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Holmes pereitą nedėldienį 
pasakė New Yorke pamoks
lą temoje: “Ar Rymo katali- 

i kų bažnyčia yra pavojus A- 
merikai?” Ir jis prirodė, kad 
taip, ka alikų bažnyčia vals
tybei yra pavojinga.

“Tik pažiūrėkit į Bosto- Kaip skaudus vra popie-

1

JIS UŽDRAUDĖ JIEMS i ščionių partiją, kad prabaš- 
KIŠTIS POLITIKON. i čiai ir toliaus galėtų Lietu- 

j voje viešpatauti.
' O jeigu popiežius vėl juos 
perspės, kad jų politika gali' 
sunaikinti žmonių tikėjimą ną,” jis sako, “kur nešva- 
ir nupuldyti bažnyčią, tai riausia politinė mašina veikė 
kunigai ir vėl galės jam atsa- j per daugelį metų katalikų 
kyti: “Šventasis Tėve, į poli-; bažnyčios palaikoma. Tik,. __ __
tiką mes visai nesikišam!” J atsiminkit, ką tenai balsuo- South Bostono 

Jeigu jie gali apgaudinėti • tojai padarė, kuomet buvo l^^lS, . v—— v v.

i

South Bostono “Darbinin
kas” sako, kad “šventas tė

vas” yra lietuvių priešas.

žiaus įsakymas musų kleri
kalams nesikišti į politiką, 
tai parodo tas faktas, kad 
prieš jį susįbuntavojo net 

• ‘“Darbinin
kas,” švento Juozo brostvos 

savo visuomenę, kuri kas i balsuojamas Vaiku Darbo gazieta.
dieną juos mato ir pažįsta; 
jeigu jie gali per akis meluo
ti bažnyčiose ir spaudoje 
savo žmęnėms, tai kodėl jie 
negalėto pameluoti popie
žiui? Juk ant to iie klerika
lai!

LENKAI NORI PASISKO
LINT 600,000,000 ZLOTŲ.

Lenkijos Seimas įgaliojo i

įstatymas! Jie pardavė savo “Darbininkas” nenori net 
vaikus fabrikų vergijon vien tikėti, kad “šventas tėvas” 
dėlto, kad katalikų kunigai galėtų tokį įsakymą išleisti, 
liepė savo parapijonims bai- Tečiaus jeigu popiežius iš- 
suoti taip, kaip jų kardino- tikro yra tokį įsakymą Liotu- 
las O’Connell norėjo.” vos “tėveliams” davęs, tai 

tas parodytų,’kad jis yra lie
tuvių priešas, sako “Darbi
ninkas.”

Popiežius neturįs teisės 
Pažangus Amerikos mo- drausti kunigams dalyvauti

REIKALAUJA PRAŠA
LINT IŠ MOKYKLŲ 

MILITAR1ZMĄ ~

valdžia užtraukti užsienyje,kytojai, profesoriai ir kito- politikoj, 
■» e* z-, z-v zs. .-v * 1/ia 5 n i UlC 1111 k I O)*

iu.Waunu „ v —v ______________ - nes jis pats esąs
paskolą ikf600,000"000 *įli-j kie inteligentai išleido pro- politikierius. Girdi: “dame- 

- - testą prieš naudojimą mo- senas laikas, kada popiežius

Jie sako, kad Amerikos vi- niaus svietiška, politiška po- 
suomenė nei neapsižiurėjo, piežių galybė bi*Vo da dides-

tų, kas Amerikos pinigais 
reiškia apie f , /
Seimas leido valdžiai garan
tuoti šitą paskolą užsienio

$102,000,000. tykios militarizmo tikslams, kartu buvo ir kartelius. Se-

NEIŠPASAKYTA AMERI
KONŲ KVAILYBĖ.

Moka $300,000 už vieną 
“didvyrio” pasirodymą, i 

Kai kuriais žvilgsniais 
amerikonai yra praktiški 
žmonės. Bet kitais žvilgs
niais jie yra labai kvaili. Jie 
baisiai garbina savo “didvy
rius.” Kumštininkai, beiz- 
bolninkai ir kitokie sporti
ninkai pas juos laikomi die
vaičių vietoj. Štai, tūlas Red 
Grange, kuris pasižymėjo 
keliose vietose lošdamas 
“football’ę,” gavo nuo judo- 
mujų paveikslų firmos New 
Yorke $300,000, kad pasiro
dytų vieną sykį jos paveiks
luose. Firma užmokėjo jam 
tiek dėlto, kad žino, jog su jo 
veidu paveikslai turės didelį 
pasisekimą.

Kita firma, kuri daro 
“football’es,” užmokėjo jam 
$10,000, kad jis leistų savo 
vardą dėti ant jos daromų 
sviedinių. Nuo kitų firmų jis 
gavo sekančiai: $5,000 už 
naudojimą jo vardo ant če
verykų, $5,000 už pavadini
mą jo vardu gėrimo vadina
mo “ginger ale/* i iri $2,500 
gavo nuo kepurių firmos už
tai, kad leidę saVo vardą dė
ti ant jos kepurių.

Viena ėigąretų firma siūlė 
jam $10,000, kad jis leistų 
jtui|3aryt cigaretus jo vardu, 
be$ .jis šitą pasiulyma atme- 

. . J . ' L-JkaiLjis. 
turėtų užtai gauti daugiais.; 
f Ir visa tai atsitiko į vieną 
dieną, kuomet jis pirmu kar
tu atvyko anądien į Nev; 
Yorką. Iki birželio mėnesio 
jis tikisi padaryti milioną 
dolerių už leidimą vartoti 
savo “didvyrišką” vardą. 
Tuo tarpu tikrai didelių 
žmonių vardas, — žmonių 
pasižymėjusių mokslo srity, 
neturi jokios reikšmės. Tele
fono išradėjas Bell mirė an
dai dideliam skurde ir visų 
užmirštas.

I Didžiausias Skandalas
Prohibic'jos Baloj

o

KUNIGAS PAPUOLĖ į VALDŽIOS AGENTAI DI- 
TEISMĄ

Cleveland, Ohio.—Kuni
gas Albert Sidney Gregg, 
garsus pamokslininkas, do
ros mokytojas ir patriotiškos 
organizacijos “Civil Reform 
Union” pirmininkas, buvo 
areštuotas čia ir atiduotas 
teismui už siuntinėjimą per 
paštą nešvarių raštų ir pa
veikslų. Prisaikintujų suolas 
atrado jį kaltu ir šią sąvaitę 
teisėjas paskirs jam bausmę. 
Už jo prasižengimą įstaty
mai skiria ?<i 15 metų kalė
jimo ir $15,000 pabaudos.

DŽIAUSI BUTLEGERIAI.

Arešiuotas prohibicijos tyri
nėtojas Keleher ir 6 pajūrio 

sargybos nariai.
Toj Amerikos baloj, kuri 

oficialiai vadinasi “prohibi
cija,” kilo didžiausis skan
dalas. Šiomis dienomis New 
Yorke buvo susektas didelis 
sindikatas, kuris turėjo daug 
laivų ir kontrabandos keliais 
gabendavo Amerikon degti
nę ir kitus uždraustus gėri
mus. Slapta buvo išleista 43 
varantai to sindikato na
riams areštuoti, ir kada pra
sidėjo areštai, tai pasirodė, 
kad tarpe suimtųjų randasi 
ir Daniel J. Keleher, specia
lus prohibicijos tyrinėtojas. 
Ir, kaip dabar paaiškėjo, ši
tas valdžios agentas buvo di
džiausis butlegeris. Jis tvar
kė sindikatą ir dalijosi pelnu 
su kitais butlegeriais. Ir tuo 
pačiu laiku jisai “vykino” 
blaivybę Amerikoj.

Be to da tapo areštuoti še
ši pakraščio sargybos nariai, 
kurie gaudami nedideles al-

i KARO TEISMAS NUTEI
SĖ 85 KAIMIEČIUS.

Rumunijos slaptas,, karo 
tribunolas pasmerkė: -85 Be
sarabijos kaimiečius nuo 2 
iki 20 metų kalėjimai. Jie bu
vo kaltinami tuo, kad prisi
dėjo prie Rusijos bolševikų, 
kurių būrys andai buvo pa
daręs užpudlimą ant Tatar- 
Bunaraį. apielinkės tikslu 
įkurti 'tenai Moldavų Res
publiką. Išviso buvo suimta 
285 žmonės, bet 200 išteisin
ta. Besarabija seniaug prigis

kapVta^Unkij^ kaip . karo departamentas ”^«**£*^
- iš visokiu* (ministerija) {lindo su savo zjus buvo 'karalius ant kara-

• r. i viii Uoičlrisi ni»lra« naaanlv

švietimo įstaigas. Šiandien
v. vidurinesė mSTty’klose (high paiauiy

tybės pajamomis iš 
jos monopolių. miįitarizmo propaganda i rių^Reiškla, niekas pasauly

*................ '• ” -•* ’ikavo ir niekas

O Lietuvos prabaičiai gina
si, kad i politiką jie visai 

“nesikiša.”
Pereitą sąvaitę iš Kauno 

atėjo žinių, kad popiežius 
nusiuntęs Lietuvos vysku
pams laišką, liepdamas 
jiems peispėti kunigus, kad 
jie nesikištų į politiką.

‘ Uždrausdamas Lietuvos 
kunigams kištis į politiką, 
popiežius sako, kad tapę po
litikieriais kunigai pridarę 
labai daug blėdies bažny
čiai. Kuomet vietoj evange
lijos jie pradėjo iš sakyklų 
šmeižti kitas partijas, o girti 
savo partijos kromelį, tai 
daug žmonių jais pasipikti
no ir pradėjo nebeiti bažny
čion.

Kunigų politika privedė 
prie to, kad visa pažangioji 
lietuvių visuomenė ir spauda 
šiandien šaukia ant jų kaip 
ant kokių vilkų. Kunigas 
šiandien yra didžiausios pa
niekos žodis.

staigi matydamas, kad jo 
-agentai etato bažnyčią f y

vojų, popiežius ir įsakė _A 
jiems iš politikos pasitrauk- ^A 12 ŽMONIŲ, 
ti. • Pereitą subatą Leningra-

, Šitoks įsakymas dabarti- de tapo sušaudyta 12 žmo
nių laiku, kuomet artinasi nių, kuriuos teismas pasmer- 
Seimo rinkimai, tai skaudus kė miriop už apvogimą vals- 
Lietuvos juodvarniams smū
gis. Klausyti šitokio įsaky
mo dabartiniu laiku, tai 
reikštų, kad kunigai turi išsi
žadėti šiltų vietų ministeri
jose, išsižadėti riebių algų, 
apleisti Seimą ir grįžti vėl 
prie altoriaus.

Ar galimas gi daiktas, to viršininkas Linberg, kuro 
kad Lietuvos klebonai visa sandėlių viršininkas Čerka- 
to išsižadėtų? Žinoma, kad *ov, statybos departamento 
ne. komisaras Putincev ir valdi-

Tai kas gi tada jiems da- ninkas Ripps. 
ryti? I , ---------------

Užsienyje pasklido gan- ■ HINDENBURGAS ESĄS 
d ai, kad Lietuvos kunigai j IŠDAVIKAS,
nutarė nutraukti su Rymu j Vokietijos tautininkai ir 
visus ryšius ir kurti tautinę kitokie atžagareiviai baisiai 
bažnyčią. Jeigu jau Rymas įtūžo ant prezidento Hin- 
reikalauja šitokio pasiauka- denburgo, kam tas pasirašė 
vimo, tai trauk tą Rymą yel-'Locarno sutartį su aliantais. 
niai! Genaus būti nezalez- ^tą pasirašymą patriotai 
nikais ir sėdėti.ministerių va(nna Hindenburgą išda-
kedėse, negu būti švento te- vjku Girdi, mes už jį balsa
vo pavaldiniais ir laikyti mi- Vome, kaipo už patriotą, o 
štas- 'dabar jisai parduoda Vokie-

Bet Lietuvos Atstovybe tiją aliantams.
Paryžiuje 4 gruodžio šitą Į __________
paskalą užginčijo. Ji prane- MASKVA ATIDAVĖ SA- 
šė spaudai, kad Lietuvos ka- j 
talikų kunigai nemaną nuo 
Rymo skirtis, nes jiems nesą i 
nei reikalo tą daryti, nes po-'.. ,-_f.
litikoje jie »i«i nedalyvau- sj panedelj Maskvoje pada- 
j ryta tarp rusų ir japonų su-

Taigi pasirodo, kad Lietu- tartis, kuria sovietų valdžia 
vos kunigai nutarė apgau-japonų Lmomstosę 

Jie meluos jam, kad politi- ir anglių šaltinius ant Sa- 
kon jie nesikiša, o tuo tarpu chalino salų. Japonai mokės 
jų lyderis kun. Krupavičius tisams uz tuos turtus nuo 5 
užsiauginęs barzdą valdys 
žemės ministeriją, kun. Vai
lokaitis valdys bankus ir ko- 
mandavos Seimą, kun. Ži
lius bus Klaipėdos guberna
torium, kun. Bučys šeiminin
kaus ant Valstybės Univer
siteto, o kiti kunigai sulipę 
ant bačkų ir iš sakyklų 
šmeiš socialdemokratus ir 
ii.i’idininkus, ir lieps žmo
nėms balsuoti tiktai už krik-

tybės ant miliono dolerių. 
Šeši sušaudytujų buvo priva
tiniai biznieriai, o šeši valdi
ninkai. Tarp jų buvo tiekimo 
departamento komisaras 
Rešetkov, Leningrado uosto 
komendanto padėjėjas Živi- 
tov, transporto departamen-

CHALINO ALIEJŲ 
JAPONAMS.

Po trijų mėnesių derybų, 
panedėlį Maskvoje pada

ryta tarp rusų ir japonų su-

“šventą tėvą.” Per metų išnaudoti žiba-

iki 15 procentų.

ANGLIJOS KARALIUS 
GYVENS ANT JŪRIŲ.
Daktarų patariamas, Ang

lijos karalius Jurgis išva
žiuoja žiemai ant jūrių gy-

school) mokiniai visur moki-jokios politiškos galybes,
----- . i _ -a Kole- kaip popiežiai.” Na, o dabar 

popiežius nori uždrausti Lie
tuvos kunigams politikauti. 
Reiškia, jis turi būt musų 
(kunigų) priešas!

Šitaip “Darbininkas” bur- 
noja prieš popiežių 135-tam 
savo numery. Tai yra tikras 
maištas prieš savo valdoną, 

jie sako. Mes visuomet sakėm, kad

’ - neturėjo- W. jam_todnsi.i ryžtai crsniti r
narni karinio muštro, 
gijose militarizmo - piokslas 
yra tiesiog privalomas. Iš
leistame savo proteste mo
kytojai ir profesionalai rei
kalauja, kad militąrizmas iš 
mokyklų butų išmestas. A- 
merikos jaunimas turi būt 
auklėjamas taikos, o ne mi
litarizmo dvasioj, ”___ 1__ . .
Po tuo protestu pasirašo ir musų klerikalai nėra tikri
senatorius Borah. katalikai. Jiems daugiau

__________  rupi politika, negu dangaus 
DĖL MERGINOS_ UŽMU- karalystė. Kai popiežius

ŠĖ SAVO DRAUGĄ.
Gordon Pirie, 20 metu mulkinti, 

amžiaus vaikezas New Yor-i.■ 
ke užmušė kirviu savo drau-' IT Paties. Kristaus įpėdinis, 
gą ir pakišo jo kūną po savo popiežius
sesers lova. Mergina parėjus uz.m«Yn^. J1?.1™5 pantaplio, 
namo viena rado po lova ne- !ai t sal’n jį, Jis musų pne- 
gyvą žmogų ir persigandus i; ... „ klprikftliu 
pranešė policijai. Tuojaus , Daibininko klenkaliu- 
paaiškėjo, kad šitą žmogžu- norėtų būti y gu s 
dystę atliko merginos brolis,! p tkuris gyveno su ja vienam pehtikauti teiirjie gah Bet 
apartmente. Areštuotas J‘.e užmiršta, kad jų^bazny- 
žmogžudys prisipažino, kad L.
jisai pansivede savo draugą 
namo ir čia jį kirviu užkapo
jo, bijodamas, kad jis nepa
viliotų nuo jo merginos.

Įėjo Rusijai, bet po karo ;mą. Jie dalyvavo butlegerių 
aliantai atidavė ją Rumuni- puotose New Yorko Kote-
jai, užtai kad pastaroji pa
dėjo prieš vokiečius kariau
ti.

. Kai
‘jiems reikalingas žmonėms 

........ , tai tada jis ir 
šventas,” ir “neklaidingas” — - - ----- " »

ANGLŲ RAŠYTOJAS 
KALBA APIE SOCIA

LIZMĄ.
Garsus anglų rašytojas 

Bemard Shavv pereitą ne
dėldienį Londone skaitė pa
skaitą apie socializmą. Prie 
socializmo, jis sako, turtai 
nebus be reikalo eikvojami, 
todėl užteks dirbti tik 4 va
landas į dieną, ir visko bus 
gana padaryta. Žmonės 4 
valandas dirbs, kitos ketu-

SUSIRINKO STEIGIAMAS 
SEIMAS PERSIJOJ.

Teherano mieste atsidarė 
Persijos Steigiamas Seimas, 
kuris turės nutarti, kokia tu
ri būt Persijos valdžios for
ma: respublika, ar monar
chija. Iki šiol Persija buvo 
monarchija, bet parlamen
tas andai nutarė buvusį iki 
šiol šachą numesti nuo sosto, 
nes jis nežiūrėjo savo valsty
bės, bet gyveno Paryžiuje ir

liuosc ir ture jo visokių ras- 
kažių.

Valdininkas Buckner, ku
ris iškėlė šitą skandalą aikš
tėn, pasakė: “Mano žinio
mis, vieną sykį pajūrio sar
gai buvo nuvežti į puikiausi 
New Yorko hotelį. Čia jie ra
do netiktai visokių valgių ir 
gėrimų, bet da kiekvienam 
jų buvo pampinta mergina. 
Šitam baliui buvo paimta 
daug kambarių ir puota bu
vo pasileidusi.

“Pakraščio sargybos na
riai nuolatos buvo girdomi 
vynu, vaišinami ir linksmi-

I “Kiekviena dusia tebūna pa
klusni savo vyriausybei, ne* 
kiekviena vyriausybė yra 
nuo Dievo,” pasakė sykį 
Seinų vyskupas. Ir sklebda- 
ma kiekvienai vyriausybei 

į paklusnumą, katalikų baž
nyčia prakeikia kiekvieną 
revoliuciją. Ji sako, kad 
pats Dievas nuvertė • nuo 
dangaus augštybių ir paver
tė raguotais velniais tuos 

ne pasakė: “Jeigu musų kri-Įšu'jtoo lygus? 
minalistai kalėjimuose netu
ri darbo, tai aš patarčiau pa
skirti pakankamą jų skaičių

PATARIA KRIMINALIS
TUS SKIRTI į BLAI

VININKUS.
Kalbėdamas apie Ameri

kos blaivininkus, Bostono 
kongresmanas Gallivan pe- Le Iitguuwlia 
reitą nedėldienį Washmgto- aniuolus, kurie norėjo būti

ri«s valandos išeis pavalgy-
mui ir apsivalymui, 8 valan- ‘ _____

leido su mergomis pinigus, i narni karališku budugeriau- 
Manoma, kad dabar Persi ja į šiuose^ restoranuose, teatruo- 
bus apskelbta respublika.

SUDEGĖ 34 GALVIJAI.
Bangor, Me. — Netoli nuo 

čia sudegė Gibbso faiTna. 
Ugny žuvo 30 karvių ir 4 ar- 

• kliai. Be to da sudegė 800 
bušelių avižų, 100 tonų šieno

• se ir blizgančiuose nakties 
Į rūmuose. Jie buvo vežami į 
Winter Garden, į Roselando 
šokių salę, į Sea Grill resto
raną ir daugelį kitų vietų.”

Pinigų pajūrio sargams 
niekad netrukdavo. Butlege- 
riai išmokėdavo net jų na
mus. Vienam sargybos lai
vui, kur buvo tik keli sargai, 
butlegeriai užmokėjo $8,- 
400, kad praleistų jų botą 
su degtine.

Tai šitaip išrodo Ameri
kos prohibicija. Tai yra tik
ra bala.

dos miegui ir 8 valandos bus 
liuoso laiko kasdiena.
. Prie socializmo algos tu
rės būti visų lygios, nes ki
taip nebūtų teisybės, šeimy
nose muštynių taip vyro ir 
moteriškės nebus, nes leng
va bus atsiskirti ir atsiskyru
sios moteriškės niekas pirš
tais nebadys, kaip dabar. 
Beto bus priimta gimdymo 
kontrolė ir tėvai galės savo 
šeimynas kontroliuoti taip, 
kaip jiems patinka.

TAUTŲ LYGA NUBAUDĖ 
GRAIKIJĄ.

Tautų Lyga nutarė, kad 
Graikija turi užmokėti Bul
garijai $170,000 už padary
ta andai užpuolimą. Grail 
ja betgi nenori molto*’ n ja- 
da apeliuoti. Tu i * pu Bul
garija sak k id tokia pa
bauda j a’- jai yra perma-

BALTIMORĖS BANDITAS 
SUGAUTAS.

Baltimorės policija suga
vo banditą Everhardtą, ku
ris yra papildęs daug užpuo
limų ir plėšimų. Jis tapo su
imtas bėgant jam su grobiu 
iš apiplėštos čeverykų krau
tuvės.

N EB EJ IEŠKOS PASKEN
DUSIO SUBMARINO.
Anglijos laivyno žinyba 

nutarė jau nebejieškoti savo 
submarino, kuris andai žuvo 
susidūręs su kitu laivu. Sub- 
marine buvo 68 žmonės, ir 
manoma, kad visi jie bus jau 
žuvę.

ŽADA DUOTI LENKIJAI 
$125,000,000.

Varšuvos žiniomis, Ame
rikos aukso karalius sutinka 
paskolinti Lenkijai $125,- 
000,000, tik reikalauja, kad 
Lenkija užstatytų jam už tą 
paskola savo degtinės ir ta- 
bak monopolius.

su juo lygus.
Tai kaipgi tuomet “Darbi

ninko” špitolninkai drįsta 
lygintis su “šventu tėvu?” J 
tokią “revoliuciją” ir jiems 
gali išaugti ragai ir vuode- 
gos, kaip aniems aniuolams, 
ką buvo pakėlę maištą prieš 
dangaus majestotą?

i Metodistų Blaivybės Tary- Nejaugi jie nebijo, kad už 
h« ir i dnrns mnkvtnins tarnobą ir j doros mokytojus tarpe 
Anti-Saliuninės Lygos.

I

AUDRA SUNAIKINO 
FRANCUZŲ ORLAI

VIUS MOROKOJ.
Morokoj, kur francuzai: 

venti. Jis turi silpnus plau- ; dabar veda su rifais karą, ki-

Į 
i

NEWARKE DIDELIS 
GAISRAS

Šį pagedėlį ai ke buvo _
oras" per žiemą jam sunku no 17 franzucų orlaivių ir da di^ -ii> gabias. Miesto cent- ž i r padengs tų nuostolių, 
pakelti. Jis keliaus į Vidur-daugiau jų sugadino. Nuos igms nušlavė 8 didelius r. — —•------- =

čiush todėl drėgnas Anglijos lo baisi audra, kuri sunaiki-

žemio jūres, kur oras šiltas. toliai esą labai sunkus inildingus
;uų graikų kariuomenė 

pridarė įsiveržus Bulgar’j

3,600 DARBININKŲ 
LOKAUTAS.

Biddeford. \e.— Peppe- 
rell Mfg r... audeklinėj čia 
apsk*to tas lokautas ir išmes
tu darbo 3,600 darbinin
kų.

ISPANAI LAUKIA NAUJO 
UŽPUOLIMO MOROKOJ.

Morokos rifų vadas Abd- 
El-Krim išsiuntė būrį savo 
kariumenės užimti tas vie
tas, kurių gyventojai pasida
vė ispanų valdžiai. Ispanai 
mano, kad Abd-EI-Krim 
ruošia naują užpuolimą ant 
ju-

i i



e

D APŽVALGA E
‘VIENYBĖ” TEISINA 

SMURTĄ.
Kalbėdama apie fašistų 

sukeltas Lietuvos Universi 
tete muštynes, Brooklvnc 
“Vienybė” sako:

"Smulkmenų to viso skanda
lo mes dar nežinome; iš ‘Lietu
vos žinių’ ir ‘Ryto’ tiek tesu
graibome, kad šitos studentę 
muštynės Įvykę dėl principų 
Matote, keletą dienų pirmiaus 
Socialistų Studentų Draugija 
išnešusi protestą prieš Teisiną 
pasmerkusį mirtin žydelį ko
munistą Nochimą Jubiierą; šis 
komunistas dalvvĮ^ęs nužudy
me Lietuvos kareivio, savo pa
reigas einančio (o kad tas No- 
chimas buvęs komunistas, tą 
priparodanti ir komunistų 
spauda). Tokiu budu. anot de
šiniųjų, socialistai, užtardami 
Nochimą. prasižengė trejopai:

“1. paniekino Lietuvos žuvu
sio kareivio kraują. 2. užtarė už 
komunistą, kuris dirba Rusijos 
naudai ir išgriovimui Lietuvos 
Respublikos, 3. užtarė žmogžu
dį. Dėlto ir sukelta vajus prieš 
socialistus, kaipo ‘valstybės 
priešus.’

“Kiek yra teisingi šitie deši
niųjų užmetimai socialistams, 
dabar sunku nuspręsti. Iš pa
viršiaus, jie atrodo teisingi. A- 
merikos universitetuose yra 
buvę keletas panašių skandalų, 
kur amerikonai studentai išvi
jo komunizmo propagandistus 
studentus tik už paprastą agi
taciją; jeigu butų buvę Įmai
šyta dar amerikono kareivio 
nužudymas, tai amerikonai stu
dentai tokius žmogžudžio užta
rytojus butų taipgi smarkiai 
sumušę. Delio, iš dalies, yra 
pateisinama dešiniųjų studentų 
noras apginti lietuvių tautos 
valstybės ir teismo principas. 
Jie matomai dar neužmiršo ne
kaltai pralieto kraujo lietuvio 
jaunikaičio Aleksos, kuri rusų 
agentai vidurdieny, Kaune, ne
senai nužudė ir už tai dar nie
kas neatkeršijo...”

“Vienybė” čia storai klys
ta.. Jeigu ji stoja už “valsty
bės ir teismo principą,” tai 
ji turėtų ne teisinti Lietuvos 
fašistų smurtą, bet pasmerk
ti jį. Nes šitoks smurtas kaip 
tik atmeta “teismo princi
pą.” Kuomet girtų chuliganų 
gauja užpuola ramų susirin- 
kimą ir revolveriais grąsin- 
daina . sukelia muštynes, tai 
/‘valstybės ir teismo princi
pas” tuomet "jau neveikia. 

: Tuomet viešpatauja pilniau
sia anarchija, ir viršų ima ne 
tas, kurio pusėj teisybė, bet 
fas, kurio kumščia didesnė. 
) Jeigu Amerikoj panašus 
chuliganai padaro panašų i 
Užpuolimą, tai tas da nereiš-' 
kia, kad toks ekscesas yra i 
pateisinamas. Patįs ameri- ■ 
kiečiai šitokį smurtą visuo
met smerkia, nes civilizuotai 
valstybei jis daro gedą. Jei 
žmogus nusidėjo kuo valsty
bei, tai jis turi būt atiduotas 
teismui, bet ne gaujai.

LIETUVOS FINANSAI 
SMUNKA.

Kuomet Amerikos spau
doj pasklydo andai gandas, 
kad Lietuvos valstybės ban
kas nebeišmoka pinigų, tai 
Lietuvos konsulas žadeikis 
ir kiti dabartinės krikščionių 
valdžios rėmėjai labai pyko, 
kam tą paskalą atkartojo kai 
kurie lietuvių laikraščiai.

Tiesa, tas paskalas buvo 
neteisingas. Lietuvos Emisi
jos Bankas da neužsidarė. 
Bet kad Lietuves finansai 
smunka, tai ir pati Lietuvos 
valdžia neslepia.
- štai, finansų ministerio 
Karvelio raportas Seimui: 

Per 8 pirmuosius šių metų 
‘mėnesius Lietuvos prekyba 
su užsieniu davė 21,000,000

. litų deficito (nuostolių).
r ; Valstybės banke šių metų 

pradžioje buvo svetimos yą-

liūtes 63,000,000 litų, o da
bar tik 25,000,000 litų.

šių metų pradžioje Lietu
vos gyventojų buvo padėta 
tankuose 31,000,000 litų, o

KBfciftVIS
Ičvs 1 Išvarytas iš gimnazijos dėl minėtų muštynių padarė 
(kaipo vėpla, kuris negalėjo šitokį nutarimą: studentus 
užbaigti nei penkios klasės! ateitininku*, kurie užpuolė 

--------------- studentu* *ociali*tiu, praša- 
KAIP KRIKŠČIONYS 1ŠRU iki atei‘

O studentu* socialistus, 
kuriuo* ateitininkai užpuo
lė, pražaiinti ii universiteto 
iki 192S ateą rugsėjo 1 die
nos.

Bet tai da neviskas. Die
vobaimingas universiteto se
natas susirinko kitą dieną su 
“mokslinčium” kun. Bučiu 
priešakį’ ir savo nutarimą 
“pataikė” šitaip: 

Studentams ateitininkams, 
kurie su revolveriais užpuo- 

! lė socialistus ir sukėlė uni- 
į versitete muštynes, bausmę 
dovanoti, o socialistams bau
smę paliktu

Arne krikščioniškas nu-i, 
tarimas?

ŠO MUŠTYNES UN1VER. ~‘*
SITETE.

Pereitam “Keleivio” nu
mery buvome jau rašę, kad 
ateitininkai ir kiti patriotai-

žinių bagažus, pamatysite, iš 
kur ta vergo dvasia pas lietu
vius paeinu?”

Šitas kaimietis sako, kad 
lietuvis šiandien nei bažny
čioj laisvės neturi. Jei jis no
ri prieiti išpažinties ir gauti 
išrišimą, tai jis turi meluoti 
balsavęs už kademų partiją. 
Jei jis balsavo už liaudinin
kus ;____ ______ 1____ ,2/
nuėjęs išpažinties pasakys kija 
kunigui teisybę, tai kunigas dais remia reak 
jį iškolios ir neduos išrišimo. Į Net žydą, 1

Ar Reikia Kovoti sa Bažnyčia?
Pažiūrėkim i visas valsty

bes, kur viešpatauja buižua- 
ir paklauskim sa\ ęs, 
reikalams tarnauja 

Paimkim kad ii

si noudotojui nuo savęs de
vynis kailius lupt.

* Šią rolę visos tikybos ir 
bažnyčios dabartiniais lai
kais pikiu visose buržuazi
nėse valstybėse. Ši tikybų

zija, 
keno 
bažnyčia?
Lietuvą. Katalikų bažnyčiai___  ___ >

ar socialdemokratus, ir,Lietuvoj ir katalikų dvasis-(rolė labai naudinga nav.de- 
‘ ’ i visais jai galimais bu- tojams. Tečiau visos tikybos 

nepasitenkina vien šia role, 
rūpinasi ne vien atimt 

nuo naudojamųjų vikį lai
mei kovoj, bet ir atvirai pa
turi turčiui, naudotojus ir 
veda -kovą, prieš visokias 
darbininkų pastangas nu
versti buržuazinį pasaulį. 
Visos bažnyčios kovoj tarp 
darbininkų ir kapitalistų at
virai paturi kapitalistus ir 
net tam tikrai organizuoja 
darbininkus, kad suturėt 
juos tų darbininkų organiza
cijų pagalba nuo kovos.

Dėlto visi tie, kurie veda 
kovą dėl darbininkų klesos 
išliuosavimo is naudotojų 
nagų, visi tie, kuriems rupi 

• pakeisti buržuazinį surėdy
mą, privalo vest kovą ir su 
visomis bažnyčiomis ir tiky
bomis, kaipo su buržuazinio 
surėdymo ramsčiais, kaino 
su darbininkų kovos prie
šais.

Buržuazija puikiai moka 
įkainuoti tikybos ir bažny- 

, čios rolę. Pati į Dievą neti
kėdama buržuazija remia 
įvairias tikybas ir bažny
čias, suteikia bažnyčioms ir 
kunigams įvairias privilegi
jas, kad tik jie geriau tar
nautų auksinio krepšiuko 
reikalams. Tiesa, kaip kada 
buržuazija susipeša su kuni
gais. Tai būna tuomet, kada 
kunigai sumano tapt šalies 
šeimininkais. Bet tai būna 
vaidai ne priešų, o sėbru tar
pe. Tie vaidai tuoj išnyksta, 

vienų ir kitų pelnui

labar teliko 16,000,000 litų., juodašimčiai užpuolė socia- 
rr. ------------u-.-—iSi.: t studentų susirinkimą

(Lietuvos Universitete ir re* 
volveriais grasindami sukė- 

o šįmet jos iš-'

I

I
I
I

Tuo tarpu valdžios išlai 
los kas sykis eina didyn 
Pernai valdžia išleido 237, 
)00,0d0 litų, 
aidų busią jau 300,000,000 
itų.

Daugiausia suėda armija. 
Armijai Lietuva išmoka 
langiau negu Latvija ar Es- 
onija. Kunigų algoms taip
gi reikia nemaža, nes “dva
siškų tėvelių” šeimyna kas 
;ykis auga ir reikia vis dau
giau algų. O paimt nėra iš 
kur, nes Lietuvos kaimietis 
jau tiek mokesčiais apkrau-į 
:as, kad daugiau mokėti ne
begali.

Taigi kįla klausimas: kas 
bus, jeigu taip eis toliaus? 
Ar neprisieis ištikrujų Lie
tuvos bankui užsidaryti?

____________________
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:uvos bankui užsidaryti?

KLER1KALU “MOKS
LINČIUS.” I

Kun. Bučys pas klerikalus 
skaitomas labai mokytu vy
ru. Jis ir pats save tokiu Į Stumdytas! 
skaito, nes “profesorium” 
pasirašo. Jis buvo pa
skirtas net Lietuvos Univer
siteto rektorium.

Bet ar žinot, kiek tas kle-i 
rikalas yra “mokytas?” Pa-į 

siklausykit, ką jis pats apie ■ 
save rašo klerikališkamel 
“Tiesos Kely:”

“Pabaigęs keturias klases., 
penktoje likau antriems me| 
tams... lotynu kalba betgi nesi-i 
sekė: trims ketvirtims gavau! 
tris dvejukes, ir pedagogu ta-i 
ryba nutarė mane už negabu-; 
mus atstatyti iš gimnazijos.” i

Tai ve jums “mokslin
čius” ir. “profesorius” Bu-1

I

lė muštynes.
Šiaulių “Darbininkų Bal

sas” dabar praneša apie šitą 
incidentą štai ką:

“Darbininkai, be abejo, bus > 
girdėję apie ateitininkus. Tai j 
kunigu išperėti moksleiviai, 
daugiausia buožių sūneliai, 
dukrelės. Jiems mokslas maža 
terūpi ir jie daugiau mėgsta 
klebonijų pastalėse trupinius 
rankioti. Kai kada jie sugeba ir 
žydų iškabas degutu ištepti. O 
saldžiausia jų svajonė apie a- 
teiti — tai kuo greičiausiai po
nais tapti ir darbininkams ant 
sprando tupėti.

"Taigi tie ateitininkai drau
ge su kai kuriais fašistais lap
kričio 8 d. Įsibriovė i socialistų 
studentų paskaitą universitete, 
pradėjo kelti fermą ir šoko mu
šti socialistus studentus. Pas
tarieji, žinoma, turėjo gintis, 

ištisą valandą.
“Katalikiška spauda dėl to 

pakėlė didžiausi ermyderi. Rei
kalauja visus socialistus išvyti 
iš Lietuvos ten. kur pipirai au
ga. Ir ištikrujų kelioms die
noms praslinkus studentai so- . 
cialistai tapo nubausti.1 1

“Jų draugijos valdyba paša- • 
linta iš universiteto, pati drau- ' 
gija uždaryta, o šešis studen
tus komendantas pasodino 1 ’ 
mėn. kalėjiman.
“Vadinasi, krikščionys patys i 

skriaudžia. Dalys ir baudžia. ■ 
Matomai, taip tiems juodašim- i 
čiams ir Kristus liepė.”

I.

“Lietuvos žinios” pridu- į 
ria, kad universiteto senatas, i

RĄŽANČIUS, TAI VERGI
JOS ŽENKLAS.

Kun. Purickio vedamas 
Lietuvos valdžios organas 
“Lietuva” pasakė, kart lietu
viai turį vergų dvasią; jie 
buvę vergai ir vėl busią — 
jei ne šiandien, tai rytoj.

Įsižeidęs dėl šitokio pasa
kymo, vienas kaimietis rašo 
“Lietuvos Žiniose

“O kas gi mums tą vergų 
dvasią atnešė? Ar ne Kristaus 
tarnai nuo Vislos ir Pregelio. 
kurie bekrikštydami movė lais
viems lietuviams ant kaklo su 
škapleriais vergijos pančius?

“Ir pažiūrėkime, kas tą ver
giją dabar mums perša ? Ar ne 
tų pačių ‘Dievo tarnų’ paliktie
ji Įpėdiniai? Ir tuomet lietuviai, 
gynėsi, gal atkakliau kaip da
bar. Prisiminkite, kaip lietu
viai pasitiko tuos ‘Dievo tar
nus’ su kryžių ir kardu, kiek jų 
išžudė ir kiek patys galvų pa
dėjo besigindami. Bet po ilgu 
kovų pasisekė ‘Dievo tarnams’ 
užmauti škaplerius su vergovės 
pančiais ant lietuvio sprando. 
Atminimui juos ir dabar tebe- 
nešiojame. perkratykite savo

AMERIKA PARDUODA 
LIETUVAI PASTIPUSIŲ 

KIAULIŲ TAUKUS.
“Lietuvos Žinių” 260-ta- 

me numery yra įdėtas straip
snis “Ar sveikus taukus val
gome? ' To straipsnio auto
rius K. I. B. sako, kad par
duodami dabar Lietuvoje 
Amerikos taukai su antspau- 
domis “Pure Lard—U.S.A.” 
yra pastipusių kiaulių tau
kai. Jis rašo:

“Anot •Fleischer-Verband 
Zeitung’ kiekvienas ateinantis 
iš Amerikos i Olandiją garlai
vis parveža daugybę kiaulinių 
lydytų taukų, paskirtų techni
kiniams reikalams. Bet tie lau
kai su parašais ‘Pure Lard’ pa
kliūva pasitikintiems vartoto
jams Į valgi. Imant virš apra
šytą domėn, galima užtikrinti, 
jog ir pas mus atsiradusieji 
dabar (amerikoniški) taukai 
yra ne kito paėjimo, kaip per
dirbti užsieny amerikoniškų 
kritusių kiaulių taukai. Kadan
gi prirodyti, kokio paėjimo tau
kai — ar sveiko, ar kritusio gy
vulio. dabartinis mokslas nega
li. tai reikėtų nuo ko tas prigu
li Įvesti tam tikrą kontrolę (de- 
naturaciją) visų Įvežamų iš 
užsienio gyvuliškų riebalų 
(margarino, taukų), kad ap
saugoti musų visuomenės var
totojų sveikatą.”

• r
Kritusių gyvulių taukai 

yra pavojingi sveikatai, nes 
jais galima užsinuodyti.

i

nę valdži.
kalvinų, pravos-Į Jos 

lavų bažnyčios Lietuvoj — ir 
tos remia .Lietuvos buržua
zinę valdžią. Tas pat dedasi 

’iružsienyj. Seniau toji pat 
(katalikų bažnyčia Lietuvoj 
i rėmė Rusijos caro valdžią.

Savo keliu, kaip seniau 
Rusijos caro valdžia, taip 

(dabar Lietuvos kademų val
džia paturi visokių tikybų 
bažnyčias. Tik yra tas skir
tumas, kad caro valdžia ati 
duodavo pirmenybę pravos
lavų bažnyčiai, o dabartinė 
Lietuvos valdžia atiduoda 
pirmenybę katalikų bažny
čiai.

Kodėl taip paturi kits ki
tą? Vieni ir kiti turi naudą iš 
to paturėjimo. Jei katalikų 
pravoslavų, kalvinų ar žydų 
tikybos mokina, kad amži
nai bus ponai ir prasčiokai, 
turčiai ir beturčiai, naudoto- i 
jai ir naudojami, jei jos tvir- ! 
tina, kad nelygybę padarė 
pats visagalis Dievas ir nėra 
ir nebus tokios jėgos pasau
lyje, kuri galėtų naudotojų 
surėdymą nuversti, tai toks 
mokslas atima nuo tikinčių 
beturčių žmonių viltį atsi
kratyti nuo šios dienos var
gų. Prieš Dievą, mano tikin
tis žmogus, nepajėgsi eit.; 
Reikia pasiduoti Dievo va- ■ 
liai ir kantriai traukti savo į 
jungą. O už tą kantrybę visų i 
tikybų dvasiškija tuoj pri- Į 
žada dangaus karalystę. Ir kada 
tikintis žmogelis nusiramina i gręsia didesnis pavojus iš 
laime aname sviete ir duoda- ( darbininku pusės. B. M.laime aname sviete ir duoda-(darbininkų pusės.

LIETUVOS DARBININKŲ EMIGRACIJOS REIKALU

1784

! tėvai su vaikais, c vaikai su niui tuč-tuojaus iškabinamos met suteikia vietos varguoliu 
i tėvais gražiai sugyvena. tautinės vėliavos, statoma • darbininkų nusiskundimams

SS3C9
1915

Taigi pasirodo, kad šven
to Juozo gazieta prastai sto- 

( vi. Turbut negana juozapie- 
čiai meldžiasi, jeigu jų pa
tronas visai jiems nepadeda.

I

Htoi Pa m
Rmlicmli

i

ant r 6 CAMBRIDGE Street 
naujas WĖST End skyrius

10IDESNIAM parankumui 
•^daugybei musų kostume- 
rių esančių West End, ir tūk
stančiams gyventojų ir biz
nierių toje miesto daly, mes 
atidarome dar vieną naują 
West End skyrių, kuris yra 
ant 56 Cambridge street. Tas 
skyrius išplės šioj daly tokį 
pat bankinį patarnavimą, ko
kį mes suteikiam kitose mie
sto dalyse per musų skaitlin
gus skyrius.

’ “DARBININKAS” ŠAU
KIASI “RATUNKO.”

Švento Juozo draugija, 
kuri leidžia South Bostono 

: “Darbininką,” išsiuntinėjo 
’ savo kuopoms laiškus, šauk
damos! “ratunko,” nes biz
nis einąs labai prastai, o 
šventas Juozas jokios para
mos iš dangaus neduodąs.

Tuose laiškuose nusiskun
džiama, kad sunkią padėti 
da daugiau apsunkinęs bu- 

jvusis administratorius Se
reika. Jisai kaidino narius, 
“pasakodamas apie milži
niškas Įplaukas ir ideališką 
biznį.” Nariai patikėjo tiems 
melams ir nesirūpino orga
nizacijos reikalais. Tuo tar
pu gi—

'•

i
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“...dalykai toli gražu kitaip 
išrodo, kaip kad p. Sereika 
skelbė. Naujajai, centro valdy
bai organizaciją teko priimti 
pakrypusią, pilnoje betvarkoje 
ir tuščią kasą. Gi centro reikalų 

eibės. Rudeniui užstojus teko 
padaryti visą eilę nepaprastų 
išlaidų: nejuaomo turto taksų 
£667.50 — iš tos sumos teimo
kėjome 300 dol.. naujam kros
niui (boileriui) Įdėti 700 dol. 
—vos trečdali teimokėjome ir 
mortgage ir nuošimčiams 450 
dol. Visa tai centro valdybą pa
statė i gana kablią padėtį, iš 
kurios gana sunku išbristi.”

Taigi pasirodo, kad šven-

Visiems, rodos, žinoma, 
kad šiuo laiku yra Lietuvoje 
įsikūrusių įvairių spalvų 
darbininkų organizacijų, 
kaip kairiųjų, taip dešiniųjų 
srovių. Visų jų labai gražus 
obalsiai: “Visų šalių prole
tarai vienykitės,” “Viso pa
saulio krikščionys darbinin
kai vienykitės” ir tt.

Kiekviena jų stengiasi su
traukti po savo vėliava kuo- 
daugiausia darbininkų, žada 
visame jais rūpintis, ginti jų 
reikalus ir siūlo jiems švie
sesnę ateitį.

Bet kaip matoma, tai o- ką prie savo širdies, pasakys 
balsiai lieka ūbaisiais vien i teigiamai.
tik vėju pamuštais, nes visai| Bet. kodėl gi tas nedaro
mais! matosi realaus darbo ima? Kas tuomi privalėtų pa- 
darbininkų naudai. < Įsirūpinti? Ar ne tų obalsių 

Imkime pavyzdį pirmo! skelbėjai, ar nė tos savival- 
ešelono išvykstančių darbi-'dybės,-kurios šakosi stovin- 
ninkų iš Kauno Fancuzijon.' čios liaudies' sir darbininkų 

Aiški šių dienų materiale į sargyboje ? -Yra žinių iš gau^ 
padėtis verčia ne vieną dar-Į tų laiškų nup Danijos pa- 
bininką apleisti savo tėvynę: krašeio, kad ten pristojus 
ir jieškoti sau laimės sveti-1 laivui su-Lietuvos dąrbinin- 
mose šalyse. Keliauja jie ten kais buvo jie sutikti su ova- 
nežinodami tų šalių ipročių ei jomis,, širdingais pasveikt- 
nei kalbos, ir nežinomas jų nimais, muzika ir net su vai- 
laukią kelionėje ir ten nuvy- šėmis, po ko tapo paleisti ju- 
kus vietoje: laimė, ar nelai- ron tolimesnėn kelionėn, pa- 
mė, o gal daugelį jų sutikti lydint garsams muzikos it* 
ir mirtis. Vienok, nežiūrint į geriausių linkėjimų, ko nei 

iniomis vienas iš jų nelaukė. Taip su

garbės sargyba, grojami 
himnai, maršai, skelbiami 
vieši pasveikinimai su pra
kalbomis, išanksto apie tai 
piliečiams viešai paskel
biant. Čia sujunda įvairios 
partijų ir savivaldybių orga
nizacijos, nekalbant jau apie 
valstybės įstaigas.

Nejaugi šios darbininkų 
minios pūslėtomis rankomis 
nėra vertos tos pagarbos, tų 
apęįgų ir užuojautos, kurias 
daromos vienam ar bent ka
liems ašmenims? Manau, kad 
kiekvieną^ jeigu pridės ran-

TEISYBĖS TRUPINIAL
Laisvė myli grožį, o gro

žis myli laisvę.
« # »

i Kol pavydumas tyli, jis 
yra jausmas; bet kada jis 
pradeda šnekėt — yra kvai
lumas.

i Gražu ir linksma, jeigu 
tėvai su vaikais, c vaikai su i

tą visą, vyksta jie m 
atsidavę likimui. Skaudu 
žiūrėti į žmones, kurie vargo 
prispausti apleidžia savo ša
lį, palieka tėvus, brolius, se
seris, draugus darbininkus, 
skiriasi su savo gimtuoju 
lizdu, jo įpročiais ir kalba, o 
juos palydi tik tėvų, brolių, ir 
nekuriu draugų ašaromis 
sušlakštytos plevėsuojančios 
skarelės. Iš musų minimų or
ganizacijų pusės nematyti 
jokios užuojautos ir negirdė
ti atsisveikinimo, nei linkėji
mo žodžių išvykstantiems 
broliams.

Vykstant kur nors vienam 
kokiam žymesniam asme-

jais pasielgė praleisdami pro 
savo šalį svetimtaučiai. Al
ne gėda jums, partijų lyrte- 
deriai, organizacijų ir savi
valdybių atstovai, nepasirū
pinti tuomi, kas yra ; jūsų • 
šventa pareiga.

Kol dar laikas, remkite 
savo . gražius obalsius dar 
gražesniais darbais. Taisy
kite savo kelią ateityje, kad 
jūsų obalsis neliktų tuščiu 
garsu šaukiančiu tyruose. h 

Palydovas. ;
P. S. Lietuvos laikraš

čiams atsisakius šį mano 
straipsnelį talpinti, siunčiu 
jį “Keleiviui,” kuris visuo-
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PH1LADELPH1A, PA.
Komunistai priėmė republi- 

• ko na krikštą.
Lapkričio 21 <1. Nekalto 

Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios bažnyčioje atsibuvo 
Philadelphijos komunistų 
paskutinis patepimas ir sli
dus išsinėrimas iš komuniz
mo į republikcnizmą. Tai 
buvo gedulių vakaras-, kurį 
suruošė republikonų susivie
nijimas. Buvo manyta, kad 
komunistai skils, bet pane
lės švenčiausias abrozdas 
kabantis prieš merdinčią 
darbininkų partiją rodė 
jiems kelią i republikonų 
mases. Vakaro programas 
susidėjo iš žėlabnų giesmių, 
ir šiaip paprasto kermošiaus. 
“Lyros Choras” sudainavo 
“Atsisakom nuo komuniz
mo, ir apsivalom nuo jojo 
purvų!” Kokia tai daktaro 
moteris sugiedojo solo 
‘‘Sveika Marija, motina Die
vo.” Dar prie tam tikiu for
malumų vakaras užsibaigė. 
Publikos buvo arti šimto.
Bimbos protesto sorkės prieš 

socialistus ir socializmą.
Lapkričio 22 d. 3 vai. po 

pietų buvusioje kun. J. J. če
pukaičio bažnyčioje atsibu
vo Bimbos prakalbos, kuinas 
parengė republikonų susi
vienijimas. Pirmas kalbėjo 
republikonų partijos narys 
Pranaitis. Jis “porino” apie 
Philadelphijos lietuvių poli
tiką, kaip jie, būdami komu
nistais, padarydavę slaptus 
susirinkimus ir sugriaudavę 
kitų griovių prakalbas arba 
šiaip įvairias pramogas. “Už 
ardymą susirinkimų mes bu
vom areštuoti ir daug pini
gų mums lėšavo,” skundėsi 
Pranaitis. “Bet 'mes iš Lietu
vių Tautiškos Svetainės iš- 
kasavojom visus socialistus 
ir tautininkus. Dabar mes tą 

> svetainę valdom. Dabar mes 
visi komunistai prisirašėm 
prie republikonų susivieniji
mo, idant vedus pasekmingą 
kovą prieš socialistus ir so- 
cial-liaudininkus, kurie kon
troliuoja lietuvių korporaty- 
višką pašelpinę draugystę 
ant Fairmount avė., ir prieš 
Lietuvių Muzikalę svetainę, 
kurią pašelpinės draugijos 
palaiko. Musų pozicija yra 
teisinga” — sako Pranaitis 
—“ir mes atkeršysim kalba
moms draugijoms užtai, kad 
jos netik kad neprileido mu
sų prie savo iždų, bet dar 
mus visus prašalino iš drau-

Kalba Bimba. .Visų pirma 
jis pagiria rep.ublikonus už 
surengimą jam prakalbų, ir 
:pradeda “poryt” apie Lietu
vą,- apie kurios padėtį, ma
tyt, nieko nežino. Tuojautės 
jis pradėjo 'niauriausiais žo
džiais keikt ne Lietuvos kle
rikalų valdžią, bet socialde
mokratus ir liaudininkus, 
kam tos partijos dalyvauja 
;Seįme ir giną Lietuvos bėd- 
nuomenės reikalus. Apsi
sukdamas jis minėjo social- 
demokratų partijos atstovų 
vardus. Viena ranka įsikabi
nęs į altoriaus kraštą, laikė
si kad keikdamas neparvirs- 
tų._ Iki. ausų išsižiojęs šaukė, 
kad socialdemokratai ir 
liaudininkai esą svolačiai, 
žalčiai, gyvatės, ir tt. Iš pub
likos kai-kas pradėjo daryt 
Bimbai pastabas, kad jis pa
liautų keikęs, nes čia randa
si mažų vaikų. Ant to Bimba 
atrėžė: “Aha, jums nepatin
ka? kad mes, komunistai, 
keikiam socialdemokratus ir 
liaudininkus. Mes norim, 
kad ir vaikai išmoktų keikt 
juos!” Ir vėl susirietęs, su 
nusmukusiomis kelnėmis, 
dar labiau ir šlykščiau kei
kėsi. Atsistoja keletas vyrų 
iš publikos ir sako: “Tu esi 
durnaropių apsiėdęs.” Tuos 
žodžius pasakę vyrai aplei
džia susirinkimą. Bimba gi 
dar labiau susinervavo. Į- 
puolęs į desperaciją jis neži- ;

įnojo ką darąs. Jo galvelė* WORCESTER, MASS. (bandė apginti Lietuvos 1 vai- 
pradėjo šlapiuoti nuo repub- j progresy vės draugijos pro-
likonų šmero ir visi gerklės 
zovieskai ėmė girgždėt. Ma
tydamas, kad publika juo
kus kreėia iš jo kalbos, jis 
kiek ramesniu tcnu prabilo: 
“Mieli mano klausytojai, 
kada Rusijos komunistai da
rė taiką su Lietuvos valdžia, 
tai bolševikų valdžia davė 
Lietuvos klerikalų valdžiai 
tris molionus aukso rublių. 
Už tuos pinigus komunistai 
padėjo suorganizuot Lietu
voje kariumenę, pristatė ka
lėjimų, ir su kun. Purickiu 
užvedė prekybą (šmugelį). 
Tečiaus dabar Rusijos ko
munistų valdžia, kaip brolis 
su sesere, sugyvena su Lie
tuvos kunigų valdžia.”

Taip “porino” Bimba sa
vo klausytojams, kad tik įti
kus čepukaičio davatkoms. 
Po to jis ir vėl pradėjo šlykš
čiai keikt Lietuvos socialis
tus ir liaudininkus. “Aš juos 
keikiu dėl to,” — sakė Bim
ba,— “kad jie, socialistai ir 
liaudininkai, nori nuverst 
kunigų valdžią Lietuvoje. 
Jeigu jie, socialistai, laimėtų 
didžiumą Seime, tai griūtų 
Lietuvoje kunigų valdžia. 
Tuo pačiu sykiu griūtų ir 
Rusijos komunistų valdžia.”

Sunku suprast, ką tos par
tijos žmonės nori atsiekt 
rengdami tokiam keikūnui 
prakalbas.

Philadelphija girdėjo 
Juozą Babravičių.

Lapkričio 26 d. Lietuvių 
Muzikėlė svetainė buvo pil
na gražios publikos, kuri su
sirinko pasiklausyt J. Babra
vičiaus koncerto. Visą vaka
ro programą išpildė vienas 
pats Babravičius su p. Ber- 
dičevskiu, akomponistu. 
Philadelphiečiai sako, jog 
dar pirmą tokį talentingą 
dainininką teko išgirst.

Koncertą surengė SLA. 
135 kp. Galimas daiktas, 
kad dar kartą čia bus su
rengtas J. Babravičiui kon
certas. K. J. Geležėlė.

BALT1MORE, MD. 
. L. S. S. 14 kp. rengia fėrus.

Lietuvių Socialistų Sąjun- 
, gos 14 kuopa visuomet prisi

deda prie .pakėlimo kultūros 
į lietuvių tarpe. Kuopa perei
tą kovo mėnesį parengė fė
rus ir pusę pelno ($30.00) 
pasiuntė Mariampolės Rea- 
lės Gimnazijos palaikymui. 
Nors klerikalai tą gimnazi
ją sunaikino, bet jie nepa- 
jiegs sunaikinti laisvos min
ties ir laisvo mokslo. Kada 
skaitai istoriją, tai randi 
parašyta, kad popiežiai ir 
kunigai buvo didžiausi prie
šai viso progreso. Bet ar jie 
galėjo sulaikyti progresą? 
Ne! Taip jie (klerikalai) 
negalės sunaikinti ant visa
dos ir Realės Gimnazijos. 
Ateis laikas, kad Mariampo
lės mokiniai ir vėl laisvai 
mokinsis, kaip jiems patiks. 
Gruodžio 12 dieną L. S. S.
14 kuopa ir vėl rengia fėrus.

Ir jeigu liks pelno, tai kuo
pa sunaudos jį lietuvių kul
tūrinimui. Kurie buvote atsi
lankę į 14 kuopos fėrus, tai 
gal atsimenate, kad neapsi- 
vylėte, nes kuris ką laimėjo
te, tai nesarmata buvo neštis 
na'hio. Buvo gražių rankomis 
išsiuvinėtų daiktų.

Dabar rengiamuose fė- 
ruose bus dar gražesnių ran
komis išsiuvinėtų ir išmegstų 
daiktų. Taigi nepamirškite 
gruodžio 12 dieną ateiti į 
Lietuvių Svetainę, ant Hol- 
lins gatvės.

Lietuvis pasikorė.
Netoli nuo Baltimorės 

miesto ant ūkės gyveno lie
tuvis Matulionis. Lapkričio
15 d. savo daržinėj jis pasi
korė. Sakoma, kad virė ir 
gėrė naminelę, ir“nezga- 
doj” gyveno su savo pačia, 
tai dėlto ir pasidarė sau galą 
gyvenimo. Z.Gapšy*. •

NEWARK, N. J.
Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų suvažiavimas.

Lapkričio 8 d. šv. Jurgio 
Draugijos svetainėje įvyko 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šios apielinkės šėrininkų 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo didelis skaičius šėrinin
kų. šiame suvažiavime, ap
kalbėjus Atstatymo Bendro
vės reikalus, išrinkta komi
sija tos Bendrovės knygų 
peržiūrėjimui. Ta pati komi
sija tapo įgaliota sušaukti 
visuotiną šėrininkų suvažia
vimą prieš metinį L. A. B. 
seimą. Suvažiavimas įvyks 
13 d. gruodžio, 2 vai. po pie
tų, Šv. Jurgio Draugijos sve
tainėje, 180—182 New York 
Avė., Newark, N. J.

Taigi, broliai šėrininkai, 
esate kviečiami būtinai da
lyvauti šiame suvažiavime, 
kuriame bus svarstoma Ben
drovės likimas. Jeigu kurie 
ypatiškai negalėsite daly
vauti, tai įgaliokit savo drau
gus arba žemiau pasirašiu
sią komisiją Jumis atstovau
ti. Ant įgaliojimo pažymėki
te pilną savo vardą, pavar
dę, antrašą, kiek šėrų turite 
ir Certifikato numerį.

Atsiminkite, šėrininkai, 
kad turėsite naudą iš šio su
važiavimo, jeigu tik gausi
me reikalingą skaičių balsų. 
Šeras turi balsą, o ne ypata. 
Vykstantieji į šį suvažiavi
mą šėrininkai būtinai priva- 
o su savim turėti paliudymą 
(Certificate), nes be paliu
dymo negalės suvažiavime 
dalyvauti.

L. A. B. Spec. Komisija: 
M. Miškinis,
K. Lebeliunas, 
P. Mikšis.

Surinko išviso apie 25 dole-| BROOKLYN, N. Y. 
nUS' ( Pa* kriaušiu*.

Lapkričio 24 d. atsibuvo 
, kriaučiškas kliaučių mi

tingas. Jis buvo geras, nes 
komunistai muilino žmo^ 
nėms akis, taip ly
giai, kaip aną metą Lietuvos 
patriotai žydų iškabas de
gutavo.. Bet ir gerai. Brook
lyno lietuviai mulkinimui 
dar kol kas labai tinkami. 
Kartą Pildančiosios Tary
bos susirinkime unijos sekr. 
p. F. Kapeliušasapie Brook
lyno kriaučius pasakė seka
mai : “Brooklyno kriaučiai 
—tai žalia, neišdirbta me
džiaga — tešla. Mes (tam ti
kri neva ‘vadai’) esame ‘me- 
kanikai’ ir iš tos tešlos lipi
name visokias ‘monkes.’ 
Vieni lipina ‘socialistiškas,’ 
kiti ‘aidoblistiškas,’ treti ‘ko
munistiškas’.” Ir F. Kape- 
liušas šitaip sakydamas turė
jo omenyje: kokis kada tari
mas tapo pervarytas — tokia 
“monkė” tapo nulipdyta.

šitame susirinkime komu
nistai prisiprašė kriaučius, 
kad jie komunistams pavely
tų panaudoti kriaučių unijos 
vardą “protestui” prieš Lie
tuvos valdžią, kuri nori pa
karti Lietuvos komunistų 
partiją. Tą “protestą” ren
gia New Yorko komunistų 
sąryšys, kuriame priklauso 
apie 8 komunistų kuopos. 
Kadangi kriaučių unija ten 
nepriklauso, tai prisiėjo atei
ti ir prašyti, kad kriaučiai 
irgi prisidėtų prie to protes
to. Jie, žinome, ir laimėjo. 
Kas kriaučiams galvoj apie 
komunistų politiką. Jie neži
no, kad komunistų rengiami 
protestai neturi tikslo ką 
nors “išgelbėti nuo mirties,’" 
bet tik kad išgarsinus savo 
kromelį. Vadinasi, čionai ta
po nulipdyta “komunistų 
monkė.” Ir gerai.

šitame susirinkime buvo 
diskusuojamas nemenkos 
svarbos klausimas: kaip iš
gelbėti nuo bankruto lietu
viškas kriaučių dirbtuves. 
Gera butų gelbėti, bet kaip? 
Ogi štai kaip: jeigu bosai 
nusiskųs negalį biznio vary
ti, tai turės būti daromi nu
sileidimai darbininkų algo
se. Šitą mintį smarkiai ir 
augštai kėlė J. Buivydas. 
Girdi, mes peniai dalėme 
stambią klaidą: užsistpjom 
už darbininkų algas, o dirb
tuves varėme prie bankruto. 
Paskui, girdi, prisiėjo tverti 
kompanijos ir korporacijos. 

Aš šios minties nekriti
kuoju, bet turiu pasakyti, 
kad ji paleista perdaug ank
sti — pirma nei darbdaviai 
kokių nors nusileidimų pa
reikalavo. Ir todėl ateinan
čiam sezone galima tikėtis 
didelių ir bereikalingų nusi
leidimų. Nusileidimų idėją 
kėlė ir A. Žilinskas. Jis irgi 
sakėj kad jeigu kontrakto- 
rius siuvęs “overkotus” ne
gali dirbti “sekotus” dėl ne
įpratimo, menkos produkci
jos ir augštų algų, tai turi 
būt “susitarta bizniškai,” 
kas reiškia, kad turės būti 
daromi nusileidimai. Vyrai, 
biskį peranksti išsiplepėjo
te.

Labai kvalai šitame klau
sime nukalbėjo p. V. čer- 
nauskas. Jis sakė, kad kol 
šitie unijos vadai bus. tol 
neišvengtinai lietuviški kon- 
traktoriai turės bankrutyti. 
Jis stengėsi šį klausimą pa
naudoti komunistinei propa
gandai, bet dei jo didelio 
“mandrumo” irtas nenusi
sekė. Vyrukas neatrodo taip 
žioplas, bet kuomet jis įsi
maišo į kokias diskusijas, tai 
visuomet parodo pilniausį 
savo žioplumą. Jis mat “bis- 
ą” per mandras, arba kaip 
eiti sako: “per augštai nosį 

K—tfth

džią, bet taip žioplai Argu
mentavo, kad publika gar
džiai iš jo kalbos prisijuokė. 
Kuomet kalbėtojai pradėjo 
jį pipirinti, tai senis Maika 
užsimovęs kepurę ant gal
vos, spruko laukan iš svetai
nės. Reporteris.

LAVVRENCE, MASS. 
Ii socialistų darbuotės.
Nors Lawreiiee’uje tan

kiai įvyksta visokių paren
gimų, kaip tai bailių, koncer
tų, teatrų, prakalbų ir kito
kiu pramogų, bet paskaitų 
bei prelekcijų ligi šiol nebu
vo. Todėl L. S. S. 61 kuopa 
sumanė parengti paskaitą, 
kuri ir įvyko 29 d. lapkričio. 
Paskaitos tema: “Iš kur 
žmogus atsirado — ar ji die
vas sutvėrė, ar jis iš žemes
nių gyvūnų išsivystė?” Pa
skaitą dėstė “Keleivio” re
daktorius drg. S. Michelso- 
nas. Kurie lietuviai atsilan
kė šios paskaitos pasiklau
syti, tie nesigaili, nes išgirdo 
tokių dalykų, kokių negirdė-

testuoja prieš Lietuvos kle
rikalų valdžią.

Lapkričio 29 d. progresy- 
vės Worcesterio draugijos 
(įskaitant ir komunistus) su
rengė masinį protesto mitin
gą prieš Lietuvos klerikalų 
valdžią. Kalbėti buvo pa
kviesti du kalbėtojai: J. Ne- 
viackas — nuo progresyvių 
’r “laisvės” redaktorius 
Tauras — nuo komunistų. 
Atidarant prakalbas sudai
navo pora dainelių “žiburė
lio” vaikų choras.

Pirmutinis kalbėjo J. Ne- 
ziackas. Jis trumpoj, bet 
jautrioj savo kalboj apibu
dino siaučiančią klerikalų 
reakciją Lietuvoj. Jis faktais 
nurodė, kad klerikalų val
džia pamynė po purvinu sa
vo batu tris svarbiausius 
Lietuvos konstitucijos punk
tus: laisvę žodžio, laisvę 
spaudos ir laisvę susirinki
mų. Kalbėtojas kvietė susi
rinkusius netik protestuoti 
prieš klerikalų valdžią už 
mindžiojimą valstybės kons-jjo savo gyvenime. 'Drg. Mi- 
titucijos ir persekiojimą de
mokratinės dalies visuome
nės, bet taipgi ragino viso
kiais galimais budais vesti 
neatlaidžią kovą su tamsy
bės apastalais-kunigais, ku
rie laiko pavergę Lietuvos 
liaudį kūniškai ir protiškai

Antras kalbėjo “Laisvės” 
redaktorius Tauras. Jis kiek 
plačiau abibudino Liedavos 
klerikalų žiaurumus, prives- 
damas visą eilę faktų iš ka
linių kankinimo. Reikia pa
sakyti, kad Tauras yra, tur
but, švariausias ir rimčiau
sias iš visų komunistų kalbė
tojų. Ten, kur Pruseika su 
Bimba vartoj’a keiksmus, 
Tauras pabrėžia tik faktus, 
be jokių keiksmažodžių. Be
to, Tauras savo kalboje ne
užgauliojo nei socialdemo
kratų, nei liaudininkų, o pė
rė kailį vien tik klerikalams.

Po prakalbų buvo susirin- 
kimo 
protesto rezoliucija.

Po priėmimui rezoliucijos tuvoj. Kviečiame lietuvius 
buvo politinės diskusijos,! darbininkus. atsilankyti,
kuriose ėmė dalyvumą ir Įžanga dykai. 
“Amerikos Lietuvio” leidė- * L. S. S. 61 kuopos 
jas senis Paltanavičia. Jis Komitetą*.

• •

chelsonas aiškiai apipasako
jo apie gyvūnų vystymąsi, 
kaip jie kovoja už savo gy
venimą ir kaip jie prisitaiko 
prie gamtos. Kalbėtojas iš
dėstė biblijos melagystes ir 
nurodė, kaip dabartiniai ku
nigėliai apgaudinėja žmo
nes, vadindami bibliją dievo 
žodžiu.

Publika klausėsi paskai
tos labai atydžiai. Keikia 
pasakyti, kad Lawrence’o 
žmonės yra mandagus ir mo
ka ramiai susirinkimuose 
užsilaikvti.

L. S. S. 61 kuopa taria šir
dingiausi ačiū draugui Mi- 
chelsonui, kuris uždyką pa
tarnavo, ir publikai, kuri 
skaitlingai, atsilankė ir ra
miai užsilaikė. Kuopai liko 
nuo paskaitų keli doleriai 
pelno, nes buvo imama 15c. 
įžangos.

Gruodžio 20 d. yra rengia- 
priimta atatinkama mos prakalbos paminėjimui 

1905 metų revoliucijos Lie-

Tasai juodųjų apaštalas 
papasakojo, kad Lietuvoje 
visko yra perteklius, kad 
Kaunas esąs užkrautas tavo- 
rais, tik apgailestavo, kad 
tie tavorai priklauso ne 
ji$ms, o žydams. Nupeikė jis 
lietuvius, kad šie nieko ne
veikia.

Kaipgi lietuviai veiks, 
kad kunigai ir žydai biznie
riai aptemdė jiems protą ir 
surišo rankas. Lietuviai pra
dės veikti tada, kai pasi- 
liuosuos iš kunigų ir žydų 
spekuliantų vergijos.

Ristikas suareštuotas.
“Keleivio” No. 48 paste

bėjau, kad Bostone risis pus- 
lietuvis ristikas saržentas 
Malkevičius iš Utica, N. Y. 
Turiu pasakyt, kad tasai ris
tikas buvo čionai policistų 
suareštuotas už peržengimą 
blaivybės įstatymo. Supran
tama, jį areštuoti nuėjo ne 
vienas arba du policistai, bet 
visa pusė tuzino. Prieš pus
tuzinį policistų musų dru- 
tuolis nesipriešino ir pasida
vė jų diktatūrai.

Žinių Rinkėjas.

UTICA, N. Y. 
Juodųjų prakalbos.

Lapkričio 22 d. čia atsibu
vo juodųjų prakalbos. Kal
bėjo atvažiavęs iš Lietuvos 
tūlas juodųjų apaštalas. Jis 
rinko aukas pastatymui ko- 
kio-tai klioštoriaus. Kuomet 
prasidėjo kolekta, tai žmo
nės ėmė eiti laukan, bet tūla# 
raudonas kipšas pribėgęs 
užrakino svetainės duris.

CHICAGO, ILL. 
Aldona Grušaitė aplaikė 

muziko* mokytojos 
diplomą.

Muzikos mokykla, The Ci
cero Conservatory of Mu- 
sic and Dramatic Art, 5740 
W. 22-nd pi., Cicero, UI., 
lapkričio 23 d. suteikė dip
lomus p-lei Aldonai Grušai
tei, smuikininkei, ir Evelyne 
Novy (čekė) pianistei. Prie 
tos progos Mokykla savo 
name surengė koncertą, į 
kurį susirinko tėvai ir arti
mesni draugai. P-lė Aldona 
Grušaitė grojo šešis sunkius 
muzikos veikalus, geriausių 
kompozitorių, ir visus stebė
tinai gerai atliko. Svečiai, 
kurių tarpe buvo daug lietu
vių, reiškė didelį pasitenki
nimą programų. P-lė Aldona 
Grušaitė aplaikė muzikos 
mokytojos diplomą, kuris 
liudija, kad ji studijavo 
smuiką, harmoniją ir muzi
kos istoriją. Beto Aldona 
yra gera kometistė, kuri jos 
tėvo suorganizuotoj jaunuo
lių orkestroj jau penki me-

Jordan Marsh Company

Tai Krautuve 
Kuri Yra Visuomet Pilna

Kalėdinės Dvasios

ra tai kaip groja.
Rį! Aldona yra talentinga 
gi muzikoj, paeina iš muzikan- 
Rį tų šeimynos, ir pati yra pa- 
į/j milusi muziką labiau už vis- 
rI ką. S—ja*.

, * r

ALĖDINIŲ dovanų davimas paeina iš džiaugsmo— 
dovanų rinkimosi džiaugsmas, dovanų suteikimo 
džiaugsmas, draugiškumo džiaugsmas. Dovanos, ku
rias mes surinkom jūsų pasirinkimui, buvo rinktos 
turint mintyje jų džiaugsmo davimo kokybę. Mes 

didžiuojamės musų dailiais ir naudingais daiktais išdėtais pa
rodai; jie yra tinkami dovanoms visokio luomo žmonėms, 
ir galima pirkt visokiomis kainomis.

<■

Keturios Didelės Krautuvės Vienoį
1 Svarbioji Krautuvė 
—Aprėdalai, Dresėms 
Audeklai ir Aptaisymai.

2 Prijungta KrautuvS 
—Viskas dėl Isrengimo Na
mų ir Pagražinimai.

3 Didysis Skiepas 
—Savaimi Pilna 
Turgavietė.

4 Vyrų KrautuvS
—Atskiram name atskira 
krautuvė.

LAWRENCE, MASS. 
j “Dzimdzi-Drimdzi” komedi

ja ir kun. Virmauskio 
bazaras.

Lapkričio 26 d. šv. Mari
jos airių salėj kun. Virmaus- 
kis surengė “dzimdziams” 
teatrą. Jie čia lošė komedi
ją “Pasiutusi Uošvė.” Loši
me dalyvavo V. Dineika, J. 
Dikinis ir kiti “dzimdzių” 
talkininkai. Publikos buvo 
neperdaugiausia.

I Tūlas laikas atgal aš patė- 
I myjau “Keleivyje” kores- 
Į pondenciją, kad Dikinis da- 
I vatkoms prakalbas sako. 

Tuomet Dikinis per “Kelei
vį” ir “Naujienas” bandė 
nuo padaryto jam užmetimo 
išsisukt, kaip tas riestauode- 

i gis nuo botago. Bet dabar 
i pasirodė, kad Dikinis su Di
neika ir vėl klebonijoj sve
čiuojasi.

Laike “dzimdzių” teatro 
kun. Virmauskiui buvo gera 
proga bazaras varyti. Jis 
pardavinėjo tikietus laimė
jimui Fordo, o davatkos lei
do ant “okšino” keikus, na
zariečio abrozėlius ir kito
kius šventus tinksus. Pasiro
do, kad kun. Virmauskis 
moka savo aveles netik ap
kirpti

l
, bet ir apskusti.

Joną*. neša.”
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Šėriau, jeigu pasijieskosi
arbo kur už pečkurį. Nepa

klausei mano patarimo, bė
don pakliuvai.

—Tu, vaike, manęs nemo
kyk, ba aš žinau daugiau už 
tave. O fajermonu vyčių ge
nerolas nebuvo ir nebus, nes 
tai peržemas cinas.

■ _______ .—  .——.

MARGUMYNAI

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike.

—Labą vakarą, tėve. Kas 
riaujo?

—Prastos naujienos, vai
ke.

—O kas gi atsitiko, tėve? 
—Vactumaru, Maike! Ar 

tu nematai, kad mano mun- 
dieras suplėšytas ir šoblė 
sulankstyta?

—Tai dar neviskas, tėve. 
Aš matau, kad tavo ir veidas 
apdraskytas ii-poakiai juo
di.

—To, vaike, tai aš pats 
nežinojau, ba džėloj zerkolo 
nėra, ir neturėjau j ką pa
žiūrėt.

—Tai tu, tėve, ir vėl kalė
jime buvai?

—Jes, vaike, nuvežė.
—Už ką?
—Nugi rado ant tvoros 

pasikorusį, tai ir nuvežė.
—Tai tėvas norėjai pasi

karti, sau gyvastį atimti?
—Nebūk balamutas, Mai

ke. Staršas vyčių generolas 
nėra toks kvailas, kad sau 
galą pasidaryti. Pirma aš iš- 
karanysiu visus bedievius, o 
tik paskui Dievui dūšią ati
duosiu.

—Nekalbėk, tėve, apie be
dievius, bet pasakyk man, 
už ką gi tu mušt gavai ir ka
lė jiman pakliuvai?

—Kibą tu, Maike, gezietų 
neskaitai, kad nieko neži
nai? Nagi cicilistų bedieviš
kose gazietose buvo rašyta 

. apie munšainierių balių.
—Ar tai tėvas munšainie

rių baliuje buvai?
—Žinoma, Maike, kad aš 

tenai buvau, nes tas balius 
buvo parengtas mano nau
dai.

—Ha-ha-ha, tai puikią 
naudą, tėve, iš munšainie
rių gavai: juodas akis, su
plėšytą švarką ir...

—Liaukis, brude, ir iš se
no vyčių generolo nesijuok, 
ba išsitraukęs šoblę aš tau 
ausis nukaposiu!

—Nesikarščiuok, tėve, nes 
dabar tavo kardas kreivas, 
tai taikydamas man, užka
binsi pats sau už sprando ir 
susižeisi. Verčiau paaiškink 
man, kokią naudą iš mun
šainierių baliaus tu tikėjaisi 
gauti?

—Tai klausyk, Maike, aš 
tau viską papasakosiu. Bet 
manęs neužgauliok ir juokų 
iš manęs nedaryk, ba aš, vai
ke, šiandien esu labai pik
tas.

—Gerai, tėve, klausau.
—Pereitu kartą aš tau, 

Maike, sakiau, kad aš noriu 
tapti daktaru, nes su gene
rolišku činu dabar bom-biz- 
nfe.

—Teisybę sakai, tėve, nes 
generolai jau išeina iš ma
dos. Bet daktaras iš tavęs ir
gi nebus.

—Šarap, bambly, neper
trauk mano kalbos!

—Kalbėk, tėve, aš tylė
siu.

—Taigi, vaike, kaip aš ne
labai mokytas, tai ir pats ži
nau. kad ant daktaro man 
sunku butų išmokt. Bet zak
ristijonas, vaike, man pri- 
rodino tokią kontrę, kur ir 
be mokslo galima gaut dak
taro ciną. Ta kontrė vadina
si Šveicarija, o tos škulės 
vardas Friburgas. Ir aš nu
tariau į tą škulę važiuoti. 
Bet pinigų nėra. Taigi aną 
ketvergą So. Bostono mun
šainierių susaidė surengė 
man balių ant šipkortės į tą 
škulę. Biznis, vaike, butų bu
vęs labai geras, nes prisirin
ko daug političnų munšai
nierių su leidėmis. Užsiste- 
liavom gerą kapeliją — ar
moniką su barabanu — ir 
pradėjom su leidėm šokt ir 
gert

—Ir begirtuokliaudami
susipešėt?

—Nausa! Viskas ėjo kuo- 
geriausioj zgadoj, ale tie 
prakeikti bomai iškirto 
mums šposą.

—Kokį šposą?
—Jie, vaike, susirinko 

apie tą namą, kur musų ba
lius buvo, apstojo langus, 
duris ir atkišę levolverius su
šuko: “hensap!”

—Ir jus visi išsigandot, 
tėve?

—Jes, vaike, mes misli- 
nom, kad drai edžentai mus 
apniko, ir todėl mes spru- 
kom kas sau: vieni per duris, 
kiti per langus. Aš, vaike, 
kai šokau per langą, tai visą 
f rėmą su stiklais išnešiau. 
Per langą, vaike, išsiritau 
laimingai, bet lipant per tvo
rą atsitiko nelaimė. Mano 
munderio užpakalis ir šlei- 
kos užsikabino už tvoros 
stulpo ir tokiu spasabu pasi- 
koriau, kaip Jėzus ant kry
žiaus.

—Ar ilgai kabojai, tėve?
—Aš mislinu, Maike, kad 

iškabojau apie adyną čėso. 
Netekęs kantrybės, pradė
jau šauktis ratunko. Ant 
mano šauksmo, vaike, subė
go bunčius bomų, apdaužė 
man akis, iškraustė kišenius 
ir pašaukė policmoną. Tas 
atėjęs nukabino mane nuo 
.voros, davė lazda per spran 
ią ir nuvedė džėlon, saky
damas kad aš “dronk.”

—Man gaila tavęs, tėve, 
bet iš dalies tau ir gerai. Aš 
tau aną sykį sakiau, kad tu 
daktaru nebusi, ir bus daug

1905 Metų Revoliucija Lietuvoje.
arklių važiuoti ir jų daiktų išrinktu visuotinu, lygiu, tie- 
nevežioti. Kur tik galima, Į siu ir slaptu balsavimu, ne- 
juos prikalbinti, kad eitų iš-lskiriant lyties, tautos ir ti- 
vien su žmonėmis; kėjimo.

(l) neiti į kariumenę pa- “Toji autonomiškoji Lie
tiems ir neleisti kitų; tuva turi būti sudėta iš da-

(m) neleisti kunigams baltinės etnografiškosios 
bažnyčiose melstis už carą; Lietuvos, kaipo branduolio,

(n) apsigynimui nuo viso- ir tų pakraščių, kuine delei
kių skriaudikų (caro polici- ekonomiškų, kultūriškų, 
jos, juodašimčių, netikrų so- tautiškų arba kitų priežas- 
cialistų, vagių ir valkatų) čių traukia prie to branduo- 
kurti savo miliciją (sargy- lio, ir kurių gyventojai pri- 
bą); klausyti prie jo panorės.

(o) stengtis visiems, kad “Kadangi susirinkę Vil-
nauja tvarka butų vykinama niuje ant lietuvių suvažiavi- 
visose Lietuvos vietose. Tie mo Suvalkų gubernijos lie- 
valsčiai,kuinuose nauja tvar- tuviai vienbalsiai pripažino 
ka jau įvesta, turi stengtis reikalingu drauge su kitų 
įvesti ją ir pas savo kaimy-gubernijų lietuviais kovoti 
nūs, kad tas judėjimas pa- už autonomišką Lietuvą, tai 
siektų'tolimiausius Lietuvos suvažiavimas nutarė, kad 
kampelius; Suvalkų gubernijos lietuviai

(p) visur tverti revoliuci- turi būti priskirti prie auto-
jos komitetus, kurie susiži- nomiškos Lietuvos, 
notų su Lietuvos Socialde- “Santikiai su kaimyniško- 
mokratų Partijos Centro Ko- mis Rusijos šalimis turi būti 
mitetu, vadovautų sukilus paremti ant federacijos pa- 
žmonėms prieš carą ir visą matų, 
valdžią paimtų į savo ran
kas, kol nepasibaigs revo-l , 
liucija ir nebus sušauktas . .. .. ..
Vilniaus Seimas. pinnuciąiisiai reikalinga yra

Visi už viena, vienas už galutinai sugriauti dabarU- 
• nę prispaudimo tvarką. Tam

__________ tikslui reikia vienyti visas 
Lietuvos politiškųjų partijų 

Redakcijos prierašas: ir pa vienių ypatų pa jiegas. 
Mes čia paduodam šitus nu- Susivienijus namieje, pride- 
tarimus taip, kaip jie origi- ra mums jungtis su visomis 
naliai tame Vilniaus šuva- Rusijos tautomis, kurios pa- 
žia vinie buvo suformuoti ir deda griauti tą tvarką, o kol 
užrašyti. Viena spausdinta kas reikia: nemokėti jokių 
jų kopija, išleista Socialde-Į mokesčių, uždarinėti mono- 
mokratų Partijos .tuojaus po ............................. .
o suvažiavimo, yra užsili
pusi “Keleivio” archyve iki 
šiai dienai.

Šitie nutarimai mums yra 
svarbus istorinis dokumen
tas, nes jie parodo, kad pir
mutiniai kovotojai už Lietu
vos laisvę buvo musų drau
gai socialdemokratai.

Tik sujudinus socialde
mokratams Lietuvos liaudį 
ir pradėjus svyruoti carolyra tie patįs, tik truputį ki- 
sostui, pradėjo atsikvošėti tokiais žodžiais atkartoti, 
visokie patriotai ir galvoti]Tas parodo, kad ir Didžia- 
apie Lietuvos autonomiją, jame Vilniaus Seime, kur 
Ir kada vėliaus tie patriotai dalyvavo apie 2,000 žmonių, 
suvažiavo į “Didijį Vilniaus vadovaujamoji dvasia buvo 
Seimą,’’jie negalėjo nieko socialdemokratų, 
nauja sugalvoti, tik pakarto- Patriotai giriasi, kad tas 
jotuos nutarimus, kuriuos Seimas buvo sušauktas ju 
buvo padaręs Gocialdemo-i sumanymu. Bet tas garbės 
kratų Partijos anksčiaus su- jiems nesuteikia, nes jie su- 
šauktasai Vilniuje Lietuvos šaukė ji tik tuomet, kai išro- 
darbininkų ir valstiečių su- d ė, jog caro valdžia bus jau 
važiavimas. Kad tai tiesa, nuversta. Tečiaus kuomet 
mes čia paduosime to “Di- revoliucija nepavyko ir pra- 
džiojo Vilniaus Seimo ’ nu- sidėjo reakcija, tai musu pa
tarimus. Itriotai išsižadėjo visų Vil

niaus Seimo nutarimų ir pas
kui da šmeižė socialdemo
kratus, kurie tuos nutarimus 
pildė ir nesiliovė su caro

Socialdemokratų sušauktas jai gali patįs valdytis ir pa- 
Vilniuje suvažiavimas ir jo tįs savo reikalais rūpintis, 

nutarimai. Todėl suvažiavimas nutarė
D.... kovoti užtai, kad ir Lietuvos

į Piasidejęs Rusijoj 190o gyventojai galėtų patįs savo 
metais revoliucinis judeji-.reikalus tvarkyti, tai yra ko
mas graibu. pasiekė ir musų voti

>Velitą Lietuvą. Plfmutl- *o_/<avivaldvhpl
Kavos atsiradimas.

Azijoje, Arabijos pusia
salyje, auga labai gražus 
krūmokšniai. Jų lapeliai yra 
minkšti ir blizgantys. Jie žy
di žvaigždučių pavidalo žie
dais. Žiedams nužydėjus jų 
vietoje atsiranda gražios 
raudonos uogos. Vidury uo
gos yra sėkla, mažos pupelės 
pavidalo.

Minėtų medžių laukuose 
vienuoliai ganydavo ožkas. 
Jie pastebėjo, kad gyvuliai 
prisiėdę uogų buvo labai 
linksmi. Vienuoliai ėmėsi ty
rinėti tas uogas. Žalios uo
gos yra negardžios; sudžio
vinus pasidaro gardžios 
čiulpti. Ilgą laiką jas taip ir 
vartojo. Kartą jaunesnysis 
vienuolis mėgino uogas iš
virti. Gerai išdžiovinęs, ak
menimis sutrynęs, užkaitė 
vandenyje. Išvirus gavosi 
gardaus kvapo gėrimas, ku
riam ir davė kavos vardą.

Atėjusieji keleiviai ir pa
vargėliai vienuolynan pra
šyti valgyti, gaudavo ir nau
jai išrasto gėrimo. Žmonės 
ragavusieji gėrimo plačiai 
išnešiojo tą žinią ir nuo to 
laiko kavą pradėjo vartoti 
prie valgių.

Dabar pas mus vartoja
moji kava daugiausia gauna
ma iš Vakarų Indijos. Dau
giausia jos suvartoja Ameri
koje — per vienus metus vie
ną bilioną svarų. Visam pa
sauly kavos per metus suvar
toja du bilionu penkis šimtus 
milionų svarų.

niai to judėjimo priešaky 
buvo Lietuvos socialdemo
kratai. Jie pirmutiniai pra
dėjo organizuoti Lietuvos 
miesteliuose mitingus, saky
ti prakalbas ir aiškinti žmo
nėms, kaip reikia organizuo
tis ir griauti caro valdžią.

1905 metų rudenį, būtent 
23 lapkričio dieną, Vilniuje 
įvyko jau Socialdemokratų 
(Partijos sušauktas Kauno, 
Suvalkų ir Vilniaus guberni
jų kaimo darbininkų ir vals
tiečių suvažiavimas, kuris 
perkratęs Rusijos valstybės 
ir Lietuvos padėtį nutarė:

I.
Pikčiausis darbininkų ir 

kitų prispaustųjų mažatur- 
eių priešas yra caro valdžia. 
Prieš tą valdžią dabai* suki
lo visų Rusų valstybės kraš
tų susipratę darbininkai. Jie 
sukilo, kad išgriovus dabar
tinę tvarką ir įvedus tokį su
rėdymą, kuris jau šiandien 
pagerintų darbininkų ir visų 
prispaustųjų padėtį, o atei
tyje leistų liuosai kovoti už 
socializmą. Sugriauti caro 
valdžią ir įkurti naują tvar
ką tegali susivieniję visų ca
ro" valstybės kraštų darbi
ninkai, prie kurių prisideda 
ir kiti dabartinės valdžios 
skriaudžiami žmonės.

II.
Gerų-geriausiu darbinin

kams ir kitiems skriaudžia
miems luomams šis suvažia
vimas prapažįsta tokį politi
nį surėdymą, prie kurio 
kiekvieno krašto gyvento-

> ,

I

AR ŽINAI?
Ar žinai tu suvargusią šalį, 
Kuri miega tamsybėj gilioj, 
Kur galvoti laisvai nieks negali, 
Kame žmonės tebėr vergijoj?

Tenai prastos sukrypusios grįčios, 
Pilnos durnų, nelaimių, ligų.
Užtai stypso ten gotų bažnyčios, 
Sulipdytos jos skurdo žmonių.

Klebonijos tarp sodų baltuoja, 
Ten gyvena juodi kunigai, 
O suvargusi liaudis alsuoja,
Ir be laiko ją ryja kapai.

Jų vaikai vos tik gyvi, ligoti, 
Žaliais barščiais auginami yr, 
Drabužėliai jų lopais nukloti, 
Kai pažiūri, net ašaros byr.

Žmonės sočiai pavalgyt neturi, 
Nė dirsinės duonelės juodos...
Et, broluži, suvargęs bedali, 
Argi aklas liksi visados?

Pažiūrėk, kaip sutonai gyvena, 
Tie šventieji nelaimės tavos, 
Pūkščia, dūsauja, stena,
Krauna auksą iš tavo bėdos.

Pirmeivis.

NUVYTĘS LAPAS.
Da nepersenai lapelis 
Čia žaliavo ir šlamėjo,
Bet štai papūtė vėjalis...
Ir lapelis suvirpėjo.

Vėjo pučiamas jis ore 
Sukas’, kelias’ da aukštyn, 
Rodos jis da nebenori 
Kristi žemėn —pražutin.

Rodos jis nenori skirtis 
Su medeliu, su šakomis,
Nors galinga siaučia mirtis, 
Jis kovoja su audromis!

Rodos vakar da lapelis 
Žalias buvo... kur dar jis? 
Kur pražuvo žolynėlis?
Jį ištiko jau mirtis!...

Ant Sk—i*.

1 au" 
tonomiją (savivaldybę) su 
seimu Vilniuje, renkamu vi
sų suaugusiųjų (pasiekusių
jų 20 metų amžiaus) Lietu
vos gyventojų, vyrų ir mote
lių. lygiai lietuvių, žydų, 
baltgudžių, lenkų ar rusų, 
lygiai katalikų, pravoslavų 
ar liuterionų. Rinkdami savo 
atstovus į Vilniaus seimą, 
visi Lietuvos gyventojai, 
turtingi ir beturčiai, turi tu
rėti lygų balsą, turi patįs iš 
karto skirtis savo atstovus ir 
slapta (raštu) paduoti už 
juos savo balsus.

Naujai (autonomijos ke
liu) tvarkomoji Lietuva turi 
susidėti iš to k -ašįo, kur lie
tuviai gyvena ir iš tų kai
mynių šalių, kurių gyvento
jai savo ūkio reikalais, savo 
apšvieta, praeitimi, papro
čiais ir vienoda savo padė
timi caro valstybėje yra su 
Lietuva surišti ir kurie patįs 
prie jos ateityje prigulėti no
rės.

Žmonių valdomoj Lietu
voj neprivalo būt skriau
džiama jokia, kad ir ma- 
mažiausia tauta — nei žy
dai, nei baltgudžiai, nei len
kai, nei rusai, nei latviai, nei 
vokiečiai.

Su kaimynais Lietuva tu
ri susidėti, kaipo lygus su 
lygiu, į vieną žmonių valdo
mą respubliką.

UI. .
Kovojant už Lietuvos lai

svę nutarta:
1. Platinti tarp žmonių su

sipratimą, skleidžiant Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos raštus, rengiant susirin
kimus, mitingus (“pamoks
lus”) ir demonstracijas.

2. Susipratusius rišti į 
kuopas, kaip įmanant gink
luotis ir mokintis ginklus 
vartoti.

3. Naikinti dabartinės val
džios įstaigas:

(a) vyti laukan policiją ir 
žandarus;

(b) varyti zemskius;
(c) naikinti senus vals

čius, o jų vieton steigti nau
jus, prie kuiių prisidėtų visi 
valsčiaus gyventojai, neski
riant luomų, tautos, tikėjimo 
nei lyties. Naujoji valsčiaus 
valdyba turi būt renkama vi
suotinu, slaptu, tiesiu ir ly
giu balsavimu, ir turi susi
dėti iš kelių žmonių.

(d) panaikinti dabartinį 
valsčiaus teismą, o jo vieton 
įkurti tam kartui trečiųjų 
teismą arba visų valsčiaus 
gyventojų renkamą teismą;

(e) naikinti visus caro 
valdžios ženklus;

(f) iš mokyklų atstatyti 
mokytojus, kurie nemoka 
savo mokinių prigimtos kal
bos, o jų vieton išrinkti sau 
tinkamus. Mokykla turi būt 
svietiška, vedama ir prižiūri
ma pačių gyventojų. Vals
čius turi stengtis, kad butų 
mokinami visi vaikai — ber
niukai ir mergaitės;

(g) valsčiaus nutarimu 
uždaryti moponolius ir už
drausti kitiems degtinę par
davinėti ;

(h) atsiimti iš taupomųjų 
(zberegatelnyja) kasų visus 
savo padėtus pinigus;

(i) nemokėti caro val
džiai jokių mokesčių; atvy
kus valdininkams turtų iš- 
'parduoti, kiek tik galima

III.
įgyti autonomiją,

polius, neleisti vaikų į rusiš
kas pradedamąsias mokyk
las, net į Kauno, Vilniaus, 
Gardino gubernijose vals
čius, teismus ir visas kitas 
dabartinės valdžios Įstaigas, 
neleisti savo brolių į kariu- 
menę, reikalui prisiėjus 
streikuoti visiems darbo 
žmonėms miestuose ir so
džiuose.”

Kaip matote, nutarimai

DIDŽIOJO .VILNIAUS 
SEIMO NUTARIMAI.
Situs ScirnUr^ susirinko I valdžia, kovoip T^uli tu nu Vilniuje 1905 metų gruodžio Lriotų yirto tieįf;g išda^ 

4 dieną, n po didelių ginčųLr nUgj0 caro valdžiai tar- 
pneme keliatą rezoliucijų, |nauti. Ypač tokiais judošiš- 
kurių svarbiausios, būtent h.ajs (jarbais pasižvmėjo kil
tos, kur kalbama apie kovą njgaj r J
už paliuosavimą Lietuvos iš Nors 1905 metų revoliuci. 
po caro jungo, skamba si- ja nenusisekė ir caro valdžia 
tail): paskui daug musų draugų-

L . , kovotojų išteriojo, bet išlikę
“Pripažindami, jog da-revoliucionieriai rankų dėlto 

baltinė caro vyriausybė yra nenuleido. Pasimokinę iš 
pikčiausiu musų priešu; jog pirmo nepasisekimo, jie dir- 
dabar prieš tą vyriausybę bo revoliucijos darbą toiiaus 
pasikėlė visi rusų valstijos ir ruošė nauja smūgį, 
kraštai; jog geresnį gyveni- Atėjo 1917 metai, irtas 
mą galima įgyti tik laimėjus gmUgis buvo vėl paleistas, 
kovą su senąją tvarka, susi- Caro valdžia u sunaikin. 
imkime dalyvavusieji lietu- ta. 2iugus caro valdžiai? ir 
vnai nutarė: Lietuva tapo paliuosuota.
vnnSd±S Klerikalai ir kitokie atža-
von drauge su sukilusia V1SUI n-arpjv;ai kurie orio rpvnliu- 
Rusijos tautu liaudimi. • Z P.ivuažjvo tautu jiauMuiii. cijos niekuo neprisidėjo bet 

IL dar trukdė ją ir šmeižė, šian-
“Kadangi Lietuvos gyven- dien nori naudotis jos lai

to jų reikalai pilnai gali būti mėjimais.
>h<uUUVvi, v.n užganėdinti tiktai prie tikros Taigi, minėdami šįmet
jiems priešintis ir neįsileisti (musų krašto autonomijos 20 metų sukaktuves nuo pir- 
jų; įsakyti visiems, kad nie- (savivaldos) ir kadangi no- mutinio susirėmimo su caro 
kas nedrįstų taip parduoda-'rimą, idant ir kitos Lietuvo- valdžia, neužmirškime, kad 
mų turtų pirkti; Įje gyvenančios tautos galėtų Į šiandien caro vietoje Lietu-

I (k) valdžios atsiųstų ko- pilna laisve naudotis, Lietu- voje turi susisukęs sau lizdą 
vai su mumis kareivių nepri-vių suvažiavimas nuspren-’ ’ ’’ ” '
imti; neduoti jiems ir nepar- dė: 
pašaro; neduoti jiems savo “Reikalauti Lietuvai auto- 
duoti valgio, nei arkliams nomijos su Seimu Vilniuje,

jų; įsakyti visiems, kad nie- (savivaldos) ir kadangi no- mutinio susirėmimo su caro 
irlonf l»* L-i4-/-icr T lotnvn- I rrolrl^io

Įje gyvenančios tautos galėtų (šiandien caro vietoje Lietu-

šlykštus klerikalizmo slibi
nas, su kuriuo taip pat reikia 
kovot, kaip ir su caro val
džia.

t

________ . d________________

<
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KELEIVIS 8

15 VISO PASAULIO. dien gandas, kad pervers- 
Ru..i sudegino 2 “r.g.n^.' mas Vengrijoj jau afliktas.

Kąvezino kaime, ..netoli Ceko.lov.kiiM Meniniai 
Maskvos, 300 kaimiečių mi- truk<lo vaWii„ 
nia sudegino 2 gyvas cigo- c ... ...
nes, įtardami jas esant “vėl-1. Sugriuvus Čekoslovakijos 
nio apsėstomis raganomis.” t kabinetui, prezidentas pa- 
Dvidešimts šeši fanatikai ^Kvre jerą Svehlą, kad 
buvo užtai areštuoti ir dabar'įls nauJ3 vynausy-
teisiami kaipo žmogžudžiai.: ®-• ?asiparĮ8. su Par^ijų at- 
Tai vis religijos pasekmes, 
nes laisvi žmonės į “velnius” 
if “raganas” netiki.

60,000,000 kronų pabaudos.
Vengrų grafas Rapolas 

Zichy buvo nuteistas Buda
pešte pusantriems metams 
katorgon ir prie to užmokėti 
60,000,000 kronų pabaudos, 
užtai kad norėdamas gauti 
nuo pačios atsiskyrimą teis
me kreivai liudijo ir savo 
tarnus buvo primokinęs krei
vai prieš savo moterį liudyti. 
Tarnai gavo po 12 mėnesių 
katorgos.

(stovais, Svehla padavė pre
zidentui rezignaciją, paaiš
kindamas, kad jis negalįs 
naujo kabineto suorgani
zuoti, nes klerikalai daro 
kliūčių.

Bombą Lenkijos prezidentui 
metė komunistas.

Tūlas laikas atgal Lenki
jos prezidentui Wojciechow- 
ski’ui buvo mesta bomba. 

, Policija areštavo žydą stu
dentą Steigerį ir atidavė 
teismui kaipo kaltininką. 
Steigeriui gręsė mirties bau
smė. Bet atsirado tūlas Ol- 
šanski, ukrainiečių komunis
tų slaptos organizacijos na
rys, ir pareiškė, kad tą bom
bą jisai metęs. Kariaujan
čių ukrainiečių organizacija, 
kuri liepusi jam tą bombą 
mesti, dabar įsakiusi prie to 
prisipažinti, kad išgelbėjus 
nekalto studento gyvybę.

Popiežiaus sekretorius atva
žiuoja Amerikon.

Iš Romos pranešama, kad 
popiežius nutarė atsiųsti A- 
merikon savo “valstybės 
sekretorių,” kardinolą Gas
paro. Neužilgo Chicagoje 
žada būti “eucharistijos” 
(Kristaus kūno ir kraujo) 
kongresas, taigi popiežius 
neri, kad jo vyriausia sekre
torius butų tame kongrese 
“bosas.” Po popiežiaus, Gas
paro yra didžiausis žmogus 
katalikų dvasiškijoj.

800 vokiečių merginų ištekė
jo už anglų kareivių.

Koelno žiniomis, 800 vo
kiečių merginų išvažiuoja iš 
savo “faterlando” su anglų 
kareiviais Į Angliją. Jos ište
kėjo už anglų, kuomet tie 
stovėjo Vokietijoj kaino 
okupantai.

11 “lavonų” norėjo įvažiuoti 
į Ameriką.

Amerikos imigracijos vy
riausybė ant Filipinų salų 
gavo anądien žinių, kad ant 
garlaivio “President Lin- 
coln,” kuris plaukia iš Kynų 
į Suvienytas Valstijas, va
žiuoja keliolika pasislėpusių 
kiniečių. Sustojus tam lai
vui Filipinų uoste, imigraci
jos valdininkai padarė kra
tą, bet slapukų nerado. Tuo
met atėjo vienam valdinin
kui mintis pažiūrėti į grabus, 
kurių keliasdešimts buvo 
siunčiama Amerikon. Ogi 
pasirodė, kad tuose grabuo
se guli 11 pasislėpusių kinie
čių. Tuojaus šitie “lavonai” 
buvo iš grabų išvilkti ir su
laikyti.

Policija žiūrės sijonų 
ilgumo.

Graikijos sostinės Atėnų 
policija išleido parėdymą, 
kuriuo nustatoma sijonų il
gumas merginoms ir mote
rims. Sulyg to parėdymo, 
nuo 12 metų amžiaus mote
riškė ar mergina neprivalo 
dėvėti trumpesni sijoną kaip 
12 colių nuo žemės. Kurios 
pasirodys trumpesniais sijo
nais, tos bus areštuojamos ir 
baudžiamos.

POLEMIKA IR KRITIKA

Želigovskis paskirtas karo 
ministerium.

Plėšikas Želigovskis, ku
ris išplėšė Lietuvai Vilnių, 
tapo paskirtas Lenkijos karo 
ministerium naujam kabine
te.

Žada rezignuoti Portugali
jos prezidentas.

Lizbono žiniomis, Portu
galijos respublikos prezi
dentas Gomes 12 gruodžio 
žada paduoti savo rezignaci
ją. Jo vieton manoma pa
kviesti Duartę Leitę, kuns 
dabar eina ambasadoriaus 
pareigas Brazilijoj.

Anglija deportuoja “ne
geistinuosius.”

Reakcinė Anglijos val
džia yra pasiryžus apvalyti 
savo kraštą nuo “negeisti
nų” elementų, šiomis dien<> 
mis ji ištrėmė da vieną buri 
ateivių Rusijon, nes jie buvo 
nužiūrėti kaipo komunistai.

Vengrijoj darbuojasi mo- 
narchistai.

Kunigaikščio Albrechto ša
lininkai Vengrijoj nori at
gaivinti monarchiją ir kara
lium pasodinti ant sosto Al
brechtą. Monarchistai vei
kia taip smarkiai, kad Vie
noje buvo pasklydęs aną-

ATVIRAS LAIŠKAS.
Keletą kartų patėmyjau 

“Keleivio” skiltyse savotiš
kos rūšies korespondencijų 
iš Worcesterio. Jų autorius, 
pasislėpdamas po įvairiais 
slapyvardžiais, užgaulioja 
Worcesterio pramonininkus 
abelnai, o profesionalus 
ypatingai. Nors asmenų jisai 
neįvardija, tečiaus iš jo raš- 
tų tonov ir aplinkybių api- 
briežos vietos gyventojai vi
suomet aiškiai gali suprasti, 
apie kuriuos asmenis jisai 
rašo. Jo iškrvpusios “etikos” 
subjektais būdavo Dr. J. Jo
ni kaitis, Dr. F. Matulaitis, 
D-rė Bernotaitė, adv. A. Mi
leris ir daug kitų, neišski
riant manęs paties.

Liesdamas čia paminėtus 
ir neminėtus žmones, šitų 
korespondencijų autorius 
randa sau didelio smagumo 
aprašinėjime užgauliojan- 
čioj foimoj jų grynai priva
tinių reikalų.

Kiti, nusispiovę ant tokių 
korespondencijų, tyli, nema
tydami reikalo turėti “su 
durnu du turgu.” Bet man, 
išgyvenus Worcesteryje ilgą 
laiką pirmiaus ir dabar vėl 
čionai sugrįžus, matosi rei
kalo rasti tų korespondenci
jų priežastį ir jų bona fide 
autorių, o juo labiau kad 
pastaruoju laiku jisai įžei
džia Worcesterio lietuvių 
Cramonininkų prakilnų dar- 

ą ir randa juoko savo akci
joj, kuri turi bepročio akci
jos reikšmę. įsivaizdinkit 
sau sveiko proto žmogų, da
rantį užpuolimą spėka ant 
ramių gyventojų. Toks žmo
gus tuojaus atsisėstų krimi-

nalisto suole. Užgauliojimus 
žmonių jausmų žodžiais, il
gi yra tinkamas tik žmogui, 
turinčiam kriminalisto in
stinktą.

Kodėl tam žmogui visi pa
reina į kelią? Ir kodėl iis 
randa daug smagumo kerši- 
nime ir šmeižime žymesnių 
už save žmonių?

Aš, kaipo medicinos dak
taras, atmesdamas krimir. ;- 
listo palinkimus, galiu rasti 
tam dvi priežasti. Viena 
priežastis gali būt ta, kad t »s 
autorius nori padengti savo 
kokį nors nešvarų darbelį,! 
kuris (arba kurie) yra žino
mi, arba jam rodosi, kad y-a: 
žinomi vietos lietuviams. 
Na, tai duok šen dergt kitus! 
Šitoj keršto akcijoj šmeiži
kas randa daug smaguri o. 
Psichologija mus mokina, 
kad žmogus, papildęs blogą, 
jaučiasi daug geriaus, jeigu 
jis įsivaizdina ir kitų žmonių 
kokius nors “blogumus.” 
Tuomet jam būna labai ma
lonu kalbėti apie kitų “nedo
rybes” ir jomis pridengti sa
vąsias. Kandidatai į vieną 
beprotybės rūšį, vadinamą 
dementia pr*ecox, yra linkę 
matyt sau priešus visur. Aš 
esu turėjęs keliatą pacijen- 
tų, kurie skųsdavosi, kad tū
li žmonės juos persekioją. 
Tikrenybėj gi nebuvo nieko 
panašaus. Vienas ligonis, 
kuris buvo nevedęs ir, ma
toma, turėjęs kada nors su 
moterimis nesmagumų, 
skundėsi man, kad mergos 
net iš Californijos atvažia
vusios vaikosi paskui jį ir 
nori padaryti kaž-ką bloga. 
Žmogelis pradėjo prašyti 
net įrankio apsigynimui.

Antra tokių korenponden- 
cijų priežastis gali būti jų 
autoriaus mania of self ag- 
randisement. Tokia mania 
būna apsėsti žmonės, kurie 
turi laipsnišką palinkimą 
prie protligės, vadinamos 
hallucinations of well-being 
(pasididžiavimo halucinaci- 
jos). Tokiems žmonėms rei
kia tik mažo sujudinimo jų 
silpnos nervų lygsvaros — ir 
jie tampa tikrais bepročiais. 
Paprastai tokie žmonės iš 
kalno jau vengia draugavi
mo su pažįstamais. Jiems ro
dosi, kad jie šimtą kartų 
aukštesni ir geresni už kitus. 
Kartais jie įsivaizdina esą 
Napoleono anūkais ir ima 
rykiuoti Napoleono legio
nus savo tuščiame kambary
je. Jei toks žmogus yra tik 
ką pradėjęs kvailioti ir jį už
tiksi pati i 
tai jis paprastai atsako: 
“juokus krečiu.” Tokie žmo
nės yra linkę prie užsidary
mo. Viešumas jiems sunkiai 
pakeliamas. Patekę į beprot-į 
namį, tokie žmonės neturi! merikos ir viso pasaulio. Tai 
nieko bendra su kitais be
pročiais, nes jiems rodosi, 
kad jie šimtą sykių aukštes
ni už kitus.

Autorius vėliausios Wor- 
cesterio korespondencijos, 
tilpusios 47-tame “Keleivio” 
numery, vartoja žodžius: 
“Bučeriai kiauliena kiaules' . , t ietuvoie kur į pra„ešti.
šeria,” “bučeriai gula kartu 1 ^uyoje, kui įp py. __ z_iv
su valkatomis,” ir tt. Tas ir į Keleivis turi būt siunčia-į q M.corps, Madison Ba.-rack

Red. Atsakymai ! PAJIEŠKOJIMAI
--------------- į

Peterui.— Mes nežinome 
tokios Radio stoties Ameri
koj. kuri samdytų lietuvius 
dainininkus radio koncer
tams, 
čiulio

4

Tik vieną sykį A. B a- 
pastangomis buvo 

duotas iš vienos Bostono 
stoties lietuviu dainininkų 
koncertas, bet daugiau tokių 
bandymų mes negirdėjom 
nei Bostone, 1 
nininkai negavo už savo 
darbą jokio atlyginimo, ir 
stotis d a nelabai norėjo už 
dyką juos priimti.

J. Matulioniui.—Bendra
darbių iš Lietuvos friums siū
losi tiek daug, kad ir prie di
džiausių norų negalime vi
siems už raštus mokėti.

A. Kalėdai, Rockford, III. 
—Tamstos “faktai” mums 
atrodo naivus. Netalpinsime.

A. B., Raymond, Wash.— 
Kadangi Tamsta nepriduo- 
di redakcijai pilno vaido ir 
antrašo, tai Tamstos kores
pondencija netilps.

Mes Perkam Lietuvos Bonus |
Mes perkam Lietuvos Bonus nuo tų, kurie pirks pas mus 1 

PIANĄ, PLAYER-PIANĄ ARBA GRAMOFONĄ. į

Primdami kaipo dalį mokesties. '
Mes užlaikom Pianus rinktinius ir gvarantuotus kaip tai: J

Weber, tvers & Pond, Hobart M. C'able, Emerson ir kitokio j 
išdirbimo. Lengvos išlygos. Reikale kreipkitės laišku arba < 
ypatiškai pas: (-) I

GARD1NER PIANO CO. į
B. Simonavičius ;

472 WESTMINSTER ST-, PROV1DENCE, R. 1. ;

I Pajieškau seserų Onos ir Veronikos 
Yšoraičiukės, Suvalkų gub.. Tamoš- 

.budrio vaisė., Višakio Rudos parap. 
į Kas apie jas žino malonės pranešti ar- 
. ba pats lai atsišaukia ant šio adreso. 
' M ATVltAAG V6/\n,llTIC 
j P.*O.*Box64,

Pajieškau Monikos Buozytės, Ma :e-Į 
iių sodos, Žagarės valsčiaus, Šiaulių • 
apskričio. Pirmiau ji gyveno Yonkcrs,' 
N. Y, o dabar nežinau kur ji randa i. 
Meldžiu atsišaukti arba žinantieji ma
lonėkite pranešti.

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

MATEUŠAS YSOKAIT1S (51) 
McNaught 'n, Wis.

PARSIDUODA ČEVERYKV KRAU
TI VĖ LABAI GEROJ VIETOJ, pa
čiame viduje miestuko. Bus parduota 
nebrangiai. Yra apgyventa daugiau
sia lietuviais ir lenkais. Jeigu kas no
rite, tai atsišaukite greitai. Savinin
kas ANTANAS SMOLSKIS (50) 

1105 Washington st.,
So. Norwood, Mass.

Pajieškau Vinco Jankauskie, nuo 
kurio paskutinį laišką gavau 26 d. 
balandžio, 1914 metais, iš Minden, W. 
Va., Boz 116. Kurie apie ji žinote, 
meldžiu man pranešti. Mudu esam

I’ajieškau Uršulės Ambnožiutės. Jos 
vyras vadinasi Vincas Danaseviėius. 
Ji atvažiavo į Ameriką iš Scotlan lo 
1910 m. ir apsigyveno Michigan vals
tijoj. Norėčiau su ja susirašyti. Pra- 

Įšau atsišaukti arba kas apie ją žino, 
i * - - ; : *■—:"
labai dėkinga. (51)

Mrs. Marijona l’aliokaitienė 
801 Davis st., Johnston City, 111.

Pajieškau Jono Tilos, Vaideniškių, ___
kaimo, jis pirmiau gyveno Chicago,, JAAA V A| 1Q9fi
III. Taipgi pajieškau Juozapo Matulio, į Ivfiv uALliftvvAlnl IvmV
................ 1 kaimo, pirmiau pyveno Į jAl GATAVI.
„ . Prašau abudu atiasaukti,

turiu svarbių reikalu Kas apie juos ‘ Naujausio_ išdirbimo; 1 už $1.00, 
žino, malonėkite man pranešti šiuojnas už 25c. _ Galite siųsti už v 
antrašu: F. MATULIS (51 >

575 Grand st, Jerscy City, N. J.

REIKALAVIMAI
BEKERIS, mokantis kept ruginęSau dtolSaUNll ai Ud apie CzH E«»» a ilK>K**llliS KCį>l rllj{,<lię

malonėkit man pranešti, už ką busiu ir baltą duoną, lai atsišaukia tuojaus.

ucgiivicjv. įivoge^ai. Taipgi pajieškau šių ypatų: • Vaivodiškiu 
nes musų (131- įFrano Vaitkaus, kuris 1910 m. gyveno Kanadoj. 1

Scotlande; Antano Sirutavičiaus, gy
venusio Saginav, Mich.; Vlado Ra
manausko, gyvenančio Worccster, 
Mass.; Stanislovo Šuklio. Jono Kar
pavičiaus ir Igno Libiko. Meldžiu čia 
paminėtus ir kitus pažįstamus atsi
liepti. Aš pasavary žadu išvažiuoti į 
South Amerika.

JOflN ZAGAR
4777 Mcrritt st., Detroit, Mieli.

i Jajicškau Krizistimo Guzausko. me
tai atgal gyveno Raymond, \Va.h. 
Girdėjau kad nusipirko farmą netoli 
Detroito, Kanadoj. Kurie žinot, malo
nėkite pranešti arba pats lai atsišau
kia.

VINCAS SABALIAUSKAS
2345 So. Leavitt St., Chicago, Iii.

Mokestis gera. Kreiptis. (51)
1111 Washington st.. \orwu3d, Mass.

LIETUVIŠKI

Neužmirškite Savųjų

Užrašykit jiems “Keleivi” 
dovanu Kalėdoms.

Draugai ir Draugės!
Už dviejų-trijų sąvaičių 

turėsime jau Kalėdas. Pasi
likę Lietuvoje musų giminės 
ir draugai turėsliudnas šven
tes, jeigu negaus jokių žinių 
nuo saviškių iš Amerikos.

Ar norite, kad Kalėdos
su savim kalbant, jįems butų linksmios? Jei

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

! jiems kas sąvaitę žinių iš A-

bus geriausia ir naudingiau
sia jiems dovana, kokią tik 
galit jiems padaryti.

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

Prisiųskite tuojaus pini-

parodo, kad rašė jo galvoje mas, o ant Kalėdų jie jau 
ne viskas tvarkoj. ; turės svečią iš Amerikos.

Yra viltis, kad anksčiaus ---- -------- -— 1 =——
ar vėliaus worcesterieėiai su- uv l j • »
žinos tikrą to autoriaus pa-. uvIvIVlV nalvMUvlIUd 
vardę, ir tada bus aišku, ar 1QOO MaFAme
jis yra sąžinės kankinys, ar la£u rlCuURS*
antraeilis beprotis. i

Jei autorius yra savo sąži
nės auka, tai jis nenustos ra- 
šinėjęs pagiežos korespon
dencijų, pakol jo sąžinė ne
bus dėl papildytų nuodėmių 
nuraminta. Bet jei jis pri
klauso aukščiaus aprašytų 
maniakų kategorijai, tai ver
tas yra pasigailėjimo kaip ir 
kiekvienas pamišėlis.

Viską sutraukus krūvon 
išeina, kad Worcesterio lie
tuviai turi savo tarpe arba 
sąžinės kankinį, arba liuosai 
gyvenantį lengvo laipsnio 
beprotį.

Medicinos Daktaras
F. Pu»kunigi».

“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.

Kaina tokia pat, kaip ir 
seniaus būdavo: pašalinama 
50 centų, o “Keleivio” skai
tytojams — 25 centai.

Visokius užsakymus rei
kia siųsti šitokiu adresu:

“Keleivi*” 
255 Broad way, 
So. Boston, Man.

vie-
, . _  vieną

tįtampom;; arba popierinį dolerį imant 
I daugiau. (2)

A. F. SIVEETRA & CO.
135 .\ewbury st., Lawrence, Mcss.

i

i
Pajieškau seselių Onos ir Agotos 

Kureišiukiu iš Prazariškių kaimo ir j 
Vincento Gnitkevąiaūs iš Merkinės! 
miesto. Esu tik pargrįžęs iš Lietuvos i 
ir turiu dėl jų svarbių dalykų. (51) 

ANTANAS KUREIšA,
51 Freniont St., Norvvood, Mass.

Aš, M. McKoneg. pajieškau savo 
švogerio Wm. Krasausko, pirmiaus 
gyveno Illinois valstijoj. Meldžiu atsi- 
šauktii arba kas žino malonės praneš- 

. ti, už ką busiu labai dėkingas. (52) 
I M. McKONEG
Į 33 Mary St., Paterson, N. J.

i

FARMOS
30

Pajieškau Prano Kučinsko. Paskuti
niu sykiu aš jį mačiau Waterbuiv, ,, . , ,
Conn. Taipgi pajieškau Domicėlės ir ™szkos, Manampoles apskr., ,r vai- 
Kazimiero Ivanauskų, vėliausia as 
juos mačiau Vaterbury, Conn., o ua- . -
bar girdėjau, kad jie gyvena Broo- sijnauyti. Girdėjau, 
klyne. MONIKA KAZLAUSKIENĖ o

R. F. D. 2, Uniondale, Pa. i
Pajieškau Liudviko Nainio sunaus,! 

katras yra gimęs ant Kaukazo ir gy-j 
venęs kada tai Pittsburgh. Pa., pas- : 
kiaus buvo Šiauliuose gimnazijoj. Jo 
motina Teresia mirdama patiko jam 7„,.a „ ;; ?-----į,
deimontinį žiedą ant atminties. Jeigu dirbo 1909 m. Hackley Phelps Bonnell 
myli savo motinos atminti, tai pra
šau atsišaukti žemiau paduotu ado _
su. Ji labai mylėjo savo sūneli Liudvi- zl9 apskr., Raguvos valsčiaus, Ragu- 
ką Wm HOFFMAN , vėlės parapijos, Pavasakių vtenkfemio.

P. O. Box 99, San Francisco, CaliL !Jis arba kai žino malonėkite
___________________________ 1______  pranešti. (-)

Marcijona Višniauskaitė,
985 Fenihill avė., Detroit, Mich.

Pajieškau ^savo draugo Juozo Ila- 

sčiaus, kaimo Patašnės Trumpu laiku 
išvažiuoju į Lietuvą, tai norėčiau pa- 

_ ’ , l:ad jjg
Cleveland, Ohio. Jis pats, ar 
adresą žino, malonėkite man 
ti, busiu labai dėkingas.

JUOZAS SAMUOLIS
9503 Cardoni Avė.,

AKRŲ GERV NAMŲ FARMA 
Derlius. Arkliai, Paukščiai.

Įrankiai taipgi; sezono bargčaas, 
tik l'į mylios į miestuką, lygus lau
kas, šaltinio vanduo ganyklose, ap
skaitoma 200 kordų medžių, kuriuos 
galima parduoti gera kaina, obuolių ir 
kitokių vaisių; šilta 8 kambarių stu- 
ba, geras vanduo, nauja su skiepu 
barnė Šeimynos nelaimė priversta 
paaukaut už $2,800, tik $800 reika
laujama. (-)

E. A. STROUT AGENCY 
Lincoin st, W. Medvay, Mass.

gyvena 
kas jo 

praneš- 
fl)

Detroit, Mich.

Aš, Marcijona Višniauskaitė, pa
jieškau savo tėvo Jono Višniausko, jis 

” ■ . ~ \ “ ‘1 
Company. Phelps, Wisconsin, Vilias 
County, Camp 12. Paeina iš Panevė-

Stebuklingi Kalendoriai
Kurie turi dangišką nujautimą. Šitas 
Kalendorius prieš lietų būna raudo
nas, prieš pagadą mėlynas, ir tt. Kož- 
na gaspadinė privalo turėti dėl žino
jimo lietaus. Kaina 10 centų. (51)

GR1KSONO SPAUDA
233 N. Clarion st., Phiiadelphia, Pa.

Aš, Neliie Mikalonis, duodu atsaky
mą Silvestrui Saboniui: man gaila, 
kad tu savo purvus drabstai ant ma
nęs, mane pabėgėle vadindamas. Aš 
nuo nieko nebėgau ir tu tą gerai žinai. 
Visi žino ir tu žinai, jog aš turiu <li- 
vorsą (atsiskyrimą). Savo vardą bi-• 

dais. Tu žinai, kad tau reikia duoti po 
5 dol. sąvaitėje mergaitės užlaikymui, 
todėl ir bijai savo vardą padėti.

Neliie Mikalonis.

APSIVEDIMAI
a

Esu našlė, norėčiau susipažinti su 
jai padėti, o slapstaisi po kitų va r- geru draugu per laišką. Savo name 
dais. Tu žinai, kad tau reikia duoti po laikau Furnished Roonis. Malonės 

kreiptis ypatiškai arba laišku.
B. M. 3534 So. Parnell avė., 
(3 lubos iš priekio), Chicago, Iii.

Pajieškau merginos arba moteriš
kės, našlės ar gyvanašlės, katra my
lėtų ant farmų gyventi už gaspadinę, 
tarpe 25 ir 37 metų amžiaus, kad butų 
smarkios išžiuros, gražaus sudėjimo ii 
malonaus apsiėjimo. Aš norėčiau gy-

Pajieškau Valiusios Paliukaitčs. 
Buvo ženota su Adomu Morkūnu. Iš 
Lietuvos paeina iš Kauno rėdybos, 
Kupreliškių parapijos, Girstoikių 
kaimo. Ji atvažiavo į Baltimore, Md. 
1905 ar 1906 metais, paskui išvažiavo . . -
į Rochester, N. Y. Ji pati lai atsišau-‘ventl ęraziai i- viežlybai. Jeigu tokia 
kia arba kas apie ją žino, malonėk-te rastųsi, la? atsišaukia ant šio adreso: 
pranešti, nes turiu labai svarbu rci-' ’ 1 'r> 1 ' -11
kalą.

MRS MARY MORKŪNIENĖ I ~T 7“----
Bos 73, Oak Lawn, III. I Pajukau

- arba nasles, whwhiv.

va.™ *>"•, m
A. GELIS

424 W. 19 st., New York City, N.Y.

Pajieškau gyvenimui draugo, vaiki
no aiba našlio, nuo 40 iki 50 metų se
numo. Aš esu našlė 10 metų. Platesnių 
žinių suteiksiu pci laišką.

MR. SIDER
Post Office Gcneral Dclivcry 

Van Dyke, Macomb County, Mich.

Pajicškau apsivedimui merginos 
arba našlės tarpe 25 ir 35 metų am
žiaus, kuri yra dora ir mylėtų gražų 
šeimynišką gyvenimą. Plačiau susipa- 
žinsim per laiškus. Rašykite šiuo ad
resu: V. S. J * (51)

Jonas Gaižutis, pajieškau pusbrolių i Hudson Avė., Brooklvn, N. Y. 
domo ir Kazimu»m Rnl-llZ-mnin r*«_ —

Pajieškau švogerio Vilemo Garbe
nio, seniau gyveno Tacoma, Was’i, 
Pagirių kaimo. Kruopių valse.. Šiau
lių apskr. Malonės atsišaukti arba 
kas apie jį žino teiksis pranešti. Aš 
tik ką grįžau iš Lietuvos ir turiu daug 
svarbių naujienų. (51)

VILIMAS KAZLAUSKAS
56 Oak st., Middleboro, Mass.

Pajicškau brolio Viktoro Žilitelio, 
paeina iš Kauno gub., Ukmergės ap
skričio, Veprių parapijos, Kazlovčiz- 
nes sodos. Kas apie jį žino malonės

PVT. STEPHEN ZENTOL
;s, N.Y.

FKANK BARTASIUS
R. F. D. 4, ULster. Pa.

apsivedimui 
apie 32 metų

merginos 
senumo.

Adomo ir Kazimiero Rakučionių, pa- į
eina iš Ukmergės apskr., Pabaisko . _... ______
vaisė., Vaitkunų kaimo; apie 15 melų j terš, tar|X’ 15 ir 55 metų senumo 
gy vena Amerikoje.. Prašau jo pati ~ '
atsišaukti arba kurie apie jį zin«, 
lonės pranešti.

JONAS GAIŽUTIS
loC'/į Compostclo, kasa 2*1,

Habana, Guba.

Pajieškau gyvenimui biednos mo- 
Aš 

esu senas 50 metu žmogus, dirbu šva
rų darbą. Katra norite gražiai pagv- 

Iventi, atrašykite laišką. (51 j
JOHN GREBASS

I 93 Grand St., Brooklvn, N. Y.
j Pajieškau apsivedimui merginos 

Pajieškau savo brolio Pranciškaus arba našlės, be skirtumo tikėjimo, 
Norkaus, Kauno rėdybos, Šiaulių an- nuo -”5 iki 40 metų. Aš esu našlys 10 
skričio, Papilės valsčiaus, Akmenės metų, ne biednas. Kuri mylėtų arčiau 
parapijos, Skrctiškio kaimo. Pirmiau susipažinti su manim, malonės para- 
gyveno Phiiadelphia, Pa. Girdėjau, 
kad 1914 metais jis išvažiavo į Brook- 
lyn, N. Y. ir dirbo cukernėj. Jis yra 
5 ir pusę pėdų aukščio, tamsiai gelto
nų plaukų, biskj rauplėtas, kalbėda
mas truputį švepluoja, apie 40 metų 
amžiaus. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote, kur jis yra, malonėkite pra
nešti. Už pranešimą duosiu 10 dol. at
lyginimo. IGNAS NORKUS (51)

76 Herman St., Rochester, N. Y

Aš, Marijona Juškiutė. pajieškau 
savo brolio Izidoriaus Juškio. Iš Lie
tuvos jis nuvažiavo Chicagon pas savo 
dėdę Tadeušą Lukošių. Paeina iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio, Erž- 
vilkio parapijos, Piltalio kaimo Kas 
apie j| man praneš, tas gaus 5 dol. 
dovanų. Jau 23 metai kaip jis gyvena 
Amerikoje. (511

MlSS MARY JUŠKIUTĖ 
į P. O. Box 350, Aosonia, Conn.

!S
ma-

šyt laišką. (51)
JOHN GEDVILAS

P O. Dox 144, Staunton, III.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA minkštų gėrimų 

krautuvė ir sodos darymo fabriką. 2 
trokai ir visi reikalingi įrankiai dėl 
dirbtuvės; parduoda administratorius. 

NASHLA BOTTLING CO. (50) 
56 High SU Nashua, N. H.

Tel. 2666-W.

I

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, vėliausios mados, kainuoja 
nemažiau kaip 15(W) dol. Aš parduodu 
labai pigiai. (51)

.1. M MAISONIS
382 Hampshire St., Lawrence, Mass.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

ninkų laikraš 
tį, tai yra pui 
kus dalykas! 
Todėl, kurie 
rukot, vieto; 
kažin kieno 
cigaratus, k u 
rie nieko ge
ro nedaro, n

gal savo priešus šelpiate, bei žyd- 
berniaujat, tad tik savo draugų 
NAUJOKŲ BROLIŲ išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi ir cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose. Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barberius, reikalaukite nuo 
lietuviškų biznierių ir rūkykite 
visur
JONO—JOHN’S C1GAR 
a-ba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tč- 
niyk vardą ir paveikslą ant bakso.

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

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DIVLSION AVĖ., 
BROOKLVN. N. Y.

Vcita parenit brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (52)

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- i 
garsinimus, kaip tai: |raji<6koji- 
nms apsivedimų. įvairius praneši- 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome |m> 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą pacalpin 
kelis sykius, už sekančius sykiu < ! 
skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie ti r 
užsiprenumeravę. laikrašti ir u; 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo-’j.
Už pajieškojimus giminių arba ‘ 
draugų skaitome po 2c. u* žodį ' 
Cirmą sykį; norint tą pati paj es- 

ojimą talpyt ilgiau, skaitome po;
lc. už žodį už kiekvieną sykį. 

"Keleivio” skaitytojams, k'iile; 
tur užsiprenumeravę laikraMį, ui; 
pajieškojimus giminių ir draugą ; 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pr. 
kiuoja daug brangiau, nes padary- ! 
mas klišės dabar prekiuoja b*ai - i 
giai. Todėl norint talpint payeško- ; 
jimą su paveikslu, reikia pr’sių. t ; 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą aiba a»--i 
garsinimą reikia prisiusi kartu ir! 
mokestį. J

"KELEIVIS"
2bo BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

t

u <
t
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REIKI VIS

.Humoristika
ousę pradėjo šauktis prie 
: ventujų: •

—Maldauju jūsų pagal
bos, šventas Juozapai, šven
tas Pranciškau... (čia jis su
davė kumščiu Į sakyklos 
kraštą, kur buvo prikalta vi
nių), 
imtų, 
hai:..

.Metė jis klebonui rąžančių i 
• akis ir tarė:

—Atsiimk. nebereikia! 
Nenoriu Dievą rūstini. Tam
sta esi Dievo tarnas ir tai už- 
pykai, kad pakartojau tą pa
ti keturis sykius. Tai ką gi 
Dievas gali apie mane pa
mišyti, kuomet aš tą patį 
jam kartoju po 150 sykių?..

L—s.

0 kad jus velniai pa
jus prakeikti išdykę-

MAMOS NĖRA...
Užsukau aš pas Zuzaną. 
Ji man sako: “Taip vėlai? 
Apart to, aš .šiandien viena.” 
Aš jai sakau: “Tai gerai.”

Ir kad brangus laikas neitu 
Be naudos, veltui visai. 
Aš pradėjau ją bučiuoti 
Taip saldžiai ir taip karštai’..

—“Tu bučiuotis! Kaip ne gėda?” 
Tuojau Zuzė ėmė rėkt.
O vėliau... pati pradėjo
Mane karštai glamonei.

—“Aš bijau! Mama gal grįžti.
Bet palauk, ji dar negreit.” 
ir, išdykėlė, dėl ko tai 
Pradėj’ lankus užsidengti...

Ant. Sk-is.

Gudrus valkata.
Valkata (pasivijęs poną): 
Ar kartais ponas neparne- 

savo mašnelės su pini- 
ra»s?

Ponas (stverdamas už ki
lniausi:— Ne, nepame
na u.

Valkata:— Tai gal ponas 
luoši man nors dešimtuką 
;nt kavos?

Medžioklėje.
Raiti medžiotoju laksto 

po laukus su šunimis, norė
dami nužvelgi kur zuikį ar 
lapę. Susitinka jie šalia miš
ko senuką.

—Ei. seneli, ar nematei 
zuikio?

—Zuikio? Taip, mačiau 
—atsakė senukas.

—Kur? kur?... Ar senai? 
—pasirengę vytis klausė me
džiotojai.

— Prieš trejus metus ma
čiau ten... uz didžiulio miško 
—stenėdamas atsakė senu
kas.

I

Kodėl nepasakė.
Ona:—Kur dingo papū

ga, kuria aš tau dovanojau? i
. As P»pio- , n Derši, visuomet šlubuo

čiau, iškepiau ir suvalgiau, i • o 1
Ona:— Ką? Papiovei to- J - 

kĮ puikų paukšti, kuris mo
kėjo kalbėti kaip žmogus!

Magdė:— Tai kodėl jis 
nan to nepasakė?

Piršlybose.
Jaunikis:— Sakyk, pirš

leli, ar šita merga, kurią tu

Vadinasi, pakvietė.
Vienas tėvas pasiuntė sa

vo vaiką pakviesti kaimyną 
i vestuves. Vaikas, bijoda
mas pikto šunies, nėjo per 
kiemą Į vidų, bet priėjęs iš 
kitos pusės prie lango, klau
sia:

—Ar yra šuo?
—Ne, kieme laksto.
—Tėvas kviečia i vestu

ves.
—Gerai, kai parbėgs, pa

sakysiu.

I ;

Naudojasi proga.
Šeimininkė:— Nevažiuok;

Piršlys:— 0 ne. nevisuo-f 
met. Ji šlubuoja tik tada, kai! 

> eina. į

l Laiku pastebėjo klaidą.
Jonas (prie savo draugo Į 

kapo):— Et. žmogus kai I
• ,~eVnnunKe- .v musė: čia gvvas, čia jau. shubą suginu jaunikiu,!<Iuobėj..0^ Juo2o. AolottL’ Izru įccinon-nnne •* . . . _

T> v .. .*• • pUSniCtlS kai \ cvic.
Kai jis lsslPa-!tridesėtkio metu paliko, m o m m _ _ U _

palauk kol išsipagirios.
Jaunoji:—I 

girios, tai su manim 
žinos. c

Turčių tarpe. ♦ :

—Aš ką tik gavau telegra- 
•na, kur pranešama, jog aš ‘ 
tapau tėvu.

—Sveikinu! O kaip jau
čiasi tavo pati?

—Dėl dievo meilės, tylėk! 
Jeigu mano pati apie tai da- 
žinotų,- tai butų skandalas.

Pasistengs.
Leitenantas (i kareivi).— 

Tu girtas, ištvirkėli?
Kareivis (svyruodamas). 

x—Visai ne, tamsta leitenan
te.

Leitenantas.—Na, jei ne
girtas, pereik per grindis 
viena lenta.

Kareivis (krypuodamas, 
mėgina eit).—Kaip dėl tams 
tos, leitenante, galiu nors ir 
per visas.

Koks paaiškinimas, toks ir 
paklausimas.

Vieiia mokytoja, norėda
ma kuo geriausiai paaiškin
ti, kaip už nusidėjimus žmo
nes sutinka baisi karonė, taip 
pasakė: /*< "

—Nabuchodonozaras už 
savo nusidėjiinus>.---tUrėjd 
maitintis .tiktai vienomis žo
lėmis kaip karvė;

Mažiausias iš mokinių Jo
nukas pertraukė jai kalbą sa
kydamas :

—Panele ’. O ar ir pieno jis 
paskiri davė kaip karvė?

t -
Gražiai dainuoja.

Jaunoji (Į savo vyrą):— 
Kodėl . tu, Jurguti, nemyli 
dainų?

Jaunasis: — Apsirinki, 
brangioji. Aš labai myliu 
dąinas. .

į Jaunoji:— Tai kodėl tu 
visuomet stengiesi išeiti iš 
stubes, kuomet aš pradedu 
dainuoti?

Jaunasis:— Matai, bran
gioji, aš bijau Įtarimo.

Jaunoji:— Įtarimo? Ko
kio įtarimo?

Jaunasis:— Kad kaimy
nai nepamanytų, jog aš tave 
smaugiu.

< • Pennsylvanijos barberiai.
Anais metais vienas bos- 

I .onietis nuvažiavo Į Maha- 
noy’aus apielinkę ir užėjo 
pas lietuvišką barberį apsi- 
skusti. Barberys paspiaudė 
ant muilo ir muilina svečiui 
barzdą.

—Ar tamsta visus žmones -. 
.aip muilini? — klausia bos-p1: 
conietis.

—One, ne visus. Saviš-J. 
kius kai skutu, tai spiaujuj 
tiesiai ant veido, o su sve- i - 
čiais apsieinu političniau — 
soiaunu ant muilo.

—B“
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Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo ftbmatizmo, Strė-' 
nu Skaudčjimo (laumbago), Padag- 
ros (Gout), ^patašyti man taiftka, pa
dedant savo varčia «■ aišku adrezų, 
o aš prisiusiu dykai vieno dolerio ver
tės l»oi>ką išbandymui mano Rheu- 
matismo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmų nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs i tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vienų cen
tų- ;

Nebandykite prašalinti romatfz- 
mo per kojas ar skarų su pagelta 
plnsterių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jj su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot ii prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jųa turite vyti ii lau
kan. .

r— 1 r -------

Drūti, Ištvermingi, Gražys
Laikys Ilgus Metus

Neuralgia
Aštrus, duriantis, nepakenčiamas skausmas reiškia neural
giją (nervu ligą), šitokie skausmai gali : 
vienoj kūno daly, o tankiausia š<;ne veidą.
DOX per penkias minutas ir subunckftuokii
Compress. DOX nuramins nervus.
Gaunamas pas aplieto:
arba pr;.-i.,*:»it 56c. už itbandy- ■ 1
m> Lor.Ką n;-.' iLirrelt Liaiment ■ B ■ i
( o. Ine.. “> litmGnj'ion Avė.,

Easioa. Ma«

II AI IJONIKKAS REN.USS.ANCE. dailus
darni* išdeltartM tafetinis stalas šėpui.ė su.fėl t> ;r.-elin:ams
indams, staliukas aat ratukų, ofiiki krėslą* ir mini.

VISK AS TIK I ž ŠI tu.iMl.

Valet APSAUGOS BRITVA •
AlltoStrOp Kuri Pati Išsigalanua

VISAS PRIRENGI.MAS $1.00 ir $5.<W 
Parsiduoda visose britvų krautuvės* SAarp«n«

kiškai ir rusiškai- leielonai Hsymarke: X“90
L Al.l.EN ST_ «'or. Chamtem Su BOSTON. MASS.

VIESRLIMIO SETAS, padarytas iš Aaterican Ualaut. :> tatai dai
lus šmolai. kurte suirtas jūsų namam, paluciei^ išvaizda.

VISKAS Už S9a..",0. ____
MIEtaKl IMIO SETAS, 4 dailių šmotų, padarytasis Atr.eriean .irta 
Erencb Mainui, spria^sai ir matracai kartu.

z VISKAS l’ž SU8.tR).
VHtTUVČS PEČIĮ DIDELIS PASIRINKl.M IS.

ŽEMOS KAINOS IR ALGšTOS Kl šlES VISOK1I PADARYME. 
1MOELIS PASIRINKIMAS VISOKIA FORMŠII DE!. l‘\GRA- 
AfNI.HO JVS V N AM V*
ŽEMESNĖS KAINOS, NEGI Ki lt KITI R MIESTE. IŠLYGOS 
MMTAIKINTOS JLSV KIšENlt I.
Mu® kalta* itrtuvtskai. Nuo IŠOO mciŲ jūsų geriausius Lietuviu 
tomistų storas.

HOLUS FORIUTORE COMPANY
?9l WasMnaton Street. BOSTON

338 Broadvay. SOVTH BOSTON. Mass

- - Į pusmetis kai vedė. Žmoną 

neva-j (pertraukdama kai
myno kalbą):— Ne tride- 
sėtkio, bet dvidešimt dviejų. 
Pi-ašau neužmiršti.

----------------- p 
Mokykloje.------------- į (

Mokytoja:— Kas gali pa- 
: sakyti, kiek jausmų turi ark-p 
.lys?
. Jonukas:— Arklys turi’ 
peltkis jausmus. Į

i Mokytoja:— Taip, pen-'c’eT1}oKratų Partijos. ■
kis. Dabar man Įvardink Knygos turinys susideda 
tuos jausmus. iš sekamų skyrių:

Jonukas:— Keturios ko-i 1. įžaiųą.
.jos ir uodega. Vadinamoji Proletaria-

C L ' lO
\annamm nnm lalrmanvama — —— e w

X Komunistų Partijos 
Diktatūra.

Pasaulio Socialistinė:
I

Senbernio paaiškinimas.
Vienas senbernis nuolatos 

suko apie merginas, bet 
jokiu budu negalėjo apsives- 

*. Vieną kartą jo kaimynas 
i užklausė ji:
■ —Kodėl tu, Jurgi, nie
kuomet neapsivedi? Juk
■ apie mergas nuolatos suki?
i —Kad tuibut, brolau, 
bloga yra ta merga, kuri už 
manęs norėtų ištekėti.

-
Bučerio gudrumas.

i Jurgis:— Kuriems
Perkrikšto poteriai.

Vienas protestonas perėjo
i kataliku tikėjimą. Prikal-i, . , ., . , v.
bėjęs jį persikrikštyti

Bučėris

ga-

“IAS YRA RUSŲ SO 
VETO RESPUBLIKA?”

Išleista Lietuvos Social-

nas padovanoję jam ilgą tri-, 
jų dalių rąžančių ir, liepė kas

_ _ — - — - •**

kaip liepta ir stengėsi apie 
nieką daugiau negalvoti, j 
kaip tiktai apie Dievą. Bet 
pagoniška prigimtis ir čia ■

Ogi tam, kad

Vaistas merginoms nuo 
galvos skaudėjimo.

Ponas dakta

4. 
Revoliucija.

5. Atgal į Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos 
žinios ir visi faktai apie ko
munistų tvarką sovietų Ru
sijoj.

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar- 

idavinėjo.: ‘Keleiviui1’ pasi
sekė gauti jos tik keliasde- 
šimts ‘ egzempliorių, todėl 
kas nori ją gauti, tepasisku- 
bina.

£ Kaina tik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku'

I

kaip ^o^Sa^fe^ke ‘arba « UŽ20j
Atsibodo perkrikštui po 150 1?.a" H“®“#6gani* sKau"tentų “Keleivio” tedakei-i.

k-"*“- : Gydytojai- į Susirask’^’P,tUOj5US g?USipe
'sau vaikina ir ištekėk už jo. Sovietų Respublt-į.

-----------  __ i* Ka. ,

sykių tą patį kalbėti. 'Matyt, 
•lar nebuvo jis kaip Teikianti 
katalikyste j Tuomet jam skaudės galvą,
abejojo, artas Dievui gali i _ _ į fe
patikti. Nutarė tai patirti per į ° __ 1_____ • r
Dievo tarpininką, tą pati; Ker»vl..w—**ntas. 
kleboną, kuris j'į apkrikšti-į Jonas:— Jokūbai, Kodėl 
no. Už kiek laiko jis nuėjo-tu nukirtai savo šuniukui 
pas kleboną ir pagarbino: j uodegą?

—Tegul bus pagarbintasI Jokūbas:—Mat, jis pa- 
Jezus Kristus! 'matęs uošvę vizgindavo uo-

—Per amžių amžius!—įdegą, todėl ir nukirtau, 
linksmai atsakė klebonas, j -------------

Neidamas toliau nuo du- 
rų, perkrikštas Jr vėl karto-!

—Tegul bus pagarbintas duoda pieną, mės 
Jėzus Kiistus! dauk kitų dalykų?

Gydytojas:—

Mokykloje.
Mokytoja:— Vincuk, pa-: 

•sakyk man, koks gyvulys 
mėsą, odą ir

Klebonas nenoromis atsa- 1 * ko:
—Per amžių amžius.
Perkrikštas kartoja tą pa

ti ir trečią sykį. Klebonas ■ 
tyli, neatsako nieko. Per- i 
krikštas kartoja ir ketvirtą j 
sykį. Klebonas supyko ir su- Į 
šuko: 1

r___  _ _ —Ar tu pabludai, per-j|
zdamas pamokslą i.-ikarš- krikšte? i

’ " l i. , y0 perkrikštui užteko, i

- Pamokslas su keiksmais.
Tūlas kunigas, sakydamas 

pamokslus, turėjo paprotį 
daužyti kumščia j sakyklą. 
Karta jo klapčiukai ant fo- 
nių įkalė kefetą vinių j sa
kyklos kraštą. Kunigas besą-

• . : _n___ r

čiavo ir atsisukęs į altoriaus

Vincukas:— Ogi tėvas.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsarga, prižiūrimi 
sveiki veido išžiūra ai 
■jaustos nasdos aprėdai 
l>us Fątėcsyt;. jeigu p!a: 
bus pilni pieiskenu. Kcda- 
ieiskite, kad tie įkyrus 

gadintą ju^r” gra- 
»umą. Naudokite RsSles
I as vikaras per i'Jr.t dienų 
ir pleiskanos tuoja-s i«ykr. 
Po to ntkarčis s r.i-.tdcioat 
tp>isau*O3ite nuo ia. R f'les 
I-arduoda jūsų vaistiaickas 
po 65c benką arba 75c 
'..ėsite rš laboratorijos.

F. AD. RICKTER & CO 
Berry 4 Sottth Sth 

Brooklyn. K Y.

TEL. EMPTRE 7365 <

DR. F. NATOns į

■Ii■ i

9

Ultravieletiač šviesa 
Dutihcrmia

822 HOLBROCK AVĖ. 
DETROIT, MtCH.

ADYNOS:
12-2. 6-8

■
I

NAUJA MOKSLO 
KNYGA

Tėvynės Mylėtojų Draujija vėl parūpino gražų moksliškų vei
kalų PASAULIO ISTORIJA, pamišytų garsaus anglo raštininko 
HTLLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems' 
gerinusiems Lietuvon kalbininkams.

■Atai tik trumpa sutrauks knygos tarinio: Kur yra žemė erdvė
je; Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžins; Kaip išsivystė Įvairios gy- 
vulių veisles; Kaip gyvybė ant žemės atąkado: vandeniuose ir 
sausumoje; Paeaulio klimato atmainas; Kodėl gyvybė nuolat kei
čias; MiKnuišbų »»PWU t«dynė ir atsiradimas pirmajų paukščių; 
Nauja žinduoliu gyvulių gadynė; Atsiradimas pmegemi; žmogaus 
gadynė; Pirmieji žmonės ir jų dertai; Pirmieji žmonės Europoje; 
Pirm aries mtatya, fttosofija ir tikėjimas; Amonių rasės; žmonių 
kalbos: ariją, semitų ir kitą: Pirmosios civilizacijos: Pirmieji mie
stai: Jarrirnil ir pirietiai;-Raštaų; Dievai ir žvaigždės; Baudžiava, 
vergija, aecialimės Mėsos ir laisvieji žmonės; žydų raštai. Biblija 
ir r*TT-<-y Arijų tautas ir priciistoriški laikai; Aleksandro Di* 
džiejo karsbtaan gyveni aus ir darbai; Aleksandrijos mokslas ir re
ligija. U to trumpe parašymo matote kaip pilna ir įdomi PASAU
LIO ISTORIJA yra. Virš 70 paveikių tekate. Apdaryta. Kaina su 
pasiuntimu............?.................................................................32.25.

fRąedami ąinigus adresuokite sekančiai:
KELEIVIS

256 Bro^vay SO. BOSTON, MASS.

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 {vairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IK DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JI S V LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
er

Kiekviena* nusipirkt* tų knygų pasidžiangą. Pinigua geriau
sia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog, pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio ’ ad- 
resa ir nepamiršt prilipir.t uz 2c. markę.

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Rheumatism

Ir aš tikiu, tų darbų 
Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jchru 
jus paliuosuosit rmo sšaustno- 
ir kentėjimo. Mano jryduolės j __________
panaikina skaudžius diegliui),muskulų gėlimų, gerklės sutinimų ir 
tųnarių anstinginrą.________________ _____________

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jų« man pavelysit, Aš galiu daug prirodyt i vienų-suvalą ir 
paprašysite mano, kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio ’, 
vertės buteliukų gydubiių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeipj jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot fta joe 
gali padaryti. Perskaitykit musų > i ’
pasiūlymų žemiau ic reikalaukite A'///^7r r
jų tepjaus. . ✓V.V'V; '

j

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime^ kad jus fttandytumet Knhn’s Rheumatic Remedy, kad ; 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas rali būt praži
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jų? atrasite, kad tas gelbsti joms, tuo
met užsisakykite daugiau, kad d a baigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir -užsibaigs. Mes 
nesiunČiame mažų buteliukų, kuris neturi vertės, bet siunčiame pi] 
mb atieree bateli, kokie parsiduoda aptiekoae už doreli. Sis butdis 
25c. persiuntimo ir Mpakavimo sunkus ir mes tarime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimų. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidama, e 
teogpua aplaikyrite vieno dolerio vertės butelį dyksL Priimant no-

KUHN REMEDY CO. Dep. a W. 1855 Mihrųukee Avė, CHTCAGO.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE i
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) 
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SOCIALDEMOKRATAI kos. Apie vagystę buvo pra-į 
DĖKUOJA UŽ AUKAS. įnešta policijai, kuri, suėmus:

Jermalavičaitę, rado pas ją 
pavogtus daiktus. Jermala
vičaitė jau keturis sykius 
buvo bausta už panašiu bu
de padarytas Vagystes, todėl 
apygardos teismas savo lap
kričio 6 dienos posėdyj Jer
malavičaitę pasmerkė kalėti | 
trejus metus sunkiųjų darbų 
kalėjime.

“Keleivio” Redakcija ga
vo nuo Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Centro Komi
teto šitokį laišką;

Papildymui mu>ų apy
skaitos 1 liepos, šiuomi kvi
tuojame sekančias aukas, 
gautas po 1 liepos iki 25 rug
sėjo šių metų.

Rugpiučio 1 d. gavome 
per drg. Ciniką iš Bingham- 
tono 325 iitus.

Rug. 1 d. iš drg. Liutku- 
vienės iš Bostono — 150 lt.

Rugsėjo 9 
chelsono iš 
200 litų.

Rūgs 9 iš 
čiaus — 1*^0 lt.

Rūgs. x 1 iš drg. A. Vilio iš 
Chicagos — 685 lt.

Rugsėjo 15 iš drg. J. Vai
nausko iš Chicagos — 465 lt.

Rūgs. 25 iš drg. V. Vait- 
kuno iš Lasvrence, Mass.— 
780 lt.

Be to gauta per drg. Ke- 
mėžą iš Chicagos ir jau se
niau pakvituota 736.30 lt.

Visiems aukavusiems, pa
sidarbavusiems prie pinigų 
surinkimo ir persiuntimo, 
LSDP. Centro Komitetas 
reiškia širdingiausi ačiū.

Su širdingais sveikinimais, 
K. Bielinis,

S. Paplauskas.

iš drg. V. Mi- 
Brooklyno —

drg. Bacevi-

DEGUTINIŲ “PATRIO
TŲ” DARBAI.

Naktį iš 28 į 29 spalio m. 
Kaune degutu išteptos sveti
momis kalbomis iškabom. 
Lauksime, ar policija suseks, 
kas tą biaurų darbą yra pa
dirbęs. Kadangi policininkų 
budėtojų mieste gana daug 
ir tepėjų, atliekančių savo 
“darbą” nepastebėti negali
ma, tai čia bus labai lengvi 
kvotimai, ar musų policija 
atsako nors minimaliniams 
reikalavimams.

paštu, telegrafu ir telefonu, 
dar konsuliarė protekcija.

Taip, p. Vygande?
Na, o kas bus, jei lenkų 

lapė, vieną koją Lietuvon 
Įkėlus, įsirangys visa i Lie
tuvos Respublikos roges?

Kas bus, jei Lietuvos Res- 
publikon pro padarytą krik
ščionių spragą ims plaukti iš 
“^olščios” lenkų rezervai?

! Kas pasidarys, jei prisi
rinkus • pakankamai lenkų 
dvarininkų atsargai pradės 
braškei musų žemės refor
ma?

Juk ir dabar musų lenkai 
dvarininkai nesiliauja drum- 

.stę musų respublikos ramy-j 
bę ir tvarką po užsienio 
spaudą, po Tautų Sąjungą, j 
ir kur tik gali.

I

GYVĄ PALAIDOJO.
Ukmergė.— Spalių 12 

prie rusų kapinių, iš kur pa
prastai imamas smėlis — 
žvyras, buvo sušokę i duobę 
du vaikai. Vienas jų 8 ar 9 
metų mokinys Jarmolavi- 
čiukas kastuvu ar pagaliu 
palytėjo statų duobės kran
tą, ir smėlis, tiesiai ji užgriu
vo. Subėgę netoliese buvę 
vyrai atkasė vaiką jau negy
vą. Gydytojas konstatavo, 
kad vaikas smėlyje išbuvęs 
užgriautas 5 minutas. Antrą 
vaiką smėlis mažiau palietė, 
todėl pavyko išgelbėti.

d.
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..^Uus pv Aiaeniw< Vėliavą“

Nupigintą ten ir atgal keliaae į

LIETUVĄ
tik S203.00 ir brangiau 
per Brenicu ar Cherbourg

1RM jtaę sekančios kri-.ončs į 
Lietuvą nuap:eudiniv, būtinai Iš

tirkite kokius puikius laivus I mteJ 
Statės Line#, laivynas valdoruas S. 
\ . \ didžius, siūlu jūsų pACOglDBUl.

Milžinas. kopuikiausias "Levia- 
than’*, ir vis: kiti laivai turi erdvius 
Irenos ktesu.t kambarius, uuoua pui
kų t.iaistą matonMM vaiskiose, ir 
turi u'tekti:iut vietos pasivaikščioji
mui. Frie to. kainos žerno^ ir gali
ma paruošti greitas susūūekiinas su 
kHionės galu. Apsimokės jums gauti 
pilnų :.;fjrmacijo šiandie nuo juaų 
iaivikorcų agento ajLa rašykite

“Rimbas“, juokų ir saty
ros mėnesinis žurnalas, išėje 
antras numeris. Yra neblo-i 
gų juokų. Redaguoja R. Ži-i 
džiunas, 327 E st., So. Bos-’ 
lOu, .‘atiSS.

• - ' . ' C. ’
boro Repertuaras,“ mu-i . . — • c. -- j

. - - , «- •o ir rugsėjo mėn^ius. j
zikes leidinys už įiepos^ru;
Y v i. * ' • “ - - • ' —p* 
čia telpa šios kompozicijos: į 
‘‘šilas,” “Mikita.” “Raudok! 
neraudojęs,” “Dešimtoji kul-j 
keiė. ’ “Žvaigždutė” ir “Šie-j 
napiuiė.” Kaina už šitą są-! 
siuvinį 75c. Išleido A. Ba
čiulis, 421 Si.xth st., So. Bos-: 
ton, Mass. i

i- j

• .ARGENTINOS LIETUVIŲ I Koks buvo Dievas i 
: >nformacuVB1uro Pgfjuinas? '

Į Perkūnas buvo vyriausia seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir.dabar lietu
viai negali užmiršti.

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

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuviu tautą?

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

Jei to nežinot, o norėtumei 
žinoti, tai išsirašykit knygę 
vardu "Kokius Dievus žmonė- 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne 
tiktai visi senovės lietuvių die 
vai k tikėjimai bet ir kitų tau 
tu, pradedant., nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairią dievų. Fodrauj 
susipažinsit ir su tomis tauto 
mis, kurios tuos dievus garbino 
kur jos gyveno, kaip atsirado ii 
kaip išnyko (Dės daug jų jai 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio 
bet grynas mokslas. Ją perskai ' 
tęs galėsi stoti į diskusijas i: : 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra. parašytas laba į 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusią ' 
pių skaitymo ir„ kainuoja tik ' 
tai $1.00. Tas pats dailiai apda 
-ytas, $1.25.

"KELEIVIS”,
255 BrOudvay, So. Bostoo. Mas.

i

i

PRANEŠIMAS.
Kaskart didėjant skaičiui 

j Lietuvos išeivių Argentino
je, kila įvairiausių klausimų, 
‘ kuriais užinteresuota visuo- 
; menė iabai dažnai klaidina
ma įvairių agentų, patenka Į 
pražūtingą padėtį. Svetim
šaliams ir visiems išeivių 

' spekuliantams toks reikalas 
! labai patinka, nes jie turi iš 
. to pelną — bet musų tautai 
: daroma didžiausia žala, 
i Idant išvengus Įvairių tu
sių nesupratimų, kurie įvyk- 

įsta tarpe išeivių jau,atvykus 
vietoje, pirm negu pradėti 
koki reikalą, prašoma kreip- 

: tis * “Lietuvių Informacijų 
iBiuran,” suprantamai ir aiš
kiai išdėstant savo klausi
mus, o iš čia kiekvienam vi
suomet bus teikiami sveiki 

“ ‘ '. “Lie-
i Informacijų' Biuras 

sitraukė toliau. Šaudymas iš!Argentinoje”
___ • i_*x 2 — , _ . i • .TT.- 

apie dvi minutas,* po ko plė- veltui, 
šikai pasitraukė miškan. T' "~

Tuojau buvo pranešta 
Raudondvario policijai, kuri 
i trečią dieną plėšikus suse
kė; pasirodė tai esą pik : Sa
vickas iš Kveso kaimą, Bary
są iš Klampės k. ir Jermalas 
nuo Telšių. Visi gyveno Rau
dondvary. Jie prisipažino, 
kad iki to padarę dar 4 plėši
mus. Išpieštos prekės rasta 
pas Čižinauską,Salamiankos 
(Raudondvario vai.) kaime. --------------------r-------------
Čižinauskas taipgi suimtas. ’«u, nes kelyje kartais gali 
Yra ir daugiau suimtų, betįkur nors užsimesti, 
jų dalyvavimas dar neišaiš- į Pavienių asmenų prašoma į 
kintas. įsu kiekvienu užklausimu

----- =---------- i prisiųsti savo šalies pašto 
ŽMOGŽUDYSTĖ. ... i ženkleli.

Tryškiai, Šiaulių apskr. —j 
Nesenai Tryškiuose įvyko Į 
baisi žmogžudystė. Vienas i 
gelžkelietis eidamas gatvė i- 
paklausė tūlo žmogaus, kuri 
galima rasti kokį nors sjuvė-! 
ją. Tečiaus vietoj atš&kymb* 
gavo smūgi su kumštimi Pa- ■ 
sipriešinus gavo porą smu-j 
gių su peiliu. i

Užmušėjas buvo piktas [ 
ant kito gelžkeliečio, o bu-! 
damas girtas nužudė nekal
tą žmogų. Dabar suimtas.

Gugu,

KUR DINGO ŽELIEZNIA- 
KO TAKTIKA?

Musų pirmasis oficiozas. 
“Lietuvos” dienraštis Vy- 
gando-Purickio lupomis bu
vo rekomendavęs su lenkais 
rengtis taip elgtis, kaip kit
kart darydavo kazokai: kar- ,

POLITINIAI KALINIAI 
PRIEŠ MIRTIES 

BAUSMĘ.
Kauno kalėjimo politiniai 

kaliniai yra įteikę Krašto 
Apsaugos ministeriui d-rui 
L. Bistrui protesto rezoliuci
ją prieš mirties bausmę už 
pobtinius prasižengimus. 
.Klaipėdos pučistai .ię lenkų 
šaipai prie tojp?protesto ne
prisidėjo. Kalbamo protesto 
rezoliucijos; įteikimo dieną 
visi politįinai-faliniai bada
vo, ti^j.pareikšdami savo 
proteš|ąT)rieš mirties baus
mę,,

L i T --------------------
’ NEDĖKINGA VIEŠNIA.

Liepos mėnesyje Kaune 
pas Jėvą Keturakytę atvyko 
Leokadija Jermalavičaitė, 
prašydama leisti jai pernak
voti. Ji buvo mažai pažįsta
ma ir kelis sykius jau buvo 
pas Keturakytę nakvojusi; 
pastaroji nakvynėn nepriė
mė, bet leido ant lovos kurį 
laiką pasilsėti, o patį nuėjo į 
kitą kambarį ir praardžiusi 
savo lovoje čiužinį suskaitė ____________
savo slepiamus pinigus, ku- davo vienoj šakoj lenką, ku
rių buvo 1260 litų. Kai su- nigą ir šunį. Ta taktika eida- 
skaičius pinigus siuvo čiuži- ’ • - •
nį, tai iš gretimojo kambario 
kur miegojo Jermalavičaitė, 
tatai galimą buvo matyti, 
mes durys nebuvo uždarytos, 
^tetrukus palikusi Jermala- 
Vičaifę bemiegančią bute, 
Keturakytė išėjo kieman.

• v V x • T • Y" •
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United Statės Lines
75 Šute St., Boston, Mase. 45 Brcadway. New York’City

N>ek» neali būti palygiaanu. kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju 

Pain-ExpeIIeriu .
Kai tik pa stebi t apsireiškimą šalčio, 
tuoj aus naudokit m garsų naminį 
pa^clbĮninką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 7Gc vaistinėse. Tėmykit. kad 
butų Ir.kiro vaizbaženkks ant pake-

IIE \1)AC:1£ POWDlu{ ir -auk 
greitą pagelbę.
12 Puuder’iu 25c. Boksi.rkas per 
paštą 30c. Dirbami čionai 35 m.

Jeigu Jus reikalaujat 1 ietu- 
viškų vaisią arba šaknų rašykit 
man. aš prisiųsiu jum.-. Siuskite 
.Money Orderi.

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

SUĖMĖ 3 PLĖŠIKUS.
Netoli Raudondvario vie

ną naktį trys šautuvais gink
luoti plėšikai užpuolė pirklį 
Antaną Jucių, kuris važiavo 
į Vilkiją. Plėšikams užpuo
lant pil. Jucius miegojo. Plė
šikai, sulaikę arklį, sušuko: 
“Stok, rankas aukštyn!” O 
patys elektros lempute švie
tė į akis. Pil. Jucius tuojau 
susigriebė ir paleido į plėši
kus iš revolverio šūvį. Į tą Jo 
šūvį plėšikai taipgi šuviu at-' ir naudingi patarimai, 
sakė, bet šaudęs plėšikas pa-! turiu ’ ' _ _ ’
* — 2-’ teikia pai-
vienos ir kitos pusės tęsėsi'riaušių rusių patarnavimą

į Biuro tikslas: vietoje — 
; kaip galint padėti atvyku- 
’siems tautiečiams į Argenti
ną visuose reikaluosę; sve
tur— sulyg pareikalavimo 
; teikti teisingas žinias apie 
i pietų Amerikos respublikas 
ir padėti lietuvių darbinin
kų spaudai ir atskiriems as
menims.

Kreipiantis patartina laiš- 
įkus adresuoti Biuro vedėjo 
■vardu ir siųsti apdraustu bu-

f7ad.” richter & CO 
Berry & South Sth Sts.

Brvcklyn. N. Y.

i

Liet. Infomacijų Biuro 
Vedėjas,

Pr. Šasikauskas.
A.(l*rG^3s *

Calle San Martin No. 522. 
2. piso. D-to 1. (ai fondo). 
Buenos Aires, Argentina.

GERA PROGA NORIN
TIEMS ATVAŽIUOTI E 
LIETUVOS Į KANADĄ.
šiomis man teko sužinoti iš Kini 

jos valdžios, kad tapo padidinta imi
gracija iš Europos i Kanadą. Daba1 
vra lengviau gauti leidimas įvažiuoti į 
Kanadą, negu pirmiau. Tai yra geru 
proga Amerikos lietuviams, norit- 
tiems pargabenti savo gimines iš Lii - 
tuvos i Kanadą. Kas paduos aplikaci
jas į imigracijos biurą iki naujų met-.- 
tam atvažiavimas bus užtikrintas. 
Norintieji platesniu žinių kreipkitės 
n»r laišką šiuo adresu:

P. YAUNIŠKIS
331 Magnte Are, Winnipeg,

MAn., Canada.

DRAUGYSTE DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 West Main St.,

Į 
i

i Į

I 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis i 

5S5 West Sth St.
Nutarimų Rast. J. Stanislovavičius. J

j
| 
I 
i 
i t 
Į 
i 
!
I
» 
j

193 West Statė St., 
Turtų Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342, 
Iždininkas Antanas Kimontas,

105 West Main St, 
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 West Walnut St, 
I2DO GLOBĖJAI:

Justinas Kukoraitis,
112 West 5th St, 

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana St, 

Boleslovas Alekna,
15S Monroe St. 

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 West Illinois St., 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Ariauckas, 
44 West Cth St, 

Romualda Gričiunas,
85 West Main St, 

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis,

P. O. Box 324..
. Liudvikas Gruožia,

K. first, Bcx 10,

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

. “KELEIVI.

KtUOGGS
TASTELE5S CASTOR 011

1
Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lais. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Ke’logg’s. Su
piltas Laboratorijose.

Bafcies Love lt
N«j visy pilvo ir žarnų nes- 
magumy, kurie paeina nūn 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mks. Winsiow*9 
Syku?

i

! I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
Ant musų tri-šriubmių lai.ų 

Resolute, Rehance 
Albcrt Ballin 
Deutschland

ir ant populiariškų vienodai:: 
kambariu.:; laivų Cleveland, 
Wes||:ha!i.i. Mour.t Clay, ir 

T hu.ingia.

t

lt Išplaukimai kas sąvaitę
|Į Dėl susrrižinio leidimų ir ki- 
K tų informacijų klauskit pus 
J vietos agentus arba pus

Ufiited AmsricsTi Lines
I (Harriaaa Liet) Jo:c: Sirvice with

Hamburg Amejecan Uise

ApvaikŠčiokite Kalėdas 
Namie!

ir keliauk per Bremeną su
S. S. LlETZOvV Dec. 10 
S. S. COLUMBUS Dec. 13
Dideli, greiti Vokiečių Laivai 

Važiuojant nurodytais laivais 
pasieksi namus prieš šventes 

Nužeminta Trečia Klase į 
Abi pusi, į Kauną ir atgal.

NORTH .GERMAN

LLOYD
192 \Vashington St, Boston. 
arba pas vietos agentus.

mi, anot oficiozo, gal galėtu
me susigrąžinti iš lenkų oku
pacijos Vilnių. Bet tai vis 
aišku, . buvo rašyta “dlia 
prostoi narod,” anot to ar- 
menoy kad žmonės manytų,, 
jog Vygandui ir Ko. neišpa
sakytai rupi Vilniaus atga- 

Grjždama sutiko išeinančią vimas. Jog tai taip, parodo 
Jermalavičaitę iš buto, kuri paskutiniai “Lietuvos” strai- 
užklausta atsakė, kad tuojau psniai, gal to paties Vygan- 
ateisianti. Įėjus i vidų Ketu- do, tik be parašo. Imkim 
rakytė tuojau pastebėjo sa-1 nors “Lietuvos” Nr. 233— 
vq kambaryj išverstą lovą ir 239. Karingas , tonas prieš 
jau suplėšytame čiužiny ne- Lenkus prapuolė.,’ Jo vietoj 
rado pinigų. Be to, apžiurę- Įrodinėjama, kad ne tik reik 
jusi pastebėjo, kad iš pinti- lenkams duoti mišką plūk<- 
nės pavogta tekiniai bate- dyti, bet lenkų pirkliams 
liai, šilkinis sijonas, blius- duodama ir susisiekimas —

ams

DVIGUBA VERTĖ SIENI
NIO KALENDORIAUS.
irmerio Sieninis Kalen

dorius dėl 1926 metų yra tin
kamas papuošalas Jūsų na
mams. I^ada tik matysit žax 
vejančią motiną žaidžiančią 
su kūdikiu saulėtam kamba
ry, ir darželį, tas vaizdas vi
sados paliks Jumyse saulėtą 
ir linksmą įspūdį. Trinerio 
Sieninis Kalendorius taipgi 
yra naudingas priminėjas. 
Šiomis dienomis žmonės tan
kiai neprižiūri sveikatos. To
dėl, jei jiems pagelba reika
linga, tas sieninis kalendo
rius švelniai primins, kad 

. Trinerio Kartusis Vynas yra 
vaistas, ant kurio galima pa
sitikėt nuo prasto apetito, 
prietvario ir panašių skilvio 
negerumų; kad Trinerio Li- 
nimentas suteiks greitą pa* 
gelbą nuo reumatizmo ir 
neuralgijos skausmų ir kad 
Trinerio Sedativas nuo Ko
sulio yra nepalyginamas 
vaistas nuo šalčio. Jūsų ap- 
tiekorius ar pardavėjas su
teiks Jums vieną iš šių dai
lių Trinerio Sieninių Kalen
dorių, arba atsiųskit 10c. už 
persiuntimą sekančiu adre
su : Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi- 
cago, III.

* .-

JUODA KNYGA
Surašyta lietuviškai, pamokinim;.. 

atlikta žmoniškai. Puslapių 200 ir pa- 
.-eiksh’ota. Kuiną 22.00 su prisitmV- 
•nu. Siunčiame ir “C. O. D.” pasta, c 
gavęs Juodą Knygą užmokėsi #2.00; ; 
užrebeži pinigai reikia mokėti iška1 
no. Užsisakyk Juodą Knygą kaip? 
Kalėdų Dovaną, palaimink milžiniška 
įauda pats save ir savo pažįstamu 
Lietuvoje! Užsakymą ir pinigus siųs: 
šituo adresu: (3)

L. š. KNYGYNAS
3106 So. Halsted st.. Chicago, III.

I

LIETUVIU LAISVĖS 
MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. ILL.
Valdyboj Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS G A BRIS
726 McAllister Avė.

2) Pagejbininkas KAROLIS DIMŠA
716—Sth St. t

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

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA : 
81 G—8th St.

I
I

IĮ i j
i

c

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS 

841 Lenox Avė.
7) KnygialK. AMBRAZIUNAS 

849 So. Lencdln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—Sth St.
JONAS JOKUBAITTS

47 Picidilly Court.

99

luenza

I

r*asirodžitis pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreya 
“77”. Išvarys šaltį. Pasek
mingas prieš Gripą.'Patar
tina turėt "77” jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripą “77” pa
gelbsti per 39 metų.

At *11 Druggists 33 cente.
MUMPHREYS’ HO.VEO. MEIMCTNEOd 

156 W;lliam Street, New York

> ::
Pirnuf ! 

i;
tiKartu
Lietučių - 

į iMboje 1

Pa- ’
veikalais'

žor 8ILIOUSNESS
VARTOKIT

BEECHAMS PILIS W 
paliuosavimui vidurių, su- ■ 
stabdymui kvaitulio ir gal- H 

vos skaudėjimo. fl 
Nėra Kolonėlių 

. 25c. ir 50c. baksiuka’

I

TOIS EXTRA! 
Linksminsią Iikdą!

Su musų gražiausioms postkartė 
Tikrai lietuviškos, garantuojant 
genimą. 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 SI. 
Visados parašykite kokių norit. 450)

GRIKSONO SPAUDA
233 N. Ciarien St, Phlladelphia, Pa.

BEECHAMS 
PULS
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Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidinvs, 

Metams 32.00.
Už tą pačią kainą siunčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS 
421 Eaet Sixth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

rns

ir

H

!

DYKAI ROMATIZMŲ 
SERGANTIEMS.
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NAUJAS

lo centev’ K 1 . kurie prisiu

Knyjjyno K 
talojrc randami visos geriau- 

ht’vo iš-

sro^

knyga
\ menkoLietuvoj)

1926 ,r 1P2. metų su amer
;-xon:

s iš tuent-m
katalogu lietuviuose

si įhu Stf

C UiCAGO. ILL.

Aušros Knygyno Katalogas
Sykiu ir Kalendomis

1926 ir 1927 .Metu.

sta rnpojr.
iuntimo lėšų

ainiui per
[•laikys An-
Lalofrą. Ka-

“Darbas dabar tikras džiaugsmas.”
j Šimtams žmonių pagelbėjo musų Pa-I 
prasta Naminė Metodą per paskuti-j 
nius kelius metus. Jei kenčiate skaus-i 
mą gyslose ir sąnariuose, jei sąnari::’ : 
epų* ir sustingę, ir jei jus kenčiat j 
agonijas kiekvienoj oro permainoj, tai j 

i čia yra jūsų proga išbandyt lengvą, 
i pigią. Metodą. Mes kviečiame jus tuc- 
:jaus rašyt reikalaujant Sampalo Dy-

’J 'kai. korį mes norim parūpinti visiem 
t ' šio laikraščio skaitytojams.
I i 16.000 Sampalų atiduodam Dykai.
| Mes nutarėm dykai išdalint ’O.OOO 
j ;sampalų. Tik parašykit jūsų vardą is- 
Į . ir mes tuojaus pasiųsime jum.
J idH’-išbandymo Sampal.j Dykai. N< - 
I ! praleiskit šios progos, jei kenčiat nuo 
j . kokios nors . njsics Romatizmo. Rašy- 
* kit šiandien.

iPLEASANT METHOD CO.
Dey.t. P.-3,

i 3621 No. Askland. Avė, Chicago. III-

ir- iki Rupp.-August 1 dienai
Taipgi Kolcndorius

bažnytinėms

\L7ROS KNYGYNAS
1210 So. Haktcd St.

- tDabar k? tik išėję iŠ po •čatitfcs | 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA

SATYROJE
♦

mitra EibUjos mZicę, turi 332
p^vtephaa ir 379 pas"aškslė*<ne. I alzzi 
įdomi ir nzudiaca kiekv^cr.ai y pa tai. 
Žirocms skaitydamas mf. Biblija ir tė- 
myd.'.mas į pavciksk'!in.«. (kurie 
etato Laj buvo pirm sutvėtime a v belo < 
ir iki užgimimui KrizUius), užmirė 
ros savo vargus ir džiautais jogt&i to
lią knjca įgijo, 
mes vakarai

Narip t i C«ut
tiaekit Espre*4» ar Purto Ms:tey Orde
riu. c rcstetrvot^mc laiške

“KELEIVIS” 
255 Breadivay. 
So. Bostoo. .Mass

jam bvs »ru::ipi žie-

TIK
7,ig KihfVc.

Itališki Armonikai>
Mes išdir
bom ir i m 
portuoja- 
rne viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas

Itališkas 
Akordina- 
geriausias 
pasaulyje.

Ant’ 10
ftietų gvarantuotos. Musu kainos že
mesnės negu kitų išdirbčjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kurį pasiunčiam TYKAI. <-)

RUATTA SERF.NE1.I.I & CO.
817 Iil»e I-land \v«’.. Dr|>(. ;il».

Chicagn, i 11.



8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
Kiek atsieina žmonėm* 

valdžia?
Nelaimė dirbtuvėj.

Dažu dirbtuvėj Water-
Išleistas šiomis dienomis tovrne pereita nedėklieni at- 

valdžios raportas parodo, sitiko nelaimė. Sutruko 
kad per pereitus metus už- smarkiai besisukdamas vie- 
laikymui visokių Massachu- nos mašinos ratas ir lėkda- 
setts valstijos departamentų mos jo dalis užmušė dvi mo- 
išmokėta $42,259,149. Reiš- teris darbininkes. 
kia, užlaikymas tik vienos vyras buvo mirtinai 
valstijos valdžios išeina po tas. 
$10.29 ant gyventojo. O prie ---------------
to da reikia užlaikyti miestų Pavogė automobilių su 
valdžias ir federalę valdžią, kūdikiu,
kuriai priklauso armija, lai-į žydelis Cohen nuvažiavo 
vynas, paštas, kongresas, su savo Sore i maudynę ir 
prezidentas su visokiais savo paliko neužrakinta automo- 
departamentais (ministeri- bilių su miegančiu kūdikiu., 
jomis) ir net prohibicijos Atėjo vagis ir paėmę jo au- 
agentai, kurie labai tankiai tomobiliu nuvažiavo. Bet va 

'žiuojant jiems pabudo ina 
ižas žydukas ir pradėjo rėkt

.; kiek tik jis gali. Nusigandę 
i vagis paliko automobiliu ir 

policija užklupo vienoj kem-' 
pėj prie Charles River dvi 
poreles nakvojant, ir abidvi 
suėmė. Suimti yra norsė Į 
Sabra Seale, buk-kyperka 
Agnė Neilson, vedęs vyras 
James Mogue ir Melvin 
Carlson.

Šį panedėlį visi keturi bu
vo pastatyti teisme. Mogue, 
kaipo vedęs žmogus, gavo 4 
mėnesius kalėjimo, bet baus
mė sulaikyta; visi kiti buvo' 
nubausti ir užsimokėjo po 
$20 pabaudos. Taigi “good 
time” pusėtinai kainavo.

patįs šmugelį varo.

Sučiupo dvi poreles.
Pereito nedėldienio nakti

pabėgo.

Sudegė 20 automobilių.
Pereitą sąvaitę ““ 

Taxi” kompanijos garaže 
kilo gaisras, kuris sunaikime 
20 jos automobilių. Nelabai 
senai tos kompanijos veži- 
kai-šoferiai buvo išėję strei- 
kan, ir nuo to laiko jai nuo
latos atsitinka visokios ne
laimės. Išrodo, kad kas nors 
jai keršija.

!SWe Geras Knygas 
Lietuvon

"Keleivis” turi išleidęs 
gerų knygų, kurios labai lik
tų Lietuvos žmonėms. Ame
rikiečiai gali nusiųsti jiems 
šilu knygų dovanų Kalė- ■ 
doms.

• štai keliūtas knygų, ku- i 
rios nusiųstos Lietuvon gali i 

... padalyti daug naudos: 
Viena> “Lietuvos Respublikos I»-i 
sužeis- torjja ” pra(|e(Įant nuo 1905: 

metų revoliucijos ir baigiant 
šiomis dienomis. Su spalvuo
tu žemlapiu. kaina SI.
1 “Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje,” kur tel
pa apie 300 visokių dievų. 
Knyga stambi ir labai pamo
kinanti. Tai yra tikra tikėji
mų istorija, parašyta laisvo 

.'mokslo dvasioj. Kaina SI. 
^Tvirtai apdaryta $1.25.

“Ar Buvo Visuotinas Tva- 
inas?” Kur ėmėsi tiek van- 
Idens, kad apsemtų visą že
mės kamuolį? Kur tas van
duo dabar yra? Kaip iš vie
nos Nojaus šeimynos galėjo

I

įtvės,
_ _ ___ in

dą vo ja šeši ir penki kamba
riai su piazais ir maudynė
mis. Renda $30 į mėnesį.

V. Valentienė
279 Bolton St., So. Boston.

Pranešimas.
Kalėdos jau arti, ir jei nori t 

pirkt auksinių daiktų Kalėdom- 
dovanų, arba jei norit išmainyt 
ar pataisyt laikrodį, tai praneš- 
kit man laišku ar telefonu, o aš 
tuoj pas jus pribusiu.

P. KETVIRTIS
25 Stelman Road

ROSLINDALE. MASS.
Tel.: Park’.vav 6774-W.

‘Checker atsirasti baltveidžiai, juod-

Gera Nasjiena RakytąjaBS.
HAKSAS GERIAUSIŲ CIGARŲ 

kalėdoms už .maža patarna- 
VI v \. At sišrukite skubiai savo kal
boje. GED. M. STA1N (50) j

1256 Blair Avė, Serantou, Pa.

EXTRA! EXTRA!
Žinomas stebuk

lu darytojas magi- 
kas JONAS ’ČE- 
KANAVIČIUS pa 
jieško sau partne
rio (pusininko). 
Pageidaujama ku
ris turi gerą maši
na (automobilį).' 
Cash tik $100.00: 
reikia įnešti. Atsi-į

likusius pinigus.•
JAMES P. TANCRED 

272 Broad way.
SOUTH BOSTON, MASS.

įsitaisyk Modernišką < Į

PLUMBINGĄ ii 
IR ŠILUMĄ ii

Savo namuose, o turėsi vi- ] > 
sai kitokius parankumus. 
Užmokėk mums 20% kai <> 
darbas bus pabaigtas ir £ 
imk metus laiko užmokėt 
likusius pinigus. *■

• s •

i

| Tel South Boston 4000 j

j Dr. J. Lubius SeyBNt i 
į LIETUVIS GYDYT0JA8 į 
j 331 Broadw«y, So. Boatoa. Mm*.
A Ant antrų lubų 3
| VALANDOS: |
< Nuo 9 ryt* iki * vakar*

Rado mirštantį žmogų 
ant gatvės.

Arlingtone ant Broadvay 
buvo 
tantis 
galva 
mais. 
jisai 
peikėjęs net pasakyti kas su 
juo atsitiko. Yra manoma, 
kad jį bus suvažinėjęs auto
mobilius. Kad tai nebuvo už
puolikų darbas, tai liudija 
šitas faktas, kad jis nebuvo 
apiplėštas. Pas jį atrasta 
$8.25 pinigų, aukso laikro
dėlis ir kišeninis peilis su 
įpjautomis raidėmis “J. C.”

rastas aną rytą mirš- 
žmogus su pramušta 
ir kitokiais sužeidi- 
Nuvežtas ligonbutin 

neužilgo mirė, neatsi-

Majoras Curley eis į “real 
estate” biznį.

Pabaigęs savo tarnybą, 
dabartinis Bostono majoras 
Curley eis į “real estate” biz
nį. Jis sako, kad namai ir že
mė Bostone dabar tik pradės 
kilti ir kad ateity čia gali bu 
antra Florida.

Gavo 2 metu kalėjimo už 
svaidymą teatre gelžgalių.

Specialis Keith teatro po - 
licmanas, kuris buvo sugau 
tas svaidant nuo balkono i 
publiką geležgalius, gavo 2 
metu kalėjimo.

Busas sudužo; 18 žmonių 
sužeista.

Netoli Woburn pereitą ne- 
dėldienį buvo didelė nelai
mė. Didelis busas važiuoda
mas į Bostoną su pasažie- 
riais susikūlė su troku ir me
tėsi i šoną, pataikydamas 

.tiesiog į medį. Nelaimėj bu
vo sužeista 18 žmonių, ir 
penki labai sunkiai.

LDLD. ir LSS. susirinkimas.
Ateinančio j pėtnyčioj, 11 

gruodžio, “Keleivio” redak - 
cijoj bus LDLD. ir LSS. kuo
pų susirinkimas. Visi drau 
gai privalo susirinkti, ne 
reikia ruoštis prie 1905 metų 
revoliucijos paminėjimo. B•• 
to da yra ir kitų reikalų, ku
rie šitam susirinkime reikės 
atlikti. Susirinkimas prasi
dės 8 valandą vakare.

Valstijos tarnautojai organi
zuojasi, nežiūrint guberna

toriau* protesto.
Massachusetts valstijos 

tarnautojai nutarė susiorga
nizuoti. Gubernatorius Ful- 
ler pakėlė prieš tai protestą. 
Tečiaus nežiūrint šito pro
testo .tarnautojai sušaukė 
mitingą ir įkūrė savo organi
zaciją. Susirinkimas pasisa
kė kovosiąs su visokiais pel- 
nagrobiais ir stambaus kapi
talo bernais. Tai yra nesma
gus dalykas ponui guberna
toriui.

Dzimdzių juokai.
Trečiadieny, gruodžio 9 d. 

8 vai. vak. Lietuvių svetainė
je Dzimdziai kelia uždangą 
ir pradeda juokinti bosto
niečius! Kas neatsimena jv 
pirmųjų vaidinimų dar pe
reitais metais! Šiuo kartu iš 
Dzimdzi-Drimdzi dalyvauja 
V. Dineika ir J. Dikinis. 
Jiems padeda vietinės jėgos. 
tečiaus juodu taip iš juokina 
žmones, kad net kėdės girg
žda! D komedija “Pasiutusi 
Uošvė”! Jie ir dainų padai
nuoja. Žodžiu, kas nori turė
ti “good time,” turi atsilan
kyti serėdos vakare. Rep.

Dideli* gaisra* Charle*- 
towne.

Bostono priemiesty Char- 
lestowne buvo didelis gais
ras pereitą sąvaitę. Ugnage- 
siai buvo sušaukti iš viso 
Bostono ir jo apielinkių, nes 
ugnis grėsė visam distriktui. 
Kada gaisras pasiekė me
džio dirbtuvę ir lentų sandė
lį, tai liepsnos matėsi per ke- 

' lias mylias.

4 banditai po $120,000 
kaucijos.

Pereitą sąvaitę Bostono 
Colicija sugavo 4 vaikėzus 

anditus, kurie prisipažino 
prie 4 plėšimų. Jie tapo pa
statyti po $30,000 kaucijos 
kiekvienas, arba $120,000 
iŠ viso. Pastaruoju laiku teis
mai pradėjo labai aštriai 
plėšikus bausti, nes jau be
galo jų priviso.

veidžiai ir kitos žmonių veis
lės? šitie ir šimtai kitų klau
simų. kurių negali išaiškinti 
jokia dvasiška asaba. yra 
nuosakiai šitoj knygoj išriš
ti. Knyga begalo Įdomi. Kas 
žodis — tai faktas: kas saki
nys — tai naujas kunigų ar- 

’gumentas griūva. Kaina 25c. 
' Kas prisius išviso -S2.00 ir 
•priduos adresą 
“Keleivio” administracija 
nusiųs visas tris šitas knygas 

! ir pati nusiuntimo lėšas ap
mokės.

Visus užsakymus 
gus ‘ ■

. T . pašarą.
Į Lietuvą, adreso:

ir pini 
siuskite šiuo adresu:

“Keleivis”
255 Broadway, 

So. Boston. Mass.

ŽINOMIEMS IR 
NEŽINOMIEMS.

Ar jus žinote, kad aš esu visokį 
ajuiniudos < insurar.ee) agentas. turiu 
rysiąs su didžiausia šioj šaly apdrau- 
dos kompanija AETNA. .Jos kapitaia 
siekia milionus dolerių. Nelaimei atsi 
tikus ji didelių tirinėiimų nedaro, bet 
kas priklauso, su patenkinimu atlygi 
na.

Taigi, gerbiamieji, ar jūsų namai i 
rakandai yra apdrausti r>-a<> ugnies, a 
turite apdraudą nuo nelaimių? Da 
bar žiemos seninas ir atsitinka dau; 
nelaimiu. Tankiai atsitinka, kad :n ■ 
teris eidama paslysta, susižeidžia i 
skundžia namų savininką ant kelit 
šimtų dolerių. Taigi, aš norėčiau jum 
patarnauti ir apdrausti jumis nuo ne 
laimių, kad butumete ramus ir ne
reiktų su baime bėgiot pas aUvoka 
tus. Apdraudos kompanija luome 
jumis aprūpins.

Kas norite pirkti namą. užeikite pa; 
mane pasitart, gal aš surasiu jum 
tinkamą. Kurie turite namus ant par 
davimo, užeikite pas mane, aš miela 
jums patarnausiu. Turiu šiltą uždar: 
automobilį, pavėžinsiu jumis kai) 
vasarą. Neužmirškite mano vardo i

(-) 
JULIUS .MIKALONIS

425 Broad* ay. So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1607 arba 2310-J.

šaukite greitai po adresu:
366 W. Broad way,
So. Boston, Mass.
______

J
S

!

VISOKIAS PLUMBER1U
REIKMENIS

Telefonas So. Bc.->ton 2300. 
N AUJ \S LIETUVIS 

DENTISTAS

Of. St. A. GALVARISII
Ofiso valandos:

Nuo S) iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

520 E. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

I

I
Tel. So. Boston 606-W ,

! TeL Riehmond 1410 !

i Dr. David W. Bose*:
t Kalba Lietuviškai ir Itusiikai < i 
! GYDO CHRONIŠKAS IR ■ ' 
‘ SLAPTAS LIGAS ; [
k Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo < • 
‘ ir Odos Ligas ' '
‘ VALANDOS: i
‘ Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare ' 
. Tai-pat ir šventadieniais < >
! 321 Hanover Street
! BOSTON, MASS. i !

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 l’armenter St, Boston, Man. 
(Prie Hanover St)

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

Er. J. S. BUABiN
Iš Medicinos Fakulteto Pary
žiuje. sugrįžo iš Vokietijos ir 
pradėjo gydyti. Ofiso valandos: 

Kiekvieną dieną r.uo 11 iki 12 
ryte ir nuo 1 iki 4 po pietų ir 
seredomis ir subatomis nuo 7 iki 
8 v akare. Nedėldieniais tik nuu 
11 iki 1 vidudieny. (3)

4S0 BOYLSTON ST, 
BOSTON. MASS.

Automobiliai užmušė
26 žmones.

Per pereitą sąvaitę auto- i 
mobiliai užmušė 26 žmones, 
Massachusetts valstijoj. Per; 
sąvaitę laiko buvo atimta ’ 
376 laisniai ir 119 automo-> 
bibstų buvo nuteista už gir- ■' 
tybę.

ii
PARDAVIMAI. f 

i 
i Į 

Parsiduoda 3 šeimynų 141 
kambarių namas su visais į 
įtaisymais: elektros šviesa, Į 
šiltas ir šaltas vanduo, mau-; 
dynės. Vieta puiki arti Tho-į 
mas Park. 5 kambariai tušti.! 
Norinčiam savo namuose gy- ’ 
venti puiki proga. Kaina 
$8.000. (51) 

5 National st, pirmos lubo.
So. Boston, Mass. 

Tel.: So. Boston 0718-M.K.

I

PARSIDUODA Vokietijos poli
cijos šunys trijų mėnesių senu
mo. Galima pirkt visai pigiai.

8 Ully Street. (51)
Sout’i Boston. Mass.

2

Sold Dircct 2 U. 
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PAIPAS ir PRITAIKINTOJUS

----------------- .. 

----------------
* y I.. _

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Hay markei 4100 ir 4161 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

117 Portlar.d St, Netoli No. Statior. 
BOSTON.

S

l Į

N N

S
N

Telefonas 6112-W.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

MONTELLO. MASS

Dr. G. Georgiade M D. ;
<
4

4<
4
*
<<

Iš RUSIJOS
Gydytojas. Chirurgas ir 

Akušeris.
377 Dorchester St.. So. Boston. 

Tel. So. Boston 4768.
19-1 Chestr.ut St. Chelsea, Mass.

Tel. Chelsea 1830.

Bostono Akių ir Met'icinos Institutas, Ine.
35 TREMONT STR/CT. BOSTON, MASS.

VALANDOS: nuo 3 ry ? iki ! pc> pietų kasdien. 
KETVERGAIS: nt 9 ryte iki S vakare.

VISI ESATE KVIEČIAMI
J NAUJUS IR GERAI RENGTUS KAMBARIUS, 

KUR SUTEIKIAMAS GE IIAUSIAS PATARNAVIMAS 
EGZAMINUOJANT IR GYD vNT PATOLOGIŠKĄ PADĖTĮ 

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES, GERKLĖS IR ABELNOS SVEIKATOS. 
UŽSIREGISTRAVIMAS UŽ EGZAMINAVIMĄ VIENS DOLERIS

Akys išbandomos, stikhi pritaikomi, žvairumas ištaisomai 
moderni, kais budais. —.

Jus dabar galite ištesėti -ataisyt sava sve katą pas 

TIIE BOSTON EYE AND ? EDICAL INSTITUTE. Ine- 
25 Tremont S» . BesCcn. M;u•••«.

paranLum > te foimokit Ilaynru ket 524,.^1 Bei jus:

________________________ _________ - - __ _ _____________ ____________________________ 1 ■"

-32 £

I

DAKTARAS
A L KAPOČIUS i

UTUV1S DENTISTAS ; 
VALANDOS: Nuo »iki 12 dieną <

Nuo 2 iki 2 vak * 
NEDĖLIOMIS: 3

T iki 1 v. po pietų <
Seredomis iki 12 diena. J 

Ofisas "Keleivio” name. J 
251 Broadwav. tarpe C ir D St. < 

SO. BOSTON. MASS. J

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

Dr. Killory
.3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai H-nover Street 
BOSTON. MASS.

Otylupia Theatre Building 
Rooin 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką. _

J2S2S2S2S2S

a Lietuvis Optometristas

*

*
V
%
*

4
% VIENAS Iš DAUGELIO

$2.49
I

$1.25

I Išegzaminuota akis, priskiria
i akinius, kreivas akis atitiesinu 

ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.
J. U BAAAKARN1S O. D. 
44" Broadvay. So, Boston. Mmi

aSMSt

Balti puodukai su spot- 
keliais ...............  5c. setas

Didelės Torielkos 5c. viena 
Elektrikiniai Prosai 
Alumino Arbatiniai

Katilukai ...........
ŽAISLAI IR ŠVENČIŲ 
DAIKTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS.

$3.50 vertės gatavai su
maišyta maliava par
siduoda po $2.25 gorčius.

VISOKIŲ MALIAVŲ IR 
GELEŽINIŲ REIKMENŲ 
ŽEMIAUSIOMIS KAINO

MIS VISAME MIESTE.
Vietiniams pristatome dykai

SOUTH END H AKDW ARE CO.
1095 VVASHINGTON ST 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st, Elevat. Stoties 
Tel. Bcach 5353 

DIDŽIAUSIAS GELEŽIU ŠTOKAS 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

’ TeL South Boston 3620 '
, Residenee University 1463-J. ’

: S. M. hžSute-SMlM j
! LIETUVĖ MOTERIS '
► ADVOKATE J
1 36* Broadway, So. Buotoa. Mm*. ' 
* Roora 2. <

PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas. 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini m*.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lnnell Street, Boston. Mass.

<

t

DR. H. M. LANDAU
Specialistas Krvniškų ir Sckretnt: Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
32 CHA.MBERS ST, Tel. Hayniarket 1436 BOSTON. MASS.

KIRST NATIONAL BANKAS 
ATIDARĖ NAUJĄ SKYRIŲ.
First Naticnal Bankas. paga; 

pranešimą iš Rugpiučio 13 d, 
atidarė naują West End ofisą, 
ant kampo Cambridge ir Temple 
gatvių. Laike pastarųjų keturių 
mėnesių buvo daromi kampinio 1 
budinko pataisymai ir West End , 
skyrius šiandien atrodo vienu i. ' 
gražiausių bankinių ofisų mies- į 
te. Šis ofisas, kaip ir kiti septyni. Į 
yra atidarytas žmonių paranki: į 
mui. Į

Ponas Thomas F. McNichols.' 
dirbęs First National Banke per 
aštuoniolika metų, yra paskir- ■ 
tas vedėju naujo West End ofi-. 
so. o ponas Carl S. Cooper. kuris 
irgi per daugelį metų dirbęs ta 
me iianke. yra paskirtas vedėje 
pagelbininku.

Su atidarymu First National 
lanko naujo skyriaus, toj daly 
miesto padidėjo biznio įstaigos.

fc;

Yra reikalingas pasirenkant įsakančius vaistus Jūsų 
ligom*. Tūkstančiai patenkin ų šeimynų rekomenduo
ja
Severos Šeimyniš kas Gyduoles.
Jos yra atsargiai sutaisytos ir j; > rekomenduoja visi, kurie 
jas yra vartoję, už gerą ju veik ma ir teisingą kokybę. Var
tojant laiku, daugelis sulaikė pa’ ojingas ligas prašalindami 
bereikalingas išlaidas ir kentėjimus.

❖

♦
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SEVEROS ANTISEPTOL
Antiseptiška sudėtinė vietinia n 
vartojimui. Plovimui burnos, gv~-

Lietuviškai ■ Lenkiška Aptieka
Je'gu 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 visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime knogeriausia:. pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į AP^IEKĄ po numerii
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

SEVEROS BALSAMAS. j SEVEROS ESORh A 
(Scvcra’s Cough Balsam). Priim-į Brangintinas vidurį į r ii molio tu
nas ir geras gydymui kosulio, pa- Hus įr paiiuos-jyjantis tonikas, ku- 
cinanėo nuo uždegimų koseres, j ,tg;,iv;n« vidurių

veikmę. Relomcnduojiunas se
niems, jautriems ir pradedantiems 
pasveikti žmonėms, šis vaistas 
ypatingai gerai pritaikytas nuo 
blogo skilvio virškinimo, tulžies 
nesveikumų ir nesveikų virškini
mo organų. Kaina 75c. ir $1.50.

SEVEROS NERVOTON
Ir Ncrvoton Tabiets. Tai sky ėio ;r 
Tabletn sudėtine, rekomenduoja
ma palengvinimui dirksnių nuvar
gintų ir nemiego, paeinančio nuo 
nerviškumo. Kaina $1.25.

.. .. , ” e>nanc:o nuo uždegimų koseres,; . ^. . .
guliavimui nuo dvokiančio kvapo, uzki-imO ir mėšlunginio kosulio.1 ns susujmna ir a
skaudamos gerklės, užkimimo ir Kaina 25 ir 50 centų.
dantų smegenų skaudėjimo. ! SEVEROS GOTHARIMJL

Kaina 35 ir 50 centų. ; Linimentas tik išlaukiniam naudo-
SEVEROS REGILIATORIUS. | SSužSTSŽSSStal ‘SŽSŽ 

Skystis (Tonikas) gydymui abeli.ų jimų, išsukimo, sumušimo, sutini- 
funkcionalinių ligų, ypatingai m>- nio, sopančių raumenų, traukimo 
terims. Kaina $1.25. muskulų, ir skaudančių arte su-

, stingusių narių. Kaina 30 ir 60 c.
SEVERUS ESKO. SEVEROS PILSS

Antiseptiška mostis. Sutaisyta Nuo prietvario, galvos skaudėji- 
prašalinimui niežėjimo ir kitų odos mo, svaigulio, ir nuo tulžies nesvei- ' 
suerzinimų (iritacijų). kūmų, paeinančių nuo užkietėjimo

Kaina 50 centų • vidurių. Kaina 25 centai. I

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
6~----------- 4.--------——

Bandykit gaut Aptiekoje. 
"==A= H------------ 4-

PERSIKĖLE Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius 
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteiki* geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St, So. Boston, Ma**. Tel. S. B. 0183-W.

1

i įi .b
I

insurar.ee

