveika Marija.”
Sveika kunigo gaspadinė,

m RXJNO 
OUT MOUf TO 
MAKE A CO*/ 
A w<t>OV/>

IT S AM »«Y ' 
THtN6-TOMAK€ J

A C«WA 
<MIOOW«

j

•

ŽIEŽIRBA
LIETUVOS DARBININKŲ JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS 

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga "žiežirba." 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30c.

ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęstučio gt. 10, Kaunas. Lithuania.
Ir aš ■
Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Romatizmas tari išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės_______________________________
panaikina skaudžius dieglius, motkulą gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimą.
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AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik ją* man payelypiL Aš galiu daug prirodyt j vieną sąvaitę ir ■ 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio < 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jąs ' 
vartojot. Jeigu jąs nevarto jot mano gyduolių, jus nežinot ką_ joąč 
gali padaryti. Perskaitykit musą 
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite

—

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jąa Sbandytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas jtali būt praša
lintas, ir mes nenorim tfždirbt ant išbandymo. Išbandykit—Ui vis
kas ko mes norime. Jeigu jąs atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite dauginu, kad dabaigus gydymą, o tis suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
Dėsiančiam* mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiam* afl 
no* mier** bateli, kokie parsiduoda aptiekose už dorei}. Si* butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo ranku* ir mes tarime užmikėti Di
dėt Šamui už persiuntimą. Todėl ją* privalote priausti išlaidoms, o 
tuojau* aplankysite vieno dolerio vertės butelį dykai Priimant a*- 
reiki* *»WU atshm

KUHN REMEDY CO. Dep. B. W. 1855 Miluauke* A*e„ CHK^GO.

t



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo Brasų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) '

ŠIAULIŲ MIESTO VAL
DYBOS PERRINKIMAS.
Laimėjus socialdemokra

tams Šiaulių miesto tarybos 
rinkimus, krikščionims de
mokratams ir federutei nesi
norėjo užleisti vietas valdy
boje darbininkų atstovams. 
Jie manė, kad ir būdami ma
žumoje jie turi valdyti mies
tą. Bet jų pastatytieji kandi
datai į valdybą nepraėjo iri 
todel jie pradėjo rėkti, kad, 
girdi, negerai pravestas bal
savimas. Parašė skundą savo 
dėdėms į Kauną, ir Savival
dybių Departamentas, užtar
damas savuosius, patenkino 
jų skundą ir dabar, praslin
kus 7 menesiams, įsakė iš 
naujo miesto valdybą per
rinkti. Šių metų spalių 26 d. 
19 vai. susirinko visi 40 tary
bos narių. Mat, dienotvarkėj 
valdybos rinkimai! “šiaulie
tis” net apsilaižė, kad busią, 
girdi, ir buimistru rinkimai. 
Krikščionys, su savo uode
ga federacija laukė stebuk
lų ir mane, kad jie valdybon 
pateks, ir dėl to išstatė savo 
kandidatus į valdybą.

Bet stebuklų neįvyko ir 
darbininkų atstovai — so
cialdemokratai vėl paėmė 
viršų, jį miesto valdybą liko 
išrinkti nuo socialdemokra
tų draugai Lemežis, Var- 
nauskis ir Naujalis ir nuo 
žydų — p. Petuchauskas, 
Burmistru lieka ir toliau drg. 
Sondeckis.

Šiame tarybos posėdy žy
dų atstovas p. Movšonas pa
sižymėjo savo šmeižtais ir 
insinuacijomis. Jis, nelygi
nant ilgaliežuvė davatka,

**| iš užpakalio smogė i spran- i DZŪKAI NEBEGALI ISPE-'
a i ., J 1 MrTi riniiii » ': dą p. A. B., kad net tas turė-

■ jo išbėgti iš laidotuvių. La
bai negražu.

—...............PIKTADARIŲ KERŠTAS,
dęs iššovė ir sunkiai sužeidė! ____ ___
kitą ten buvusį pilietį. Tą j vakare Pvaudėnų valse, ei- 
dieną Pakruojuje buvo daug gu]is jonas Daunis drauge 
policijos naujokams ramdy-’su p. Leisuum, apeidamas! 
ti ir dėl drąsumo kiti buvo ^yo eiguvą, rado uždrausto-. 

atrado jų vietose ganomus gyvulius!

NĖTI “DIEVO TARNŲ.”
Lazdijai, Seinų apskr. — 

Dalijant dvarų žemes bied-1 
nuomenei, tapo gerokai ap-1 
dovanoti ir ‘“prabaščiai,”

u- min į'i kuo visuomenė be galo piktilJLu m. buže • nosi. siinrarfi

išgėrę. Teismas < 
nusikaltime tiktai neatsargų 
ginklo vartojimą ir nubau
dęs keliais mėnesiais arešto, 
einant amnestijos įstatymu 
nuo bausmės juos paliuosąvo 
ir priteisė atlyginti nukentė
jusioms už nuostolius. Ten- 
dziagolskis turi daugiau 
tarnybinių bylų dėl išeikvo
jimo vald. turto, kuriose lai
komas sargyboje.

nosi, negalėdama suprasti, 
kam kunigams reikalinga 
žemė. Tečiaus dauguma bu
vo tos nuomonės, kad esą 

I nereikės “kalėdos” duot. 
Bet kur tau. Nesenai atėjo 
Lazdijų prabaščiaus tamai- 

■ tė, kuri reikalavo važiuotės 
i (padvados). Paklausus, kam 
reikalinga — atsakė: “Nugi 
nežinot, prabaštėliui bulbas 
ranku.” Ponas Die Šventas* 
Ir algas gauna, kaip valdi-_ 

Ininkai, ir žemes turi, kaip 
ūkininkai, ir už dusias šitiek • 
paima, ir vis tu, žmogus,

ir prie jų Stasį Korsaką, ku
ris eiguli pamatęs pasislėpė. 
Dauniui* varantis gyvulius 
savo sodybon, pasigirdo du 
šautuvo šūviai, i tai Dauniui 
atsakius šuviu kiek toliau ’ 
tretysis pasigirdo. Praslin
kus kelioms valandoms, 
Daunis pamalė prie savo 
pirties laidant balų ugnį. .......... u >u>
KrcIu u^tdis aiškiai susviete, duok ii* duok! 
tai Daunis pažino du vyru— ---------------- 1--------------- • tai Daunis pažino du vyru— 

ALKANI SUŠALĘ VAIKAI Stasį ir Antaną Korsakus, iš.
I kurių pastarasis turėjo ka
rišką šautuvą. L ždegus Kor
sakams pirtį, subėgo kaimv-; 
nai ir baigiant ją gesinti tie 
patys Korsakai uždegė jau
ją, kuri iki pamatų sudegė.1 
Stasys Korsakas teisme pri
sipažino padegęs Daunio 
pirtį ir jaują iš keršto, pa
reikšdamas, kad jo brolis 
Antanas Korsakas nedaly
vavęs.

Lapkričio 4 d. Šiaulių 
Apygardos Teismas kalba
mąją bylą išnagrinėjo ir pri
pažinęs abu Korsakus kal-

1

I

Lai PAIN- b
KŽPELLERIS 1

Priveja Skausmus • I
Triakiu greitai taip, kad i,- 
MeWtiui limmentas penisunkt > 
per odi I pat ta vietų, ii kur 
paeina nesmagumai. 
Paia-Kipalleris palengvina kraujo 

ir at steigta normai, 
kraujo trtcjimvi gjilomia.

JSc ir ?Oc vaietineic. Tėmykite. kad butų 
Inkaro vaizbaėeaUi ant pakelio.

F. AD. RICHTER i CO. 
Berry £ South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.

KAI> \ JUMS G ALV A SK \l - 
DA PAIMK VIENY

liEADAt IIE POlVDEi: ir gauk 
greitą pageibą.
12 PoHder’ių 25c. Bokaiukas per 
paštą U>c. Dirbami čionai 35 ti.

Jei-u Jus reikalaujat Lietu
viškų vaistų arba šaknų rašykit 
ina>i, aš prisiųsiu jums. Siųskite 
.Money Orderį.

URBA LITHUANIAN 
DRUG MFG. CO. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

švęskit kalėdas ir 
NAI JI S METUS LIETUVOJĮ i Speciali* lsvazūt\ imas 

l^ivu -‘ĖSTOMA“
8 GRUODŽIO, 192.1 

Tiesiog į Dunzit'4 ;»•<■ io paties laivo, 
<> iš tenai j Kluip.slą tikau vie nos nak
ties kelione laivu ue j..kai ekstra iš- 
kašėių.

Jau laikas renjriis ir i .•ikalin^as ke
lionei popieras i. s.iniu.

Nusistebėsite speciaiisku pauirnavi- 
niu, valiriu ir maloniu upsie,nr.u ant 
šio laivo, o ypalin^e.i dabar žiemos 
laiku kelione juromis -m to paties 
laivo

Iš NEW YORKO BEVEIK į 
PAČIĄ KLAIPĖDĄ 

labai jums patiks, r.es išvengsite ilgo 
važiavimo gelžkelių ik r svetimas ša
lis, atvažiuosite vanoeniu stačiai į

TĖVYNĘ—LIETUVĄ
Kainos laivakorčių: iš New Yorko. 

Bostono ir l*hiladelphi|us j Klaipėdą:
3 kl. $107.00; abi pusi tiku.1 $181.00 
2 kl $132.5li; abi pusi tik'ai $211.50 

“Hea<I-tax,” “Revenue-ta.s” atskirai.
Atsiminkit, jog vienatinė 1 inija, ku

rios laivai nuveš Jumis į p< rUj taip 
arti Lietuvos porto Klaipėdos, ca;

BALTK AMERIKA LINE
9 BROADUAY NEW YORK CITY 
Kreipkitės čia arba prie vietos agentu.

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVI.”DRAUGYSTE DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charles, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pageib. Antanas Jurpalis 

585 West ath St.
Nutarimų Rašt. J. Stanislovavičius, 

193 Wtst Štate St.,
Turtų Rašt. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 Vest Main St..
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 West Valnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis, 
112 West Sth St., 

Jonas Sadauckas, 
164 Vest Indiana St., 

Boleslovas Alekna, . 
158 Monroe St,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 Vest Illinois St., 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Ariauckas, 
44 West 6th St., 

Romualda Griaunąs, 
85 Vest Main St..

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box 324, 
Liudvikas Gruožis, 

R. first, Box 10.

I
Itališki Armonikai.

Šiaulių miesto socialde
mokratinės tarybos daugu
ma paskyrė 1925 m. sąma- 
ton 15,000 litų kurui bėd- 
nuomenei ir 30,000 litų ne
turtingiems vaikams moky
klose pusryčiams ir aprėda- 
lui. Federantų ir krikščionių 
dėdės Kaune tvirtindami 
sąmatą, malkoms sumą visai 
išbraukė, o mokyklų vai
kams nubraukė 10,000 lit. Iš 
federantiškos valdžios malo
nės beturčiai šią žiemą nega
lės gauti malkų ir jų vaikai 
kęs alkį ir šaltį. , .

Matyt, kad tų ponų vaikai tais, nubaudė sunkių darbų 
nekenčia bado, todel jie ir kalėjimu: Stasį Korsaką 1 ir 

ir pusę metų, ir Antaną Korsa
ką — 2 ir pusę metų. Be to, 
patenkino Daunio 3000 litų 

j civilį jieškinį.

SUĖMĖ ŽMOGŽUDŽIUS.
Ukmergė. Naktį iš spalių 

10 į 11 d. Gelvonių miestely
je įsiveržę pro langą žmog
žudžiai užmušė šeimininką 
žydą Adimaną Dovydą 72 
metų ir jo žmoną Merą apie 
70 m. Žiauriai užmušę api
plėšė paimdami 10 litų (tiek 
tik rado>, staltiesę, du pyra
gu ir kt. Ukmergės krimina
linei ir vietos policijai antrą

nesupranta, kad badas 
šaltis nelengva yra kęsti.

POLICININKAI MU
ŠEIKOS.

Šiaulių Apyg. Teisme spa
lių 9 d. buvo teisiami du bu v. 
Gruzdžių policininkai Ba- 
taučius ir Vyčas. Pirmasis, 

„ . . pastebėjęs Gruzdžių mieste
pradėjo pulti miesto valdy- besiganantį su arkliu pil. 
bą už miesto pinigų mėtymą Vincą, važiavusi su produk- 
ir kitus iš savo pilvo prasi- tais į turgų be niekur nieko 
manytus griekus. Vėliau drožė du sykiu į žandą ir 
draugai Bielskis, Balakas, ■ vjeną sykį šautuvo apyrodu 
Sondeckis, Lemežis ir kiti iš- šonan. Jo žmona pradėjusi 
rodė, kad pil. Movšonas me- prašyti, kad nemuštų vyro ir-
luoja ir kad miesto pinigų į gj gavo į veidą nupare; TK) dieną žmogžudžiai pavvko 
purvyną, Kaip tas pletkinm-(to abudu buvo uždaryti da-'sujmti. Dalyvavusieji žmog
us kad sako, nieks nemeto. boklėn. Vyčas gi sutikęs; žudvstėje pasirodė esą Jur-
Priešingai net, pasirodo, miestely pil. Lupeiką už- 
kad socialistinė miesto vai- klaUsė jo kur eina ir tam nu- 
dyba daug taupiau ukmin- sistebėjus tokiu klausimu, 
kauja negu ilgarankiai krik- ėmė j j “čestavoti” su revol- 
ščionys. Iverio rankena. Tatai Įvyko

Galų gale, po ilgų kalbų, anksti ryt, saulei tekant. Tuo 
’’............du policininku tik ką buvo

grįžusiu iš vaišių. Nukentė
jusieji gi buvo sustoję ties Jurkevičiai, 
valsčiaus namais, laukdami tik plėšime.

TkCu-1^31 <^uota karo lauko teismui, 
i kuris gali būt taikomas, kai
po pafrontės juostoj.

buvo prieita prie rinkimų ir 
visas pono Movšono puoli
mas pasirodė kaipo kerštas 
už nenusisekusį gešeftą.

Be to, taryba vienu balsu 
nutarė apskųsti Say. Depar
tamento nutarimą apie m. 
valdybos Linkimų atinainy- 
mą, Teigihan. Prieš šitą siū
lymą '■ neišdrįso balsuoti nė 
murzinieji* klerikalai.. Mat, 
jie mėgsta, geriau iš pasalų 
per savo Kauno dėdes kąsti. LIETUVOS BANKE INDĖ-

Požito m. tarybos posė-! LIAI MAŽĖJA,
džio ' Šiaulių klerikalai dar;

lyto, kad plėšikai kely neuž-

imą' apie m.

kevičiai Juozas ir Stasys 
(pilnamečiai), Valiukas Ba
lys, Rudelis Stasys ir Žu
kauskas Vincas (po 20 me
tų). Tardyme prisipažino 
paskutinieji du. Įrodyti fak
tai, kad užmušę kirviu šeimi
ninką ir kuolu šeimininkę 

Kiti dalyvavę

meistrų rankas. Policinin-1 
kams teismas davė Batau- 
čiui 6 mėnesius paprastojo 
kalėjimo, Vyčui gi vieną mė
nesi-

Tardymo kvota bus per

ŽAVĖJANTI SIENINIAI 
KALENDORIAI LIETU

VIŲ NAMAMS.
Dailus sieninis kalendo

rius pagražįs jūsų namus per

I

IPo »to m. tarybos posė-!
džio šiąulių klerikalai dar j Pereitais metais nuo sau- i TrinCTio'si^nSU
tlabiay puls socialistinę mies- šio pradžios ligi rugpiučio I Kalendorius i 
:to valdybą, nes dabar jau ir mėnesio paminėtam banke j 
Kaunas = jiems, nebegali pa- indėlių ir einamųjų sąskaitų 

;dėti. Darbininkams reikia kiekis kelis kartus padidėjo^ 
glausti eiles it* į niekšiškus negu buvo tuo pačiu laiku 
klebonų bernų pletkuš duoti užpraeitais metais. Šiemet 
tinkamą asakyrną. ?

< . • .' j—--------- -
• POLICIJA IR GINKLO

VARTOJIMAS.

•paminėtu laikotarpiu indėlių 
j ir einamųjų sąskaitų kiekis 
palyginus su praeitų metų i

___________ jau senai žino
mas, kaipo vienas iš geriau
sių, ir vis eina geryn ir geryn 
kiekvieną metą, nes Joseph 
Triner Kompanija, išdirbę ja 
garsaus Trinerio Karčiojo 
Vyno, turi pasisamdžiu* to
kiuos artistus, kurie visais 
galimais budais stengiasi

buvusiu kiekiu tuo pat laiku, patenkinti Trinerio Karčiojo 
Spalių 9 d. Šiauliuose apy- zymiai sumažėjo. '
'Utene nagrinėta bu- VAr>VCT*c lo
vo nepaprasta Pakniojaus AT mus-

. policininkų byla. 1925 jh. TYNĖS.

i

TYNĘS.

Vyno draugus. Trinerio ka- 
ilendorius 1926 metams yra 
įkitokis ir neapsakomai dai
lus. Kalendoriaus paveikslas

naujokų ėmimo dieną poli-1 Padovinis, Mariampolės parodo linksmus ir gražius 
cininkai eidami pro viršaičio apskr. D—- »•a ’* a i - • Ai —'Augelio namus pastebėjo, 
kaa jo biitė kas tai kilnoja 
.revolverf Vienas jų Budrec- 
ikis pro langą surikęs “ran
kas aukštyn”, kaip jis aiški
nosi, netyčia iššovęs, ir nuo 
to šūvio subiręję langai ir 
sužeistas į akį (jos višai nu
stojo )t girininkas Minginas. 
Po kiek.laiko ant to šūvio at
bėgo daugiau policininkų ir 
iš-Jų vieriaš vyresnysis poli
cininkas Tendziagolskis įė-

. — Rugsėjo 28 d. p-tės 
Česnienės ir jos dukters pa-

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

ninkų laikraštį, 
tai yra puikus 
dalykas! Todel, 
kurie rukot, vie
toj kažin kieno 
cigarus, kurie nie 
ko gero nedaro, o

gal savo priešus šelpiate, bei žyd- 
berniaujat, tad tik savo draugų 
NAUJOKŲ BROLIU išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi ir cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barberius, reikalaukite nuo 
lietuviškų biznierių ir rūkykite 
visur
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tė- 
myk vardą ir paveikslą ant bakso.

Cigarus išsiunčiame per paštą 
visur į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DIVISION AVĖ, 
BROOKLYN, N. Y.

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

Mes išdir- 
nam ir im

■ portuoja-
. me viso- 
ikių rasių
; rankomis
I d i r b t a s
1 Itališkas
i Akordinas
į geriausias
I pasaulyje.
j Ant 10
I ftietų gvarantuoios. Mu. ų kainos že- 
įmesnčs negu kitų išdiroėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka-

Jtulogo, kurį pasiunčiam DYKAI. (-)
RI AT1 A SERENELL1 & CO.

817 Blue Island Avė.. Dept. 30, . . 
Chicago, 11).

i

^■"'kellocg s
TASTELESS CASTOR OIL

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

Babies Love lt

I

I t
I

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

* 1YAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS 
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIM5A 
716—8th St

3) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ 
838 So. Jackson St.

—4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA ; 
810—8 th St 1

6) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—Sth St

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenoz Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS 

849 So. Lincoln St
JURGIS JOKŪBAITIS 

328 Liberty St.
8) Maršalai: A DELKUS 

' 711—Sth St
JONAS JOKŪBAITIS 

47 Picidilly Court.

i r

t

vr>
Su musų gražiausioms postkartėms. 

Tikrai lietuviškos,’ gararituojam už 
gerumą. Kaina 12 postkarčių 50c., pi
gesnių 12 už 25c. Taipgi turime viso
kių laiškų, 60 laiškų’ už' $1.00. Turime 
visokių kalendorių, su šventais ir svie
tiškais paveikslais 1 už 25c.. 5 už $1. 
Visados parašykite kokių norit. (50):

GRIKSONO SPAUDA
23.7 N. Clarion SU, Philadelphia. Pa.

>Ck

54.'.
Pirm*

Kartu
Lietuvių
Kalboje '

I

su Pa
veikslais

.a., sy.- I

I

A

Dabar k« tik išėjo u po spaudo* 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
mitra Biblijoa 5%x8 colius, tari 332 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
jdomi ir naudinga kiekvienai ypalai. 
Zm«us skaitydamas šia Biblija ir t«- 
mydamas į paveikslėlius. (Kurie per- 
stato kr.3 buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimai Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai te
kią knjga įgijo, jam brs trumpi žie
mas vakarai.

KAINA TIK SI.OO
e Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 
siųskit F2xpreso ar Fačto Moitey Orde
riu, arba registruotame laiške adresu:

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
Se. Boston. Mass

K

toi BILIOUSNESS
vartok itW BEECHAM’S PILI.S W 

V paliuosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- I 
B vos skaudėjimo. ■B. Nėra KolomeKo A

ir 50c. baksiokai25c. ir 50c. taksiukai

3EECHAMS 
PULS

r ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
Ant musų tri-šriubinių laivų 

Resolute, Reliance 
Albert Bailiu 
Deutschland

ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Vestphalia. Mount Clay, ir 

Thuringia.

** N«w Yorko
JKį « į Kauną ir atęal 
M VU (Pridėjus S. V.

jeigu Taksus.)
Išplaukimai kas sąvaitę
Dėl sugrįžimo leidimu ir ki- 

Į tų informacijų klauskit pas 
I vietos agentus arba pas 

Umted American Liaes 
(Harrūaaa Line) Joint Scrvicc vith 

Hamborg American Line
131 Štate St, Boston. Mass. I

Apvaikščiokite Kalėdas 
Namie!

ir keliauk per Bremeną su
S. S. l.l’ETZOV Dec. 10 
S. S. COLI 'M BI S Dec. 13
Dideli, greiti Vokiečių laivai

Važiuojant nurodytais laivais 
pasieksi namus prieš Šventes 

r'pažeminta Trečia Klase i 
į Kaupų ir atgal.

• NOfcTH A&RMAN

L L O Y D
192 Vashington St., Boatoa. 
arba pas vietos agentus;

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77”. Išvarys šaltį. Pasek
mingas prieš Gripų. Patar
tina turėt “77” jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripų “77” pa
gelbėti per 30 metų.

HūMPimrryaOTrea uatrerygco.

PUIKUS 8-nių DIENŲ 
LAIKRODĖLIS9f

F»r

mums

h
/

Dr.HUM i»h rcys*
H V ’ >Kalėdinė ex5kufstja

S.F. Gearge Wuhhgtoi
Išplaukia

Gruodžio 12

..Plauk po Amerikos Vėliava*4 
Nupiginta ten ir atgal kelione i • 

LIETUVĄ 
tik 1203.00 ir brasgiau per Bremen ar Chėrbourg

J ET darote planus praleisti Kalėdas savo senoje tėvynėje, 
prisidėkite prie spedalės Kalėdų EkskofMj<įs. kurią 

."^meniškai ves Mr. J. A. Peont. ir kuri i Aplanke m New 
Yorko gruodžio 12 ant pukaus United Statės Line* laivo 
‘ George Washin<ton. ’

Jus pasidžiaugsite malonia kelione drauge su savo tautiečiu 
būriu. Turėsite ertvu kambari, puiki; maistą ir plačius 
denius, o kaina pigi. Gaukite pilnas informacijas iiandie 
nuo savo laivakorčių agento, arbo nuo.

Unked’States^Line*
N»w York CHy 

Boston. Man.
♦J Broadvay 
7$ Šute Street

namus: Linksmas vyras žlu- 
. ri, kaip jo jauna, daili mote- 

vogė nakčia pora arklių: iš ris ir kūdikis žaidžia saulė
tam kambary. Linksma šyp
sena šių trijų veidų sutinka 
harmoniskai su darželiu ir 
mėlynu dangum, kurie mato
si pro langą. Jūsų aptieko
rius ar pardavėjas suteiks jj 
jums dykai, ar atsiųskit 10c. 
už persiuntimą šituo adresu: 
Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III. Tik nelaukit, nes 
pareitais metais turėjom su-, 
virš 500,000 kopijų ir pirm 
Kalėdų visi išsibaigė.

pievos. Įtariamas jų kaimy
nas V. D. suimtas ir tardo
mas. Arkliai nesurasti. Tai 
vis nauji “šposai.”

Spalių 5 dieną buvo laido
tuvės su muštynėmis. Pas 
Bekampį nakties laike priė
jo į šermenis jaunimo iš kai
mo ir iš apylinkės pagiedoti; 
atėjo ir kriukininkų, kurių 
kriukiai turi storio 10—12

jęs į trobą revolverj rankoje centimetrų. Vienas kriuki- 
lajkydamas vėl netyčia, kaip ninkas U. jo draugų kursto- 
jis sakosi patamsėję pąsly- mas, prieangyje prisitaikęs I

NAUJAS
AbIpm Kiygyae Kataltgtf

Syimi ir Kalcadorias 
1926 ir 1927 Metą.

Visi, lcnri< prisius 15 centų 
štampopiis padengimui per- 
siuttthąo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-Aagust 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausių katalogą lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3219 Sa. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

NE8VAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Oriau leisk .kūdikiui verkti, n pripildyti jj m narkotikai* nuodai-, 

kati “aptnaJj*i7»ži** jo *kau’> >r* 'paeinantį nuo netvarkoj e*an< .1; Vi'hirių.
Dar geriau—duokite jam truputį

, BA.aJLEITM’O
trriaucio, 8a)daiv->konio. Mkro viduriu paljuoduotojo. Jame •fra svaigalų. 
Nėra larkotiški; nuo'hi. Jis jra t k ve&iaMi kombinacija, p.via-
ryta « <lartn»-iv ištink v. kuri frardbsti nuo viduriu nžkiftf jimo, vi. biri n 

*<ji£gb'e, ir.čšhjng.o Kūdikiai oi*pta ii- Jie ’»rt prašo daugiaus.
Jūsų aptieksią parduoda P.utubino—3.x. nž honkij, 

arba pasiusi ite tk'riaii J laboratoriją.

F. AD. RICHTER A CO. -
1 W6I14 $•. —b S»re«< Bri.įh^. N. Y. J

v

'r '1

Jeigu uzmoketumet
$25.00 už laikrodėlį, jus negautumėt 
geresnio kai šis. Tai yra 8-nių dienų 
laikrodėlis, kurį reikia užsukt tik kas 
astuonios dienos.Puikiuose sidabruoto 
nikelio viršeliuose, septynių akmenų 
judėjimas, rodo laiką teisingai ir ga
rantuotas ant 20 metų. Vertas yra ma
žiausia $15.00, bet mes per trumpą lai
ką nutarėm juos parduot tik po $6.95. 
Su šiuo laikrodėliu mes prisiusima 
jums rankovinius guzikus, puikų ni
kelio retežėlį, labai gerą cigarų ir 
cigarėtų uždegėją ir puikų žiūroną, 
per kurį matosi puikios aktorkos įvai
riose pozose. Prisiųskit tik 25c. įtam
pomis persiuntimo lėšoms, o $*.95 Už
mokėsit, kai daiktus aplaikysit savo 
namuose. Užsiganėdinimas gvaran^ 
tuntas arba pinigai bus sugrąžinti. 
Siųskite užsakymus tuojaus, šiandien. 
Adresas: (49)-

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė.. Dept. 193 

CHICAGO. ILL.



Vietinės Žinios
“Dzimdzi-Drimdzi” 

So. Bostone.
. . . ~. r artis-

Malcolm E. Nichols, kuris tai J. Dikinis ir V. Dineika 
sudarė dzimdzidrimdziškus 
vaidinimus. Dzimdzių vai
dinimai praėjo keliose kolo
nijose ir turėjo dideliausio 
pasisekimo. Pirmas dzim
dzių spurdėjimas įvyko Sol 
Bostono parapijos salėje ir 
labai gerai pavyko. Bet Bos
tonui vieno vaidinimo nepa
kanka, todėl dzimdziai ruo
šia kitą vaidinimą Lietuvių 
salėje, kampas E ir Silver st. 
Vaidinimas įvyksiąs gruo
džio 9 d., trečiadieny, 8 vai. 
vakare. Programas busiąs 
labai įvairus, busią juokų iki 
ausų ir nestigsią dainų. Jų 
vaidinamoji komedija “Pa
siutusi Uošvė” visus žiūrėto
jus nuo juoko verčia iš krės
lų. Einant į tą juokų vakarą 
patariama pilvus apsijuosti 
“roberiniais” diržais.

Rep.

INaujas Bostono majoras 
gaus >20,000 algos.

Naujas Bostono majoras! “Dzimdzi-Drimdzi

užims ofisą 4 sausio, gaus 
metams $20,000 algos. Da
bartinis majoras Curley ga
vo $10,000, bet pasitraukda
mas iš vietos jisai patarė 
miesto tarybai, kad ji nau
jam majorui šitą mokestį pa
keltų. Jisai siūlė padaryt 
$15,000. Bet tūli miesto tary
bos nariai pasirodė da ir už 
jį duosnesni, ir norėjo pakel
ti majoro algą iki $25,000 
metams. (Kada paprašo 
daugiau algos miesto darbi
ninkai, kurie negauna į me
tus nei $1,000, tai politikie
riai miesto taryboj atsako, 
kad nėra pinigų.)

Prieš $25,000 algą Curley 
pasipriešino, ir galų gale nu
tarta, kad naujam majorui 
bucų mokama $20,000.

Tai bus didžiausia majoro 
alga visose Suvienytose Val
stijose, išskyrus tik vieną 
Nevv Yorko miestą, kuris 
moka savo majorui $25,000 
metams.

. HUAUUA VJtTChicagos majoras gauna j h p ‘ A 
$18,000 metams, Philadel- P ’ 
phijos tik $12,000, kuomet 
Baltimore, St. Louis ir Pitts-

Išsiėmęs iš banko pinigus 
tapo apiplėštas.

Roxburyje tapo apiplėštas 
‘,14 metų am

žiaus juodveidžiukas, kuris 
išsiėmęs iš banko $19 nešėsi 
namo. Jį užpuolė baltveidis

1 1 li Geri Naųieu Raityti
BAKSAS GERIAUSIU CIGARU 

KALĖDOMS UŽ MAŽA PATARNA
VIMĄ. Atsišaukite skubiai savo kal
boje. GEO. M. STA1N (59) 

1256 Blair Avė-. Serą n ton. Pa.

I

i
b .SJ’&'S ■ b?.mas. Prie pat namų durų, i 

jam bumą, sunso_ x —__  _•_ •__ , v
- s. - * X

įmetė jį surištą į skiepą ir £ 
k pabėgo. i |

if
ši panedėlį i federali teis--^■ II

I

tik po $10,000. Daug didės- užkimšo 
nis už Bostoną Detroito mie- rankas 

. stas savo majorui moka $8,-
000, o San Francisco vos tik 
$6,000.

ir atėmęs pinigus

i 38 bravorninkai teisme.Munšainierių balius.

nieriai turėjo linksmą balių. buvo pasaukta
Beskirtumo tautos i? Ūkė ji dvtdestmte astuoni Mt Tom 
mo, visi So. Bostono munšai-iBre'' er>' Y™™*™ ir darbi- 
nieriai susitelkė vienam na- , , , ,
me ant Silver st (netoli prie “ darydaml. ?enam sav.°i 
D gatvės) ir ufeiorderiavę S'&TSaiS’i
savo “kapelija” pradėjo ba- riraus’ -lr
lių. Tame “baliuje” dau- namus. Pne kaltes jie nepn-' 
giausiai buvo lietuvių mun- . -. valdži_ handvs nrirk 
šainierių su kūmutėmis. Ir 
kada munšainieriai įsisma- k= kvienas Dastatvtas no irinp nradėin kplt nraiias: KiehAienas jų pastatytais po ginę piaciejo Kelt oi gija*, ?] Q()() kaucijos

ninkai. Jie kaltinami tuo,

sipažino, todėl turės būti by-!> 
1A 11 VA1UZ.1A uoiiuyo pi 11 17- J 

dyt, kad jie kalti. Tuo tarpu i $ 
- - - - -• ig

tai bomeliai iškirto jiems 
šposą. Jie apsupo munšai- 
nierių namą ir išsitraukę ne- 
šaujamus revolverius atstatė 
per langus. Pergazdinti 
munšainieriai šoko kas kur 
galėjo, vieni spruko pro du
ris, kiti per langus. Vienas 
jų šokdamas per langą išne
šė visą rėmą su stiklais ir ant 
šalę esančios tvoros užkibo 
jo drabužiai, taip kad jokiu 
bud u negalėjo pasiliuosuot 
ir kybojo lyg Kristus ant 
kryžiaus, iki nepastebėjo 
kaimynystėje gyvenantieji 
žmonės ir paliuosavo ji.
f *

dusių ir sunkiai serga. Ir tai baisi liga, 
vis munšaino pasekmės.

Reporteris.

“DZIMDZI-DRIMDZr
Artistai S. Dikinis ir V. Dineika

Gruodžio-December 9 d.
SEREDOJE

Lietuvių Salėje
Kampas E ir Silver Sts. So. Bostone

IRuošia įdomų dzimdzidrimdzišką

Juokų Vakąrą
Vaidins komediją

’ NAUJA LIETUVIŠKA I 
KRAUTUVĖ

1 Atsidarė pirmutinė Lietuvių 
Krautuvė, kur galima gaut viso- [ 
kių Drabužių Vyrama. Moterims 
ir Vaikams, taipgi Visokių Au
deklų, Ksldrų, Uždangalų ir tt. 
Dabar prieš Kalėdas turime im
portuotų iš Vokietijos visokių 
gražių daiktų Kalėdų dovanoms. 
Taigi nepamrškit seno pažįsta-( 
mo ir jūsų draugo. Ateikit reika
le persitikrint. (49) [

K. URBONAS
661 E. Broadway. So. Boston.

VISOKIAS PLUMBERIĮJ 
REIKMENIS

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

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Haymarket 4100 ir 4101 

Boston Plumbiag & Lightiag 
Supply C*

147 Portland SU Netoli No. Station.
BOSTON•r . .

Telefonas So. Boston 2300. C
NAUJAS LIETUVIS ?

DENTISTAS <

Dl. St. A. GALVARISU |
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dietų). Nuo 7—9 vakare. 
Nekėliomis pagal sutarties.

520 E. BRO AD W A Y,
SO. BOSTON, MASS.

I

I

<

TEL E M PIRE 7365

DR. F. MATULAmS
Ultravioletinė Šviesa

Diathermia
322 HOLBROOK AVĖ..

įsitaisyk Moderaižką

PLUMBINGĄ 
IR ŠILUMĄ

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

JAMES P. TANCKED
272 Broadway,

SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas 6112-W. J

Or. A. 6nas-6M18Sta :
LIETUVIS DENTISTAS J 

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena X
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare \ 

Nedėliomia Nuo 10—12 diena c 
705 N. Main St. kamp. Broad St. $ 

MONTELLO, MASS £

t

t............................................. ,

I

ToL So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

LITU VIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS: 

iki 1 v. po pietą

Se rėdo mis iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadvray. tarpe Čir D St
SO. BOSTON. MASS.

t

BARGERI
Smili Ead Hardware

Company

gKSMMSS9S9SKaSSt3S3GKKSa^

I Tel South Bobton 4000

[ Dr. J. LaattaSeysM
LIETUVIS GYDYTOJAS

| 381 Broadway. So. Borion. Mm*.
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakar*

i

I*

e

Į

W. tau
i

Te L RichMund 1419

Dr. David
Kalba Liet aviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Motera ir Vyrų Kraeje 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS. }

DR. J. MARCUS 
LIET U VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų it moterų lįgtj.

18 Parmenter SU Btetoa, Mm*. 
(Prie Hanover St.)

Tel. RichmondX68. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po piety

SPECIALISTAS—PKR 25 ME
TUS tari patyrimo gydyme eer- 
gančiv: Kraują ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatisma ir la- 
kstq ir* pusi** iigeaūs. Gydė 
kaip vyrus, taip ir moterie pa- 
sekmiagai.

Dr. Kiliory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SUVARĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Otympia Theatre Boiidiag 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirt# 
laiką.

negu

i

H

< ^SHSSbSBEOHHOHKMflBBHBnBBBSJSV

ADYNOS:
DETROIT. MICH.

12-2. 6-8

$2.75 Vertės, Sunkios
Galvanized Pelenų

$1.98Bačkos
PASIUTUSI uošvę?,

Po vaidinimo visokios “funės” ir dainos.”

66 Lengvos Pelen. Bačkos $1.25
DIDELIS BARGENAS

TILIFONAI 1087 $7.00 Vertės, Florence

Li £ Pradžia lygiai 8 v. vak. Bilietai 50c. Vaikams 15c. i MEIHCINOB DAKTARAS

Pagelbekite kovoti su džio-[
va pirkite Kalėdų 

Ženklelius.
Bostono Draugija Kovai Į 

su Džiova kas metas parda-1 
vinėja žmonėms Kalėdų ’ 
Ženklelius (Christmas Se- j 
als), nuo kurių pelnas eina 
kovai su baisiausiu žmonijos 
priešu — džiova.

Bostono Draugija Kovai 
su Džiova šiandien turi savo 
globoj virš 11,000 vaikų, 
kurie jau yra pagauti džio
vos arba kurie yra labai nu- ginklais, trys buvo'priepuo-

o trys prigėrė.

Oil Heater tik $4.98.!C. J. MIOLAITIS 
VsUbSm: bm 3 fti 4 p« pietų, 

iw T « S vatam

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Nusipirkit tuoj.IRU pirm
visi išsiparduos.
|6.50 Vertės Gazo Pe

čius .......................... $4.50
Pečių ir Furnisų paipų 

Pigiausia kaina.
Pilna Eilė Langams Stiklų 
VISOKIŲ PENTŲ IR GE

LEŽIES REIKMENŲ 
Dykai Pristatome Vietiniam 

SOUTI El» KARDYME CO.
1095 WASHINGTON ST., 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover »t_ ElevaL Stoties 
Tel. Beach 5353 

DIDŽIAUSIAS GELEŽIU STORAS 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

” i J
ETKARIO NELAI \į 
1ĖJ SUŽEISTA
32 ŽMONĖS. .ij

i Worcestery pereitą sąvai-; į

v .

įvairios Ž’H’os.|
[ NUŠAUTA UAMEDZ1O.

TOJŲ.
• Per medžioklės sezoną šį 
[rudenį Maine’o valstijoj žu- 
*vo 14 medžiotojų. Keturi bu- 
įvo nušauti per klaidą vietoj j. 
[stirnų, penki žuvo nelaimin-i _____ _______
guose atsitikimuose su savopirmų ir trečių lubų. (50) j

Keletas jų yra susižei-silpnėję ir jiems gręsia šita lamai nušauti savo draugų. 259 Bolton st, So. Boston.

Kalėdų Ženkleliai yra • 
pardavinėjami visose dides
nėse krautuvėse ir valdžios 
įstaigose. So. Bostone jie bus 
pardavinėjami Pašto Ofise,1 
ant Broadway, po priežiūra 
ponios Zuzanos Neviackie- 
nės.

nių gatvekaris, kuris bėgo į 
Fitch burgą, ir apvirto ant 
vieno šono. Nelaimėj buvo 
sužeista 32 žmonės.

I --------------------------------------------------------------- ------------------------  j

Ant 5-tos gatvės netoli K 
išsirandavoja kambariai ant

I

Prakalbos paminėjimui 1905 
metų revoliucijos.

Cambridge’aus draugai 
socialistai rengia prakalbas 
paminėjimui 1095 metų re
voliucijos Lietuvoje. Prakal
bos įvyks šiame nedėldieny- 
je 6 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, Rhodes Svetainėje, 40 
Prospect St- l 
Kalbės _ .
rius drg. S. Michelsonas, ku- žmonių, 
ris pats toj revoliucijoj daly
vavo.

Automobiliai užmušė
15 žmonių.

Pereitą sąvaitę automobi- 
3v., Cambridge. lių nelaimėse Massachusetts 

“Keleivio” redakto- valstijoj buvo užmušta 15 
' . Sužeistų skaičiaus 

niekas nežino, nes jie nere
gistruojami. Daugiausia ne
laimių atsitinka iš girtumo.

IŠ NUOBODUMO 
PASIKORĖ.

Belfast, Me.—Per Thanks- 
giving Day čia iš nuobodu
mo pasikorė William Wy- 
man, 65 metų amžiaus žmo
gus. Kuomet kiti tą dieną 
linksminosi ir šoko, tai Wy- 
manui buvo nepakeliamas 
gyvenimas.

ii/

SO. BOSTONE
Išsirandavoja 5 kambar.u! ant 3h 

M'. 2-nd st., tarpe F ir Dorchester 
gatvių. Renda S2« ant mėnesio. Kreip
kitės: 377 W. 2-nd st.
 .................... =

i

Šutai Aat

Siutus ir sver- 
kotus siuvame
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir M- 
prosiname. 
SIMOKAIT1S 
344 Broadmay,

2-ros lubos 
SO. BOSTON, 

MASS.

Mes Kviečiame Jumis Ištirti
DR. H. M. LANDAU

J Specialistas Kroniškg ir Sekretnų Mgų. Reumatizmo ir Kraujo Liga. 
J 32 CH AM BERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTĮMfeJIASS.

Bostonas “sunaikintas.”
Ši panedėlį virš Bostono 

turėjo įvykti oro laivyno ma
nevrai. Trįs orlaiviai turėjo 
atakuoti miestą, o kiti trįs 
ginti. Tečiaus kada “užpuo
likai” pasirodė ir pradėjo 
mėtyt į miestą menamas 
“bombas,” gynimo orlaiviai 
negalėjo pasikelti nuo že
mės, nes dviejų buvo inžinai 
užšalę, o trečio karborato- 
rius pagedęs. Taigi, imant 
šitą incidentą teoretiškai, 
Bostono miestas dabar guli 
sunaikintas priešo bombo
mis.

Padėka Draugams I

Mirusios mano myli
mos moteries Elzbietos 
laidotuvėse lapkričio 29 
d., Mt. Hope kapinėse, 
dalyvavo daugelis ma
no draugų. Visiems da
lyvavusiems tariu šir- 
dingiausį ačiū.

Nubudime likęs ve
lionės vyras,
Bernardas B. Stefanas.

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s 
Cough Balsam■

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Nu* peršuliam nėra 
■Mm geresnio, kaip

Sevvra’s
Cold and Grip Tablete.

K%ina *0 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausia: dei 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.

PtrataMtai kreipki* j aptieką.

I

Mes neturim jokių speciališkų triksų pagaut kostumeri. mes 
neduodam dykai dovanų, kad pritraukti žmones pirkt žemos 
rūšies fomišius. Mes nesam joks aukštos klasės storas su di
delėmis viršuj galvos išlaidomis. Didelių išlaidų, kurios pa
sidaro užlaikant-puošningą ir puikų storą, mes neturim ir 
todėl galim pasiūlyti jums tvirtus, ilgai laikančius ir dailius' 

fomišius žemesnėmis kainomis, negu kitur.

Didelis pnririnkitnas visko, kas reikalinga virtuvei ir namui. 
Męs suprantam ir kalbam lietuviškai.

Nuo 190tf metų mes pirkliaujant su lietuviais ir tūkstančiai 
lietuvių yra musą patenkinti kostumeriai.

- ‘ » • •

Mes turim geriausias rekomendacijas nuo jų.
Kiekvietem (Metas pirktas iš musų yra gvarantuojamas, 
taipgi ir dirbtuvės, kurioje padaryti.

B. CANNER

HOLUS FURMTŪRE COMFANY
791 MasMMtOO street BOSTON 

338 Broadw*y. SOUTH BOSTON. Mass.

i

*■*

i
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeųni norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokiu slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taūpyt pinigus, tai ateikite i APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale malonėkit • T—«•- *Kreiptis*

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St., So. Boaton, Mass. Tel. S. B. 0183-W.


