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NORI TAIKYTIS SU 
KAPITALISTAIS.

ODESOJ AREŠTUOTI 
“CARO VAIKAI.”

Buvo jau visokių pasakų 
apie tai, kad caro šeimyna 
nėra žuvusi, bet gyvena kur 
nors pasislėpusi, tečiaus Ru
sijos žmonės šitoms pasa
koms nenorėjo tikėt, pakol 
Odesoj nepasirodė anądien 
“carukas Aleksis” ir jo “se
suo Tatjana.” Tiedu vaikai 
buvo taip panašus į buvusius 
caro vaikus, kad neišlavinti

Rusija dalyvaus Tautų Ly
gos šaukiamoj nusiginklavi

mo konferencijoj.
Aplankęs Varšuvą, Berli- 

ną, Ženevą ir kitus svarbes
nius Europos politikos cent
rus, sovietų užsienio reikalų 
komisaras čičerinas šiomis 
dienomis atvyko Paryžiun ir 
papasakojo tenai savo nuo
monę apie dabartini dalykų kaimiečiai ir religiniai fana- 
stovį tarptautinėj politikoj.

Visokios žinios iš 
Lietuvos.

su-KAUNO KALĖJIMO 
KILELIŲ BYLA 

įdomus liudininkų pasa
kojimai.

šio mėnesio 16 d. Kauno

—= ' r
i NEVALU BUS DARYT

VAISTŲ SU DEGTINE
Prohibicijos viršininkas' 

Andrews išleido patvarky- j 
mą, kad nuo 1 vasario neva
lia butų dėti į vaistus nei 

Į degtinės, nei romo, nei dži- 
į nes, nei brandės. Visokie si- 
rapai ir ekstraktai, kurie lig-1 
šiol buvo daromi su degtine,: 
nuo šiol galės būt daromi

; tiktai su alkoholiu ir vynu, kalėjime prasidėjo sukilimo
Tečiaus aptiekose galima kaltininkų byla. Iš viso tei- 

bus nusipirkti paintę ragi- siami 73 kaliniai. Pakviesta 
nes, jei kas turės nuo dakta- 113 liudytojų. Visi teisįa- 
ro receptą, kad jis “serga.” mieji surakinti ir gusarų sar- 
Pas ”oūtlegerius ir munšai- gybos apstatyti. Daugumoj 
nierius, žinoma, nei recepto teisiamieji yra plėšikai ir dė

ko leitenanto Braziulevi-' 
čiaus ir Kauno miesto polici-; 
jos vado p. Janušonio nuro-• 
dymai. Jie nupiešė visą suki
limo likvidavimo vaizdą.

Iš viso išklausinėjo apie 
50 liudytojų, šeštadienį liu
dytojų išklausinėjimas bus 
baigtas. Taip pat bus skaito
mi parodymai tų liudytojų, 
kurie dėl įvairių priežasčių 
negali stoti teisman.

rt

KELEIVIS“
LITHUANIAN VEEKLT

PubUahed by J. G. Gečaite A Ca

Metai XX

| Francuziją Artinasi Prie 
Bedugnės Krašto.i

I

KAS PALEIDO ŽMOG
ŽUDĮ?

Chicagoj šiomis dienomis 
pasirodė gatvėse žmogžudys 
Ira Perry, kuris yra prisipa
žinęs prie dviejų žmogžu
dysčių ir nemažiau kaip 60 
plėšimų, per kuriuos jis iš-

FINANSINIS KRACHAS 
NEIŠVENGIAMAS.

Valdžia tyri 1,500,000,000 
frankų nedatekliaua. Rezig

navo jau penktas finansų 
ministeris.

Francuziją dabar pergy
vena sunkų finansinį knzį. 
Valdžia turi 1,500,000,000' 
frankų nedatekliaus, ir neži-

............... „_____ ___ >
Klausi-j krizio pereitą sąvaitę rezig- 

. _ Voiaji- finansų ministens
. .u --t • Jis yra labai turtingų Louis Loucheur — jau penk- *A™2ir> maį0IBa’ Per 8 mėnesius Jo vieton

nors gavo gerą kysj užtai, Į tapo paskirtas Paul Doumer,

8 METAI KALĖJIMO UŽ
DOLERIU PADIRBIMĄ. (J>'sc.lų ir nemažiau kaip 60 

. . T. piešimų, perkūnuos jis įs-Pnes kelis menesius Lie-| plėšė lpie $200,000. Treji 
tuyoje buvo pasirodę padir-j metai atgal jisai buvo pa- 
bti 2 ir 5 dolerių banKnotai, 'smerktas visam amžiui kalė-liepiu icijidiiucji yicoiMi ii uc- « v .■"“•““'T“*,;smerktas visam amžiui kale- i

nereikės, taip kad sitas pa- zertirai, kūne buvo pasmer- kuriuose pne skaitmenų bu- jiman apipiėšimą ir už- ] no, kaip iį padengti. Dėl šito 
tvarkymas tikrenybėje nieko kti kalėti iki gyvos galvos, oIvo pnlipmti nuliai. Nesenai,mušima žmogaus. F1—’’ ------
nereiškia. taip pat miriop. Jie kaltina-pasienio policija sulaikė de-' • .............-

mi ‘ ‘ *
me sukilime, pasipriešinę 
kalėjimo administracijai ir 
pabėgę iš kalėjimo. Sukili
mo oiganizatoriai — apie 10 

i -i t • - xz i x -1 i- asmenų — jau dalinai su-kad tai yra apgavystė. I areštuotas ir nuteistas kale- kaJr0 ]auk0 teismo

tikai tuojaus įtikėjo į caro 
Suglaudus, jo nuomonė sugrįžimą ir pradėjo ąukauti 

įvairiais tarptautiniais klau- tiems vaikams pinigus. Bet 
valdžios agentai tuoj suėmė 
tų vaiku globėjus ir pasiro
dė, I ' ‘ _ __ _
Apgavikai buvo parinkę j jiman kun. Paul Heinrieh už ^rendimGro^iEn^u"

VOlL’llC rlLrdll nmcirmlztl t nociolm»v-io on trnibn J . \

ti suimant juos. , 
mas tą vaiką ketekizmųir Kaikuriems teisiamiems 
ruošdamas jį prie pirmutinės mirties bausme. Tei- 
iŠDažinties šitas “dušiu m siamuosius gina teismo pa- tainXvkT kld advokatai: brof.
pSė vaika aSt žemės o Stankevičius. Toliųš^Cold- 
paskui pradėjo spardyt’jį grinė^mas tęsfe^^^ien^" 
kojomis. Bespardydamas jis ^jaėymas tęs^ cjro dienas, 
pataikė vaikui į akį ir akis . Pirmame tęispio , posėdy 
iššoko. Vaikas turės likti skaitontes turiningas
ubagu visam amžiui. Tai ve* kaltinamasai glitafc, kuris ta- 

H 30 puslapių Paktui buvo 
klausinėjanti kaliniai, kurie 
nbigė savo dalyvavimą orga
nizuotame sukilime.. Esą su
kilimo vadai atidarę jiems 
duris ir paskelbt juos lais
vais.

... - _ 19 d. šio mėnesio išklausi-
mitavo seifą ir pavogė $9,- nėta pjrmojj sukilimo auka, 
000. Subėgę miestelio gy- vyresnysis kalėjimo prie- 
vTP?.?jai s? IPakĮais užpuolė vajzda Baltrušis. Jisai papa- 
plesikus banke ir per - va- sakoje kad jam bevedant 
landas ėjo šaudymas, bet kalinių grupę į kalėjimo mo- 
plesikai ant galo atmušė kykIą? j? du plėšikai
žmones ir susėdę į automo- gu peiijais jr revolveriais, 
bilių pabėgo. užkišo jara bumąį, surišo ir
nrecAt; ornArnnc Įmetė daboklėn. Sukilėliai, 

daugiau ginklų, užpuo- 
CIALISTŲ LAIKRAŠTI. raktininką ir sunkę “ran- 
Iš Chicagos pranešama, kas aukštyn!” atėmė iš jo vi- 

kad senelis Debsas apsiėmė Sug raktus su revolveriu, 
red i tenai naują sočia- Tuomet jie atidarė visas ka- 

štį, “The Ameri-įėjimo kameras, šaukdami: 
can Appeal.' Laikraštis pra- “jus laisvi! Mieste politinė 
dės eiti nuo 1 sausio. Debsas revoliucija!” Visi kaliniai iš- 
persikels iš Terre Houte į šoko iš kamerų, išplėšė gink- 
Chicagą, kad parankiau bu- ių sandėlį ir tekiu budu suki- 
tų darbas vesti. limas įgavo pavojingą po-

--------------- budį.
NUSIŠOVĖ ŽIŪRĖDAMAS j Kalbamam liudytojui nu- 

{ VEIDRODI. rodžius į kelis teisiamuosius
Toledo, Ohio. — Pereitoj kalinius, kad jie esą sukili- 

subatoj čia nusižudė fabri- mo iniciatoriai, keli iš jų su- 
kantas Theobald. Jis atsisto- suko: “Tai melas! Ne mes!” 
jo savo miegruimy prieš Visą kaltę jie primeta nu- 
veidrodį, ir žiūrėdamas šovė šautiems kaliniams, 
sau į galvą. j Sąryšy su tuo, kad teisia-

--------------- mujų kalinių grupės dažnai 
ATSIDARĖ KOMUNISTŲyeikalauja išverti juos lau- 

KONGRESAS. kan savo reikalams atlikti, 
Pereitą sąvaitę Maskvoj tapo sustiprinta kariška sar- 

atsidarė 14-tas Rusijos ko- gyba. Aplink teisėjus irgi 
munistų partijos kongresas, stovi gusarų sargyba. 
Delegatų esą 1,200. Partijos] iš viso iki šiol išklausinė- 
valdybon išrinkta 47 nariai, ta apie 30 liudytojų. Penkta- 
tarp kurių yra Stalinas, Ry- dienį prasidės abiejų šalių 
kovas, Bucharinas, Tomskis, prakalbos. Numatoma, kad 
Zinovjevas, Kamenevas ir artimiausiomis dienomis tei- 
Kalinas — visi valdžios na- Smas kartu su gynėjais ir 
riai; Trockis ir Lenino našlė spaudos atstovais aplankys 
(dabar Krupskaja) taipgi visas kalėjimo kameras, nes 
išrinkti partijos komitetam Į {g planų sunku įsivaizdinti 

visą sukilimo eigą. 
' Ketvirtadienį, šio mėn. 19

simais yra tokia:
1. Tautų Lyga yra reakci

nių valstybių organizacija ir 
Rusija negali jai pasitikėti.

2. Iš to saugumo pakto, 
kurį buržuazinės valstybės 
pasirašė Lokamo konferen
cijoj. nieko neišeis, nes ne
gali būt jokio saugumo, pa
kol nėra panaikintas milita- 
rizmas, ir valstybės kas sykis 
vis daugiau ginkluojasi.
_ 3. Rusija geidžia užmegz
ti su Amerika politinius san-

ŽVĖRIŠKAS KUNIGO 
DARBAS.

Wittenbergo miestely, Vo
kietijoj, pereitą sąvaitę buvo

tuos vaikus tikslu prisirinkti i žvėrišką pasielgimą su vaiku J 
pinigų iš lengvatikių. Šitą j vardu Kurt Witte. Mokinda- 
žulikystę buvo sugalvojęs 
buvusis caro armijos kari
ninkas.

IŠTEISINO ŽYDĄ NEVA 
METUSI LENKŲ PREZI

DENTUI BOMBĄ
w ... ....... ............... ....... ........... Pereitą sąvaitę Lvove pa
tiklus ir yra pasirengus bile sibaigė byla, kurioje kaltina- 
laiku pradėti tuo tikslu dery- mąs u 
bas su Amerika.- t l t I 4

4. Užsienio priešingumas 
Sovietų respublikai kas sy-S..™ . - 
kis einąs mažyn ir mažyn, Wojciechowskio __ _ 
pakol ant galo visai išnykę bHvo Padarytas pernai me- 
fj-g -tais, kuomet nuvykus jam
T Rusija geidžia draugiu- H

gų politinių ir ekonominių “olĮ,bAn“prn^
santykių su visu pasauliu, to- ikas Ją ,”‘eKas
dėl netiesą jos priešai skel- į 
bia buk ji esanti neramybės 
šaltinis; Rusija norinti ra
mybės kuo daugiausia, ir to
dėl ji esanti pasirengusi tai
kytis su visais.

Tečiaus negalima prieiti r__ _____
>rie taikos tokiais keliais*, tuvon. Teismas šito atsišau- 
cokiais .eina Tautų Lyga ar
ia jos vadai, sako čičerinas. 

: Pavyzdžiui, atsibuvusi nese
nai Lokamo konferencija, 
kuri padarė neva “saugumo 
paktą,” tikrybėje yra niekas 
daugiau, kaip tik prisirengi
mas naujam užpuolimui ant 
Rusijos.

Bet nežiūrint šitų čičerino 
kalbų, Tautų Lygos pirmi
ninkas Briand nusiuntė So
vietų valdžiai pakvietimą 
dalyvauti prisirengimo dar
buose tarptautinei nusigink
lavimo konferencijai, ir iš 
Maskvos dabar pranešama, 
kad Sovietų valdžia šitą pa
kvietimą priimsianti ir nusi
ginklavimo konferencijoj 
dalyvausianti. “Jeigu mes 
šito pakvietimo nepriimta
me, tai Tautų Lyga apšauktų 
Sovietų respubliką taikos 
K’ninke,” pasakė vienas 

vos komisaras. Kad 
Rusija netiki karams, aiški- 
no, tas komisaras, tai parodo 
tas faktas, kad ji sumažino 
savo armiją nuo 6,000,000 
iki 600,000 kareivių.

Ženevoj, kur žada susi
rinkti kalbamoji konferenci
ja, tuo tarpu keliamas klau
simas, kaip prie vieno stalo 
su bolševikais galės sėdėti 
Amerikos ir*šveicarijos at
stovai, kurių valdžios da nė
ra pripažinuirios sovietų Ru
sijos ir visai ją ignoruoja?

mas buvo jaunas žydukas, 
būk tai norėjęs-užmušti Len- 

prezidentą Wojcie- 
chowski. Pasikėsinimas ant 

gyvybės

ubagu visam amžiui. Tai ve 
kokia “artimo meilė” pas 
Dievo-tarnusl. .

«__________ «

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Washingtono miestely, 

Arkansas vastijoj, penki plė
šikai išlaužė banką, išdina-

,ip pat minop. Jie kaltina-;pasienio policija suiaiKe ae-; mas> kas jj paieido iš kalėji-!navo 
i dalyvavę organizuota- markacijos linijoj Vįlmaus > w? Jis yra labai turtingų 1 Louis finansų ministens

kurį buvo rasta padirbtų: 
banknotų su prilipintais nu
liais. Levinas buvo patrauk
tas atsakomybėn ir nesenai 
jo byla buvo nagrinėjama 
Kauno Apygardos Teisme. 
Kaltinamasis pareiškė gavęs 
tuos dolerius už parduotas 
prekes ir nežinojęs, kad jie j 
padirbti. Teismas pripažino 
tams^sunkduiu^arbu kalėh- Pa^arę kratą rado daug d‘eg-žlugti, taip kaip žlugo Vo- 
tams sunkiųjų darbų kalėj ... . k^kiu bėrimu Vis-^ierij°s markė, Rusijos rub- mo. Jo paduotą apeliaciją ilk. Aartm-VontrriiJ lcmn.

kad jis dabar liuesas.
____________________________

buvusis parlamento pirmi
ninkas. Bet ar jis išves Fran- 
euzijos laivą iš audringos fi
nansų juros, tai reikia abe-

| ATĖMĖ BANKIERIŲ 
KONVENCIJOS DEGTINĘ. _ ___________

St. Petersburgo* miestely, 1°^-.
Floridos valstijoj, Amerikos1 Dalykų žinovai Washing- 
bankieriai dabar turi savo tone mano, kad Francuzijos 
konvenciją. Prohibicijos finansų krachas yra neišven- 
agentai užpuolė jųhoteli ir giamas. Jos frankas turės

mo.
Vyr. TribųnOlės atmetė.

i nežino, bet vienos lenkės nu
rodymu buvo areštuotas S. 
Steiger, jaunas žydukas stu
dentas. Prasidėjusio bylai, į 
teismą atsišaukė kažin koks 
ukrainietis komunistas, sa
kydamas, kad tą bombą jisai 
metęs ir paskui pabėgęs Lie-
__ ___ __________ ______ - 
kimo tečiaus nepaisė ir teisė 
suimtą žydelį. Byla vienok 
parodė, kad valdžia jokių 
prirodymų prieš tą studentą 
neturi, ir jis buvo išteisintas.

MUZIKA AMERIKOJ, O 
EUROPOJ ŠOKA.

Pereitoj seredoj Londone, 
Berline, Amsterdame, Pary
žiuje ir Madride hoteliuose 
žmonės šoko prie Amerikos 
muzikos, kuri buvo siunčia
ma iš Pittsburgo radio sto
ties. Tuo pačiu laiku prie tos 
pačios muzikos šokiai ėjo 
New Yorke, Philadelpbijoj 
ir kituose Amerikos miestuo
se. Tai ve, kokių stebuklų 
daro mokslas.

įmetė daboklėn. Sukilėliai, 
gavę daugiau ginklų, uzpuo-

sus raktus su revolveriu.

i lis, Austro-Vengrijos krona 
j ir Lenkijos markė. Jo vertė

NEŪŽMbK£jd $4,590’385 gale jis turės būt visai pa- 
i> TAKSŲ. naikintas, o jo vieton turės
ii’ -Patriotiški” senatoriai iš-

ja) nubaudė pilieti Našlėną:dalyku ponui Melionui, da- t^ės būt p^aikižo&’^ienu 

5 paroms arešto ir užmokėtiĮ partiniam iždo departamen- žodžiu Francuziją turės ap- 
50 litų skelbti bankrotą.
x_ _i a. „ „ a ° Išėjimas iš dabartinės pa-

.„.„V dėties Francuzijai yra, Tjesj
pasakius, yra net du išėji
mai, kuriuos siūlo socialistai, 
bet patriotai nenori socialis
tų klausyti.

Socialistai sako, kad ka
tastrofos* išvengimui reikia 
padaryti vieną iš dviejų: ar
ba sumažinti per pus armi
ją, sustabdyti Morokos ir Si
rijos karus ir pasitraukti iš 
visų kolonijalių avantiūrų;

kas buvo konfiskuota.
• » •*

NlmAiJDC Už VIEŠA i MELUONO KOMPANIJA turės visiškai nusmukti ir ga-
.Y? ei ooe n era p Hs tiirAs hnf visai na.įLAŠKftAŠČIO SKAI- 

TYMĄ.
h-Kaimo 3-čios nuovados? “Patriotiški” senatoriai iš-į, •• ■
taikos teisėjas (mirovoj sud- j vilko į aikštę labai nemalonų traukfos frankai 
ja) nubaudė pilieti Našlėną dalyką ponui Melionui, da- '
5 paroms arešto ir užmokėti baltiniam iždo departamen- žodžiu Francuziia turės an- 

tas viešai skaitė žmonėms kad pono Meliono aliejaus 
straipsnį iš “Dirvos.” Jį į- i kompanija, 
skundė karmelitų bažnyčios i Gulf Oil Company, nusuko 
kunigas Mielaška, kuris tvir- i valdžiai _ $4,590,385 taksų 
tino, kad tokių raštų skaity-Įtarp 1915 ir 1919 metų, 
mas esąs šmeižto platinimas.

KAUNE GIRDĖT PRA
KALBOS IŠ MASKVOS.

ševikų kavalerijos vado Bu- 
dionyj prakalba, kurią jis 
laikė raudonojoj aikštėj lai
dojant mirusį karo komisarą 
V. Frunzę. Taip pat buvo 
girdėti orkestras griežiant 
Beethoveno gedulingą mar
šą bei internacionalą.

LAUKINIS OŽYS PRIMU
ŠĖ ŽMOGŲ.

Ludenburgo miestely, ne- 
! toli Bostono, stirnų prižiurę-

stirnoms ėst Jj užpuolė ožys 
ir pradėjo ragais badyt. ______ _
Žmogus buvo parmuštas ir arba apkrauti stambųjį ka- 
sunkiai sužeistas. pitalą dideliais mokesčiais.

t

i Kitokio kelio Francuzijai 
nėra.

! Bet patriotai tam priešin-
BANDITAI APIPLĖŠĖ

16 ŽMONIŲ.
Keturi ginkluoti banditai gi. Sumažinti armiją ir pasi- 

New Yorke užpuolė žydų traukti iš karo su laukiniais 
Įdistrikte restoraną, apiplė- 
įšė tenai 16 žmonių ir pabė
go, nusinešdami $5,000 ver- 

j tės grobio. 
( --------------

apgulta Lietuvos darbinin- i SUDEGĖ 6 ŽMONES. ; 
kų, atvykusių Francuzijon I--------, ------ ------- -z . . . c. .. .
laukų darbams. Darbininkai ketvergą netoli nuo čia sude- koj ir Sirijoj 
reikalauja, kad juos grąžin- gė famferio Hoey namas ir sako patriotai, 
tų Lietuvon. Musų atstovybė gaisre žuvo 5 vaikai ir moti- . Apkrauti k

LIETUVIAI BĖGA IŠ 
FRANCUZIJOS.

Atvykę iš Paryžiaus žmo
nės pasakoja, kad Lietuvos 
atstovybė Paryžiuje esanti

kų, atvykusių Francuzijon

tuojaus po to, kaip Francu* 
zija yra “laimėjusi” didžiau
si pasaulyje karą su vokie
čiais, tai butų didžiausia 
“gėda” ir “neunaras” visai 

į franeuzų tautai. Taigi, pasi-SUDEGE 6 ŽMONES.
Holden, Mass. — Pereitą' traukti iš karo laukų Afri- 
. ’ . .. “negalima,”

___________Apkrauti kapitalistus di
na' Tėvas ir du vaikai išliko deliais mokesčiais buržuazi- 
gyvi, bet apdegę ir vargiai nė valdžia irgi nenori, nes 

tai irgi butų “nepatriotiška.” 
■ Todėl Francuziją dabar 
'smarkiai ritasi pakalnėn ir 
'artinasi prie baisios bedug- 

H.—Edith nės-

jau išleidusi visus buvusius 
jos žinioje pinigus darbinin
kams grąžinti namo.

KOMUNISTU AREŠTAI 
LIETUVOJE.

Politinės policijos valdi
ninkai areštavo Kaune ir 
provincijoj kelioliką asme
nų, įtariamų komunistinių vuiMMgv Mtev v . c >r~Il »r~l j K_.'VF1VF» — 4
proklamacijų platinimu są- kūdikį. Pasveikus ji bus savaitę čia 3 bankai uždarė 
ryty su rusų revoliucijos 8, *“
metų sukaktuvėmis.

TURKIJA ĮVEDA NAUJĄ 
KALENDORIŲ.

, Turkijos parlamentas ruo
šiasi įvesti krikščionių varto
jamą naujo stiliaus kalendo- . .
rių. Iki šiol turkai vartojo I metais Rusija galėsianti par- 

žinoio, Įsu Kalėdų dovanomis. L> o va-mas n ouve išklausinėti Mahomet kalendorių, sulyg duoti i užsienį 200,000,000 
nuo didelio;nos buvo siunčiamos iš Wor K<»u*ao miesb ir apskrities kurio daba*' buvo skaitoma-bušelių javų, “skaitant su 

tikėjimo kvailiavoja. ir esterio i Bostoną <am komendanto pulkinin- iau 2547 metai. tuo, kas jau parduota.”

PASIUTO NUO DIDELIO
TIKĖJIMO.

Nuo didelio tikėjimo Phi- 
ladelphijoj pasiuto moteris 
vardu Elzbieta Mepham. 
Apsėsta religinės manijos, ji 
pasmaugė miegantį 14 metų 
amžiaus savo sūnų, o paskui 
užsinėrė kilpą sau ant kaklo 
ir pasikorė ant lovos galo. 
Paliktame laiške ji rašo, kad 
“aname sviete” esąs daug 
geresnis gyvenimas, todėl ji' 
nutarusi tenai “nusimuvyt”; 
ir savo sūnų kartu pasiimt ry iš pašto pavogta 3 maišai administracijos 
Kaimynai senai jau žinojo, įsu Kalėdų dovanomis. Dova- mas h ouve 
kad šita moteris

pasveiks.

MOTINA PASMAUGĖ 
SAVO VAIKĄ.

Paterson, N. L. ____ t
Ashley, 23 metų amžiaus! ~ ~
moteris vietos ligoninėj pa-, UŽSIDARĖ 3 BANKAI, 
smaugė tiktą gimusį savo • Denver, Colo. — Pereitą

areštuota.

I

APVOGĖ PASTĄ.
Pereita savaitę Worceste- d., buvo užbaigtas kalėjimo 

! klausinėj!-

savo duris. Juose esą padėta 
I $4,400,000 žmonių pinigų. 

RUSIJA TURI 200,000,000
BUŠELIŲ JAVŲ PAR- i 

DAVIMUI.
Rusų informacijų biuras 

Washingtone praneša ame
rikiečių spaudoj, kad šiais

l

Visiems “Keleivio” skai
tytojams ir draugams 
“Keleivio” leidėjai ir 
darbininkai linki links
mų Kalėdų ir laimingų. 
Naujų Metų.



" APŽVALGA
KĄ VEIKIA LENKIJOS 

AGENTAS MUSŲ 
KLEBONIJOSE.

“Keleivyje” buvo jau ra-. 
syta, kad Amerikon yra at- ■ 
važiavęs lenkų arcivysku- i 
{>as Ciepliakas. Dabar jis 
anko lietuvių klebonijas ir 

veda tenai kažin kokias de
rybas, bet musų kunigų laik
raščiai visa tai slepia. “Nau
jienos” todėl klausia:

“Kokią politišką propagan
dą veda tarpe. Chicagos katali
kų arkivyskupas Ciepliakas?

“Jisai lanko lietuvių parapi
jas ir skelbia spaudoje, kad jo 
misija esanti suvesti brolybėn 
lietuvius su lenkais. Kaip jau 
buvo rašyta ‘Naujienose’, tas 
lenkų klerikalizmo stulpas jau 
aplankė šv. Jurgio lietuvių pa
rapiją (Bridgeporte) ir užva
kar turėjo aplankyti Aušros 
Vartų bažnyčią (Westsaidėje), 
kurią veda marijonų zokono 
kunigai, t. y. tie patys dvasiš
kiai, ką leidžia ‘Draugą.’

“Musų klerikalų laikraščiai 
tečiaus nieko apie tas Ciepliako 
vizitas nerašo. Kodėl 
jiems nemalonus tas svečias, ar i 
jie nori paslėpti nuo visuome
nės savo pasikalbėjimus 
juo?”

Toliaus “] 
rodo, kad

KAS BUVO “PILYPAS IŠ 
KANAPIŲ?”

Tarp musų žmonių plačiai 
yra žinomas posakis: “Iššo
ko, kaip Pilypas iš kanapių.” 
Bet apie kokį čia Pilypą kal
bama, tai retai kas žino. 
Kaip rodos, šitas posakis yra 
paskolintas iš lenkų, o Len
kijon jis atėjo iš Ukrainos.

Pas lenkus yra anekdotą 
apie Pilypą kaipo atstovą iš 

i Kanapių (Konopie) kaimo, 
i Kaimiečiai išrinkę jį į kokį 
ten lenkų seimą, kur svars
tant labai svarbų klausimą, 
jisai pasiprašęs balso ir pra
dėjęs garsiai kalbėti apie sa
vo kaimą. Kadangi jo kalba 
buvusi visai ne vietoj ir labai 
žiopla, tai visi pradėję iš jo 
juoktis, ir nuo to laiko susi
daręs posakis: “Iššoko, kaip 
Pilypas iš Kanapių” (len
kiškai — “Wyrwal się, jak 
Filip z Konopi”).

Taigi aišku, kad čia kal
bama ne apie tas kanapes, 
ką žmonės sėja daržuose 
virvėms vyti, bet apie tokį 

_ aI? kaimą, ką vadinosi Kanapė- 
;mis.
I Tečiaus lenkų “Encvklo- 

*su į pedya Powszechna” sako, 
kad Lenkijoj tokio kaimo 
nesą, ir kad tokio atsitikimo 

Naujienos” nu- ■ su tuo Pilypu tikrybėje nėra 
------ - ---- arcivyskupas buvę, šita pasaka išaugusi iš 
Ciepliakas yra pasižymėjęs;ukrainiečių posakio: “Vyr- 
kaipo karštas Lenkijos pa-; vavsia jak pylyp z konopli,” 
iriotas, kad būdamas Rusi
joj jis buvo nuteistas sušau
dymui kaipo Lenkijos šni
pas, ir sako:

“Akivaizdoje šitų faktų, į 
Ciepliaką negalima žiūrėti ki
taip, kaip į Lenkijos agentų. 
Ne religijos reikalais jisai atė
jo pas lietuvius, bet politikos.

“Lenkų grobikai, gen. Želi
govskio vedami, išplėšė Lietu
vai Vilnių. Dabar ateina pas 
lietuvius jau ne generolo man- 
diera, bet sutana apsivilkęs \ 
lenkų pasiuntinys ir, 
vietoje kruvino kardo, kryžių, 
kalbina juos prie ‘brolybės’!”

Ciepliakas yra ne musų 
brolis, bet brolis Želigovs
kio, sako “Naujienos.” Lie
tuviams tokių “brolių” ne
reikia.

Į

kas reiškia: “Iššoko, kaip 
zuikis iš kanapių.”

Ukrainiečiai zuikį vadina 
“zajac,” bet yra taipgi var
tojamas ir “pylyp.” Lenkai 
iš to padarė žmogaus vardą, 
ir su laiku šitas posakis įgijo 
visai kitokią reikšmę.

“DARBININKAS” PRIEŠ 
DARBININKUS.

South Bostono “Darbinin
kas,” kurį leidžia šventoipoi v ,--------------7 --------------r ----------------- ------------- ----------------

*, atkišęs. Juozapo neva darbininkų są
junga, peikia darbininkus, 
kam jie streikuoja. Jis sako:

“Streikai praeina ramiai, ne
pastebimi ir nieko neatnešda- 
mi. Atrodo, kad streikuojama 
tik tam, kad taip užsinorėjo 
Jurgis ar Petras, kuris sėdi 
unijos centre ir that’s all! Ko
dėl tie ponai taip, o ne kitaip 
nori, tai kas čia supaisys. Galų 
gale išdavos: kapitalistas,

-streiko sulaukęs, savo prekes 
brangiau iškišęs, labiau pra- 
lobsta, x> nuskuręs darbininkas 
visai ^^a^ayksta, nes visus su
taupytus skatikus tam pačiam 
kapitalistui sukemša.

“Socialistai sako, ■ kad per 
streikus jie kovoja už darbinin
ko asmens laisvę, kad gerina jo 
būvį. Bet kurgi tos kovos vai
siai? Jų nematyt. Kurgi toji 
žala? Ji matyt — darbininkų 
ubagiškoji terba. Darbininko 
asmuo kaip vergavo |aip ir te- 
bevergauja, nes socialistiška 
streikų sistema iškreipta i tam 
tikrą mašiną, ar dar geriau, j 
savotišką mažą valstybėlę su 
savo unijomis, su minis toriais, 
su prezidentais ir kitokiais 
agentais. Tie ‘darbininkų užta
rėjai’, gaudami storas algas, 
gal nė kiek ne menkesnes už 
buržujų prezidentus, daugiau 
paiso savo šiltų vietelių nei 
darbininko likimo. Tarp kapita
listų ir unijų prezidentų bei di
rektorių parazitų skirtumo nė
ra, nes tiek šie, tiek anie iš 
darbininko kruvinai uždirbto, 
skatiko minta. Tokia streikų 
sistema su visokiais savo fon
dais nieko doro, apart darbinin
ku sutaupių aikvojimo neduoda 
ir nieko nežada.”

šitaip “Darbininkas” gie-

PRAPUOLĖ IR KUN. TU- 
MO SURINKTI PINIGAI.

< t
Visi žino, kaip žlugo tie 

pinigai, kuriuos kun. ži
lius rinko žemės bankui.

Dabar gi pasirodo, kad 
'žlugo ir kun. . Tumo pinigai, 
kuriuos jis rinko Simano 
Daukanto ir kun. A. Strazdo1 
paminklams. Jis pat^ rašo 
apie tai “Lietuvos Žiniose f? |; J

\ “Tai šis, tai tas teisingai 
Žingeidauja, kur dingo pinigai,1 
sumesti man pakvietus, pa
minklam kun. Antanui Straz
dui Kamajų bažnyčioje pasta
tyti ir Simanui Daukantui Pa-

’ pilėje pastatyti.
“Sumesti aukų minėtiem pa

minklam pastatyti esu pakvie
tęs bene 1910 m. ar dar anks
čiau, būdamas Vilniuje ‘Vil
ties’ redakcijoje. Gaudamas 
aukas laikiau Vilniaus Kredito 
Banke ant tam tikrų knygelių. į 
Išvaromas iš Vilniaus, 1911 m. J 
abudu fondu palikau toliau glo- 

. boti ‘Vilties’ redakcijos nariui 
a. a. Juozui Kubiliui. Jis surink
tas aukas perkėlė į naujai susi -1 
dariusią lietuvių kredito drau
giją, vadinamą ‘Tretije Obščes- 
tvo Vzaimnago Kreditą g. Vil
na.’ Karui prasidėjus, draugija 
gavo sustoti veikusi.” j

i Taigi šita mirusi draugija
ir turinti už tas aukas atsa- ..._T
kyti. Kun. Tumas atsakorfiy- <ja i374ame savo numery, 
bjės neprisiima. - Ar kapitalistai jam už tokį

i Pinigų buvę surinkta: rašymą užmoka, ar jis iš ge- 
Daukanto paminklui 712 ros savo širdies jiems šitaip 
rkb., o kun. Strazdo pamink- patarnauja, tai mes neži
li 568 rub. nonų bet kad tai yra rašoma

‘ - J .......... naudai, tai kiek-
matytL Kapita- 

lupa darbinin-

> Gerai žmonės sako, kad ka 
^cunįgo naudą velniai gau- vienas

listu, e

Šelpkim Lietuvos ?alime-0 ** pa-
• v*>noiic umoriLriatiQ miAfl nn

Socialdemokrsti 
nę Moksleiviją.

kamsdevynius kailius. “Dar
bininkas” visai nekaltina. 
Jis smerkia lik socialistus ir 
unijų vadus, kurie ragina 
darbininkus reikalau
ti didesnių algų. Unijų va
dus jis vadina tiesiog “para
zitais,” kurie minta “iš dar
bininko kruvinai uždirbto 
skatiko." Klerikalų organas 
priešingas ir streikų fon
dams, kurie palengvina dar- i 
bininkų kovą.

Lygiai taip rašo ir gatvinė 
kapitalistų spauda. Ji irgi 
smerkia unijas ir jų vadus, 
kad jie uždyką ima algas; 
bet ji niekad nekaltina kapi
talistų, kompanijų preziden
tų, kurie nieko nedirbdami 
ima šimtą sykių didesnes al
gas. Kapitalistai taip pat 
baisiai priešingi streikų fon
dams, nes jie žino, kad turė
dami savo fonde pinigų dar
bininkai gali ilgiau streikuo
ti.

Taigi tarp “katalikiškojo” 
Darbininko” ir kapitalisti

nių šlamštų šituo žvilgsniu 
nėra jokio skirtumo. Jis no
rėtų, kad darbininkai visai 
nesipriešintų savo išnaudo
tojams, bet tylėtų kaip kepa
mi avinai.

U'

l

GIRTI “BLAIVININKAI.”
“Šešupės Bangos” 41-me 

numery rašo apie Mariam- 
polės “blaivininkų” susirin
kimą, kur dalyvavę 4 brost- 
vininkai ir 67 davatkos. Gir
di:

"Kada jau drąsesnės narės 
prasiskirstė ‘ant mišparo,’ ta 
buvo svarstoma pats svarbiau 
sias dienotvarkės punktas — 
1926 metams smuklių laikyme 
klausimas. M-skui pasiūlius pa 
kelti rankas už tąi, kad 192( 
metais butų laikoma smuklės 
salėje kilo sumišimas ir viens 
narė ve kaip prabilo:

“—Kažin, ponas pulkaunin 
ke. ar ne’outų geriau, kad kits 
metą musų vardu smuklių ne 
laikytumėt, ba mes blaivinto 
kės netrivojam sarmata, ka 
mus visas miestas šidija.

“Į tai M-kas maž daug taip 
atsakė:

“—žinokit, kad smuklių lai
kymą pravedė tėvelis Drauge 
lis... O jei nuo smuklių atsisa
kom. tai prieštaraujam didžia 
gerb. tėvelio valiai.

‘‘šio atsakymo pakako da 
vatkėlių Įtikinimui, ir antri 
kart visos pakėlė rankas už tai 
kad 1926 metais butų laikomi 
smuklės.”

Ateinančiais metais su
kaks jau lygiai 3 metai, kaip 
šita kunigų įkurta “Blaivy 
Dės” draugija girdo krikščio 
niškaja degtine Mariampo- 
lės darbininkus.

Kituose Lietuvos mieste
liuos šita girta “Blaivybė” ii 
gi laiko karčemas.

Komunistai už Terorą
Austrijoj Vienos mieste 

Darbininkų Palatos plenu
mo posėdyje komunistas Ke- 
elik pasiūlė išreikšti protestą 
dėl gręsiančio pavojaus gy
vybei komunisto Rakoši iš 
Vengrijos -kraugerių val
džios pusės. Socialdemo
kratinės daugumos vardu 
draugas Ernst Lakenbacher 
pareiškė, kad jie palaikysią 
komunistų pasiūlymą su ata
tinkamu papildymu. Draugo 
E. Lakenbacherio papildy
mu protestuojama ne tik dėl 
Rekoši, bet prieš visą terorą, 
kuri vartoja prieš socialde
mokratus ir komunistus 
Vengrų budelių valdžia. Be 
to, toj pačioj rezoliucijoj 
reiškiamas protestas ir prieš 
Sovietų Rusijos valdžią, ku
ri begėdiškiausiu budu su
šaudė Maskvoj jauną moterį 
comunistę Gardos Šabados.

Toji rezoliucija buvo pri- 

valsais, nes komunistai prieš 
tokią rezoliuciją balsavo 
iries.

Tuo budu komunistai ais
čiai pąsisakė už terorą.

Klerikalų pasiryžimas už
raugti paskutinius laisvėssmaugti 

likučius Lietuvoje trukdo vi
są pažangųjį judėjimą.

žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvė smaugiama, 
asmens neliečiamybė pamir
šta, pažangios organizacijos 
persekiojamos ir slopina
mos, veiklesni musų draugai 
tremiami iš gyvenamų vietų 
i svetimus kraštus.

Taip tai veikia klerikalai 
į visuomenės veikėjus ir or
ganizacijas, kurios gyvuoja 
ne iš jų malonės. Ką gi tuo
met reikia manyti apie mo
kyklas, kurios yra apsuptos 
klebono skvernais? Kuomet 
Mariampolėj įsikūrė Reale 
Gimnazija, kuri norėjo būti 
laisva nuo klerikalinio rau
go, tai valdžios nutarimu ji 
buvo pasmaugta. Jei vienoj 
ar kitoj mokykloj pasirodo 
mokytojas, nepalankus juo
dam klerikalizmui, tai jis 
tuojaus varomas laukan ir 
negali gauti niekur vietos. 
Jei mokinys kur pasisako 
esąs laisvamanis, tai jis irgi 
varomas iš mokyklos lau
kan.

Tuo tarpu klerikalinei 
moksleivijai teikiama Viso
rių palengvinimų. Jiems tei
sia pašalpos visokie klerika- 
ų fondai ir prie to da val
džia skiria visokių stipendi
jų ir leidžia juos į užsienius 
mokintis.

Čia tik keliatas pavyzdžių. 
Yra jų ir daugiau.

Pažangiai 
netik niekas 
dar statoma 
kerspainių. 
ais jaunuoliais pasirūpinti 
testik 
;ali tikėtis sau vadų, visuo
menės veikėjų ir teisingų ša- 
ies politikų ateityje.

Kad lengviaus butų kovoti 
;u reakcija, socialdemokra- 
inio nusistatymo mokslei- 
ziai Įkūrė savo organizaciją 
‘Žaizdrą.” Bet jai labai rei- 
calinga musų parama.

Suprasdama šito reikalo 
didelį svarbumą, LSS. VI 
Rajono konferencija, įvyku
si 1925 metų 1 lapkričio die
tą “Keleivio” name, South 
3ostone, atrado būtinai rei
kalingu paduoti pagalbos 
*anką tiems jauniems drau
gams Lietuvoje. Tuo tikslu 
tuvo paskirtas žemiaus pasi- 
•ašiusis komitetas aukoms 
•inkti.

Taigi šiuo raštu mes pra
dedam savo daritą ir krei
piamės į Jus, ’ draugai ir 
draugės darbininkai, prašy
dami rinkti pinigus ir siųsti 
juos žemiaus nurodytu adre
su.

Šitam darbui turėtų pri
tarti kiekvienas, pažangus 
žmogus.

Klerikalų tikslas yrh aiš
kus : jiems rupi, kad visi mo
kyti šalies piliečiai butų jų 
partijos žmonės, nes tuomet 
jiems lengviau bus viešpa
tauti.

Ką gi tuomet pažangus 
žmogus turi daryti? Sėdėti 
rankas sudėjęs ir linkėti kle
rikalams pasisekimo?

Ne, pažangus žmogus turi 
rūpintis, kad reakcininkai 
nepaimtų viršaus, 
remti tuos, kurie 
progresą ir laisvę.

Todėl remkime 
mokratinę moksleiviją Lie
tuvoje. Padėkime jai siekti 
prie tikslo. Parodykim, kad 
mes, amerikiečiai, norime 
matyt Lietuvą laisvą ir lai
mingą, kuri galėtų atsistoti 
greta kitų civilizuotų kraštų. 
Atsiminkime, kad šitie mok-

moksleivijai 
nepadeda, bet 

jai visokių 
O juk reikėtų ' - y 

iš jų darbo žmonės

Jis turi 
stoja už

socialde-

socialdemokratų'kiviai ne turtuolių sūnus,
i______2________________• - IKof ronlrnalniii rlavhininlrnbet rankpelnių darbininkų 

vaikai, todėl padėkim jiems.
Nors ir mums nelengvai 

doleris atsieina, bet visgi 
paaukautu jį kilniai idėjai

žangus amerikietis duos po 
dolerį, tai musų draugams 
Lietuvoje pasidarys jau di
delė parama.

Siunčiant aukas, reikia 
siųsti taip: čekį ar money or
derį reikia išrašyti iždininko 
vardu, būtent: B. J. Vaitku- 
nas, Lawrence, Mass., o nu
siųsti jį reikia sekretoriui, 
kurio adresas yra toks: A. 
Kireilis, 572 N. Main st., 
Montello, Mass.

Sekretorius įrašys sumą 
savo knygon ir persiųs tą če
kį ar nioney orderį kaste
riu!. Aukavusiųjų draugų ir 
draugių vardai bus skelbia
mi spaudoje.

Pasirašo Lietuvos Sočiai- 
demokratinei Moksleivijai 
Šelpti Komitetas:

J. A Valeika, pirm.
A. Kireilis, seki*.
B. J. Vaitkunas, ižd.

Lietuvoj Prasideda
Degutuotas Fašizmas.

Lapkričio 14 d. Vytauto 
kalno restorano salėje buvo 
taip vadinamų ‘‘tautiniai nu
sistačiusių studentų” (ateiti
ninkų, tautininku, vvtinin- 
kų) susirinkimas, žiauriais 
veidais, sugniaužtais kumš
čiais, putotomis lupomis ir 
žvėriškomis akimis, svarstė 
pastarųjų dienų universiteto 
įvykius — rišo degutuotu 
peštynių problemą.

Visų pirma kaltinamųjų 
suolan pasisodino universi
teto senatą. Ant jo gaivų kri
to visos bėdos. Priėmė smar
kiausių rezoliucijų: senatas 
turi uždaryti visam laikui

Darbininkas ir Ponas.
I. Darbininko daina.

Dirbo vargšas tris metus. 
Užsidirbo tik batus.
Tilia, tilia, tilia lia,
Oilia. oilia, oilia lia.

Dieną nakii sunkiai vargo
Ant smalinės žemės margo. 
Tilia. tilia. tilia lia,
Oilia. oilia. oilia lia.

Nežiurėdams šalčio, vėjo. 
Dirvą arė, grudus sėjo. 
Tilia, tilia. tilia lia, 
Oilia, oilia. oilia lia.

Kelmus, šaknis kasė, rovė 
Ir rugius patsai nupiovė. 
Tilia. tilia, tilia lia.
Oilia, oilia, oilia lia.

Patsai dėjo i vežimą. 
Sugabeno Į klojimą.
Tilia, tilia, tilia lia, 
Oilia, oilia, oilia lia.

Kūlė jis žiemos rytais. 
Malė girnoms vakarais. 
Tilia. tilia, tilia lia, 
Oilia. oilia. oilia lia.

Sunkiai dirbo tris metus. 
Užsidirbo tik batus. 
Tilia, tilia, tilia lia, 
Oilia. oilia. oiiia lia.

Dir’odams sunkiai ponui savo 
Jisai linksmai sau dainavo: 
Tilia, tilia, tilia lia, 
Oilia, oilia, oilia lia.

ti. Pono daina.
Dirbo turčius tik metus. 
Užsidirbo sau šimtus.
Oje, oje, oje, oje, 
Turčius visad bėdavoja.

Dieną naktį balevojo,
Iki popiečio miegojo. .
Oje, oje, oje, oje. 
Turčius visad bėdavoja.

■■ ' * K >

Jis nejaučia šalčib, vėjo; 
Gražiais arkliais važinėja. 
Oje, oje, oje, oje, 
Turčius visad bėdavoja.

Gardžiai valgė, saldžiai gėrė, 
Lyg ne Dievas ji sutvėrė.
Oje, oje. oje, oje, , 
Turčius visad bėdavojx

Nei jis arė, nei jis sėjo, 
okio vargo neregėjo.

Oje, oje, oje, oje,
’určius visad bėdavoja.

Nors rugiu visai nepiovė, 
„Pinigų sau prisikrovė.
Oje, oje, oje, oje.
Turčius visad bėdavoja.

’enkias dešimts tris šimtus 
’er vienus tiktai metus!

Oje, oje, oje, oje, 
Turčius visad bėdavoja.

Prisiuntė A. Bakšas.

>

NEKALTYBĖ.
Žemėj nėr tokio žiedelio, 
Danguje žvaigždutės, 
Kaip nekalto kūdikėlio 
Mėlynos akutės. *

Jose spindi nekaltybė, 
Saldus paprastumas, 
Rami angelo grožybė, 
Meilė, atvirumas...

bolševizmas. Degutininkai 
nori pasirodyti viešai ir vi
sais savo gabumais.

Visų pirma norima degu
tuotas mokola> įnešti viešai į 
universitetą. Senatu.-, atsira
do tarp kūjo ir priekalo. Ke
letas studentų areštuota. 
Duodamas paklausimas Sei
me. Sprendžiama iš visų pu
sių. “Rytas” jau triubija apie 
universiteto valymą nuo “i.e - 
tikusių” profesorių. Pavii 
sius kunkuliuoja, verda, o 
ten, viduj, ruošiama kepti 
paslaptingi pyragai.

Senatas neišlaikė sau pri
deramo orumo ir bešališku- 

socialistų draugiją, deguti-imo. Visą įvykį svarstė du 
ninku sėbrai peštukai turi kartu. Pirmą kartą išnešė to- 
buti ne tik ką nenubausti, kį sprendimą: Socialistu Dr- 
bet dar pagirti, senatas pri- jos Valdybą prašalinti iš U- 
valo pareikalauti, kad “So- niversiteto visiems metams, 
cialdemokratas” ir “Liet. Ži- j pačios draugijos veikimą su- 
nios’nuimtų nuo peštukų de- stabdyti lig naujų metų, su- 
gutininkų vardą, peštukus į kėlusius peštynes stud. Ma- 
išgarbintų didvyriais, patys tulionį ir Dageli pašalinti is 
.................. * - • Universiteto lig nauju n»etų, 

ltn. Steponaičiui ir kitiems— 
papeikimas.

Bet to neužteko. Senatas, 
matyt, suprato, kur rodo 
“Ryto” discipulka ir antrą 
kartą savo posėdy j XI. 14 d.

ninku sėbrai peštukai turi kartu. Pirmą kartą išnešė to-

laikrašeiai atsiprašytų ir ap
gailestautų iš neapsižiūrėji
mo padalytas nuodėmes; 
senatas privalo sekti jų rei
kalavimų išpildymą, buvo 
siūloma senatui net termi
nas nustatyti; jei, pagaliau, _ . . _ .
senatas reikalavimų nepa-' sprendimą persvarstė irnu- 
tenkintų, tai jie pasilieku tarė taip: socialistams tai
sau laisvas rankas. O kas su kinti senąjį nutarimą, bet 
laisvomis rankomis irstip- ateitininkams Matulioniui ir 
riais kumščiais galima pada- Dageliui vietoj pašalinimo 

i lyti, paaiškino Vokietijos j—tik papeikimas.
Į studentų korporantų kovos 
metodus išstudijavęs Lietu
vos tautininkų korporantų 
vadas: urmu studentams iš
sipilti gatvėmis, apsupti 
priešininkų redakcijas, na ir 
reikalauti iš jų satisfakcijos, i

Senato moralis autoritetas 
studentų tarpe pasiliko nie
ko nereiškiąs. Negi kitokias 
išvadas dėl tokių jo sprendi
mų gali padaryti studentai?!

Ir mes turime susirūpinti. 
Pažangieji studentai (pir-

Tas visiems labai patiko. — i njoj eilėj žaizdrininkai, so
cialistai ir kiti) turi garsiai 
pranešti visai plačiai visuo
menei, kad keletas šimtų de
gutininkų (bet ne 1500 lietu
vių studentų, kaip kad krikš
čioniškai meluoja “Rytas”) 
nėra dar visi studentai, turi 
plačiai nušviesti pastarųjų 

! dienų įvykius, kad degutuo
tieji provokatoriai neturėtų 
progos suprovokuoti kai ku
rių nesiorientuojančių stu
dentų ir, bendrai, visuome
nės.

Socialdemokratiškoms ir 
darbininkiškoms organizaci
joms, pasekus kaimynus lat
vius, vertėtų susirūpinti sa
vais sportininkais, kurie mu
sų jaunas,1 vos įsigalinčias 

otų nuo 
j. ir mo- 
tfasiįmt 
irbihi^*

Bet kokiu budu? — Degutu 
ištepti, langus išdaužyti ’. — 
visa salė pritarė — ir, prisi
minę degutininkų pareigas, 
iš pasigerėjimo net seiles 
rijo. 

į Juo smarkesni, degutuo- 
tesni buvo pasiūlymai, tuo 
daugiau jie pritarimo rasda
vo. Reikėjo tik kibirkštėlės 
ir tą pat vakarą butų buvę 
pavartoti kumščiai ir švie
žiai išvirtas degutas.

Pačiu karščiuoju metu vi
sai netikėtai išskilo bloznas 
“federančiukas” ir tikras 
“federantas,” Friburgo dak
taro kandidatas Jočys. Fe
derančiukas praslebizavojo 
pusantro žodžio apie Kauno 
“darbininkų” (darbo fede
racijos skyrių valdybų) soli? 
darumą su studentais mušei
komis, jo advokatas Jočys 
mokoliškai pagrūmojo so- 
cialistąms kumščiais, o pir- 
mininlcas paskaitė ilgą ilgą 
Friburgo “daktarų” bei 
“fęldšerių” surašytą ant viso 
lakšto rezoliuciją, federan- 
čiųką pamėtė ant rankų ir 
džiaugėsi, džiaugėsi...

Labai nedrąsiai, lyg spą- 
viedpdamies, bandė kalbėti 
du studentėliai: varpininkas 
ir šiaip sau — “nesrovinin- 
kas.” Tik nabagai.... Pirmąjį 
kaip eretiką, išvijo iš salės 
(jei ne policininko lydymas, 
tai gal butų buvęs suvalgy
tas), o antrąjį, verkšlenan
čiai maldaujantį vienybės, 
juokdariu padarė.

Pagaliau, tyliai, be jokių 
rezoliucijų buvo pasižadėtą 
apsidirbti su universiteto žyi 
deliąis.

Taip atrodo degutiniai nu
sistačiusių studentų susirin- 
kimas.

Ar verta į tai kreipti kiek 
dMesnio dėmesio? ; Gal tai 
yra, anot “Lietuvos,” tik 
karštai užviręs jaunės imo* 
nių kraujas, kuris taip pat 
greit atsals, kaip ir užvirė? • ūkis vis dar _ _____

Ne! Tai ne betaip sau pa- čia komisarų sauvalė. Lietu? 
sikaršeiavimas, bet fašistų voj taip pat spaudžia darbi* 
darbų pradžia. Tai yra stam- ninkus klerikališkas slogu* 
besma branduofis ir užuo- tis, nedarbas, ekonominė su- 
mazga juodojo deguotojo irutė. O abiejų šalių komise- 
bolševizmo, kuris yra lygiai rai ir spekuliantai derasi ir 
smerktinas, kaip ir Maskvos puotauja.

organizacijas'ąpeaju 
degutininkų kuns^ 
kolo. šį darbą turėtų l>asiimt 
ti žaizdrininkai, žiežirbihi,^ 
kai ir, bendrai, darbininkiš
kas jaunimas?.

Be to, turėtų atsiliepti ir 
Kauno darbininkai — kad

Į užčiauptų federantų degu
stuotas burnas. Pipiru.

Toks Toki Pažino:
• 1 * •

Bolševikų komisarai, be
landžiodami po Vakarą JĘu-f 
ropos buržujų priemenes^ 
nepamiršo pasikviesti pas 
save viešnagėn ir Lietuviu 
spekuliantus. Pastarieji, žf 
noma, mielai sutiko pasisve
čiuoti pas “raudonuosius! 
pirklius.” Susidarė vadina^ 
ma prekybos  ̂delegacija w 
Soloveičikų, Dobkevičių ir 
kitų ir nuvyko Maskvon; 
Juos ten komisarai iškilmin
gai sutiko. Bolševikiški val
diški laikraščiai taip pat 
daug apie juos rašo. Praši* 
dėjo, kaip paprastai, dery
bos, pasitarimai, komisijos.?

Rusijoj socialistai kalėji
muose kirmija, buržujams 
grąžinti fabrikai, * nedarbąs 
diena iš dienos auga, šalies • Į _• __ A T- '-^9 9 J _

Ne! Tai ne be tai]

mezga j

darbi*
J slogu*



Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. ® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia* 

To niekas nepeikia.

B

I laiku puolė, nors ir nėra taip 
lniLni lrrk>vx RhvA *

praeityje. Ir reikia pasakyti, 
kad Soho lietuviai yra pridė
ję daug triūso dėl palaikymo 
šios krautuvės. Tik pastaruo
ju laiku nariai pradėjo atšal
ti ir nesiinteresuoti krautu
vės dalykais, tai ir krautuvė 
žlugo. Krautuvei žlugus, žlu
go ir narių sudėti pinigai.

Da pora kooperatyviškų 
krautuvių gyvuoja McKees 
Rocks, Pa. Apie jų gy vavi
mą žinių neturiu.

1912-13 ir 1914 metais 
Pittsburge ir apielinkėje bu
vo suorganizuota apie 10 ko
operatyviškų krautuvių, ku
rių vienos po trumpam savo 
gyvavimui žlugo ar pateko į 
gaspadorių rankas, o kitos 
laikėsi iki šiol ir tik šiomis 
dienomis baigė savo dienas.

Korespondentas.

PITTSBURGH, PA. Į
Visokio, žinios iš Pilt.burgo “ogi laikai, kaip yra buvę 

— I w kėsino l/ut i

padanges.
Gruodžio 5 d. L. M. D. 

svetainėje įvyko Miko Pet
rausko koncertas, žmonių 
buvo nedaug. Nežinia kodėl 
Pittsburgo lietuviai taip šal
tai priėmė visų gerbiamą 
liuoso meno dainininką ir 
kompozitorių Miką Petraus
ką. Juk Petrausko dainas vi
si dainuoja ir myli ir Pet
rauskas pats/pirmasis tarp 
Amerikos lietuvių laužė le
dus ir gaivino dailę.

Programe dalyvavo pats 
Petrauskas ir pora svetim
taučių, būtent p-lė Cythia 
Hackstep, smuikininkė ir 
Miss Helene Machette, pia
nistė. Nežinia kodėl lietuviai 
dailės mėgėjai buvo aplenk
ti. Gal bijojo pasirodyt Pet
rausko koncerte kad prasti... 
Pagal keno norą toks patvar
kymas buvo, ar tai Petraus
ko ar rengėjų, aš nežinau. 
Bet tas neišrodė gerai. Ir, 
mano manymu,toks aplenki
mas savųjų dailės spėkų pa
kenkė pačiam koncertui ma
terialiai. O dvasinis ūpas ir
gi nekoks buvo.

Gaila, kad pittsburgiečiai 
nemokėjo tinkamai priimti 
savo dainos pionierių, ir 
mums yra sarmata prieš ki
tas kolionijas ir prieš patį 
Petrauską.

♦ ♦

WATERBURY, CONN. 1
Iš bolševikų-progresisčių

♦

Gruodžio 6 d., rytmetyje, 
rado negyvą Oną Venslovie- 
nę-Gedrimienę, plačiai žino
mą Pittsburgo lietuvių gra- 
borę ir dailės mylėtoją. Su- 
batos vakare Ona Venslovie- 
nė buvo ant Petrausko kon
certo su savo vyru Gedrimu 
ir jautėsi gerai. Parėjus iš 
koncerto nuėjo gulti, o jau 
rytmetyje rado negyvą.

Onos Venslovienės vyras 
Pranas Venslovas pasimirė 
apie 4 metai atgal ir Ona li
kus našlė varė viena velionio 
paliktą graboriaus biznį ga
na sėkmingai. Panašlavus 
apie 2 metu apsivedė su J. 
Gedrimu, chicagiečiu. Su 
antru vyrų pagyvenusi apie 
porą metų dabar netikėtai 
pasimirė, palikdama savo 
antrą vyrą, 3 dukteris ir vie
ną sūnų.

$ $ ❖

Pittsburgo lietuvių koope
racijos nyksta. Kiek laiko 
atgal North Sidės Lietuvių 
Kooperatyviška Draugija 
nutarė parduoti ir jau par
davė savo krautuvę. Neteko 
sužinoti ar narių sudėti pini
gą!'visi buvo atgauti ar gal 
da ir uždarbio turėjo. Man 
rodos, kad galėjo turėti už
darbio. .. './f

Soho Lietuvių Kooperaci
jos krautuvė, papuolė" j koo
peracijos gaspadoriaus ran
kas net prieš / narių norą. 
MąV ’oju laiku ko- 

eijos biznis buk pras- 
i ėjęs ir buvo pamainytas 

gaspadorius. Pamainius gas
padorių vistiek biznis nepa
sitaisė ir jau buvę nemokėtų 
bilų ftet ant $2,00(h’Jjirekto- 
riams raportavus apie tai su
sirinkimui, nariai nutarė 
krautuvę parduoti. Gaspa- 
dorius išgirdęs, kad nariki 
rengiasi krautuvę parduoti, 
tuoj nieko ne'laukęs nueina 
pas namo savininką ir pada
ro ant namo “leasą.” Tokiu 
budu pasidaro negalima 
krautuvę parduoti iš varžy
tinių, nes nieks nenori krau
tuvės pirkti, jei negalima 
namą rendavoti. Ir koopera
cija turėio krautuvę parduo
ti gaspadoriui už tiek, kiek 
jis davė. O jis tedavė tik $2,- 
000 arba, kitais žodžiais sa
kant, užmokėjo tik tas bilas, 
kurios buvo nemokėtos į ol- 
selius.

Reikia pasakyti, kad ši 
krautuvė jau gyvavo net nuo 
1918 metų ir yra praleidus 
visokių laikų — blogų ir ge
rų ir vis atsilaikė. Tik šiuomi

NEW HAVEN, CONN. 
Šis-tas apie vietos lietuvių 

gyvenimą.
Skaitant “Keleivį” tenka 

matyti žinių iš visų lietuvių 
kolionijų, bet iš New Haven 
jokios žinelės nesimato, tar
tum čia lietuvių visai nebū
tų. O vienok lietuvių čia yra 
geroka skaitlinė. Yra drau
gijų, draugijėlių, kuopų ir 
kuopelių. Tik apgailėtina, 
kad čionai socialistų kuopos 
nėra. Pirm komunistų karšt
ligės čia buvo gana stipri 
socialistų kuopa, apie kurią 
sukosi visas vietos lietuvių 
politinis veikimas. Čia tan
kiai buvo rengiamos prakal
bos ir kviečiami geriausi 
kalbėtojai, kaip tai: Bago- 
čius, Micheisonas, Neviac
kas ir kiti. Bet kaip kitur, 
taip ir pas mus raudonai 
karštligei užėjus išnyko vi
sas veikimas. Veiklesni žmo
nės išvažinėjo kitur, o liko 
tik Maskvos ir Romos davat
kos. Tų davatkų darbai daro 
vien tik gėdą lietuviams. 
Štai keli pavyzdžiai.

Lapkričio 26 d. buvo Keis
tučio Kliubo balius. Svečių 
atsilankė vidutiniškai. Visi 
linksminosi gražiai, kol ne
pribuvo Kliubo pirmininkas. 
Rodos draugijos pirminin
kas turėtų pats tvarką prida
boti ir būti pavyzdžiu ki
tiems. Bet šis pirmininkas 
atėjęs į balių pradėjo be
tvarkę kelti ir prie sau nepa
tinkamų ypatų kabinėtis. 
Pasidėjęs švarką jis visaip 
keikdamas ir bliuznydąmas 
puolėsi muštis prie niekuo 
neprasikaltusio, ir, ramaus 
žmogaus. Žinoma, tasai 
smarkusis Pruseikos pasekė
jas buvo išprašytas laukan. 
Tasai pats pirmininkas per
nai Kliubo piknike irgi ban
dė muštynes sukelti, bet po- 
licmanas jį nuramino, O rei
kia žinoti, kad šis žmogutis 
yra skaitomas vietos komu
nistų vadu. Argi jau Kliubo 
nariai negalėtų sau geresnį 
ir padoresnį pirmininką išsį4 
rinkti? Nes.yra didžiausia 
gėda, kilomėt ant lietuvių 
parengimų ir lietuvių svetai
nėje patįs draugijų pirmi
ninkai muštynes kelia. Jei
gu muštynės pradės kartotis 
netuvių parengimuose tan
kiai, tai bus sunku gauti val
džios leidimas ant Sąryšio 
svetainės parengimui daly
ti, o tuomet pasidaiys skriau 
da visam Sąryšiui. Jus žinot, 
kas atsitiko su Polasky Hali, 
kur be dviejų policmanų ne
valia jokio parengimo da
ryti. Draugijų nariai turi su- 
brusti ir apsivalyti nuo triuk
šmadarių, kuriems rupi tik 
draugijų išnaudojimas, o ne 
jų gerovė.

♦ * * .. •»

Darbai šiuo tarpu čionai 
eina nekaip. Nekurie fabri
kai dirba tik po 4 dienas. 
Darbininkų algos yra mažos. 
Statybos darbai čionai irgi 
sumažėjo.

Buvęe-Matęs.

v •

darbuotės.
Seniau čia gyvavo “Vili

jos” choras, kurį vedė drg. 
J. Prusalaitis. Prie choro ta
da priklausė pusėtinas būrys 
gražaus jaunimo. Vėliaus, 
bolševikams pasidarbavus, 
choras mirė. Po kiek laiko 
bolševikai užsimanė tą cho
rą atgaivinti ir laikyti savo 
kontrolėje. Jie parsikvietė iš 
kažin kur senbernį bolševi
ką (kiti jį vadina trumpako- 
ju “profesorium”) ir tas 
pradėjo jų atgaivintą chorą 
mokyt. Išsyk prie to choro 
dar priklausė kelios doros 
merginos. Bet kuomet mo
kytojas perdaug pradėjo ro
mansuoti su storablauzdėm 
progresistėm, tai tos mergi
nos iš choro pasitraukė. Da
bar chore pasiliko tik trįs 
moterįs ir kelios jaunos mer
gaitės. Choras su dainavimu 
nedrįsta viešai pasirodyti, 
nes publika juokiasi iš jų 
“profesoriaus.” Bolševikai 
dabar nebežino nei ką su tuo 
trumpakoju “profesorium” 
daryt, kuris kartais perdaug 
“show” parodo su meilužė
mis. Bolševikai vyrai “pro
fesoriaus” nekenčia, bet bol- 
ševikės moterįs jį myli ir vie
nos su kitomis dėl jo varžosi.

Skaitytojas.

pajunta savo pilve revoliu
cijos dvasią. Su šito štofo pa- 
gelba komisarai tikisi prisi
dirbti sau revoliucionierių ir • 1 • .* V • • V 1 • •

WORCESTER, MASS. 
Babravičiaus koncertas.
Gruodžio 13 d. Mechanics

ševikas) sakoma leidęs bal
suoti ir naujiems nariams, 
ką Susivienijimo Įstatai drau 
džia. Taipgi, sakoma, yra 
liudininkų, kurie matę, kad 
nekurie (o gal ir visi) bolše
vikai gavę po dvi balsavimo 
blankas. Jei tas viskas yra 
teisybė, tai kuopos valdybai 
(kuri didžiumoje susideda iš 
bolševikų) butų sarmata.

Tame pat susirinkime kuo
pos finansų sekretorius ša- 
loviejus už puikų kuopai pa
sidarbavimą gavo nuo kuo
pos narių puikų laikrodėlį. 
Ištikrujų, drg. šaloviejus yra 
darbštus žmogus ir jis tos 
dovanos užsipelnė.

Drg. S. V. Bakanauskas 
nušovė stirną.

Drg. S. V. Bakanauskas 
yra netik geras bučeris, bet 
kartu ir geras sportininkas. 
Šiais metais žuvavimo sezo
ne jis pagavo didžiausį bas- 
są (toki didelį, kad visą 
kvortą munšaino buvo gali
ma į basso gerklę sukišti), o 
dabar, atsidarius medžioji
mo sezonui ant stirnų, jis nu
šovė didesnę už save stirną. 
Reiškia, musų Stasiukas už
davė per nosį visiems sporti
ninkams.
Didžiausi lietuvių bizniai.

Worcesteryje yra gerai 
įsigyvenusių lietuvių, kurie 
turi gana didelius biznius. 
Seniausias Worcesterio biz
nierius Vincas čivinskas ant 
kampo Millbury ir Ward sts. 
ištaisė puikią rakandų krau
tuvę. Tik pamislykit, krau
tuvė turi net 12 didelių lan
gų. Valio Vincai!

Skersai nuo Čivinskio, yra 
didžiausia toj daly miesto

LAWRENCE, MASS. 
Dar keti žodžiai “Darbinin

ko” špitolninkams.
“Darbininko” No. 131 P. 

Bugnaitis išlenda su savo 
deklamacijom. Bet vieton at
sakyti į faktus, jis nuėjo gi
rion ir pradėjo medžius skai
tyti. Toliaus Bugnaitis pa
taria man nueiti į gerą kny
gyną ir pasiskaityti gerų 
knygų. Kokias gi knygas 
Bugnaitis vadina geromis? 
Gal maldaknyges? Nes bo- 
binčiaus auklėtiniai apie 
moksliškas knygas neturi 
mažiausio supratimo. Pir- 
miaus sakė, kad revoliucija 

Į nepadarė nieko gero, bet ka
da tas buvo faktais priparo- 
dyta, tai dabar jau pripažįs
ta kad tiesa. Reiškia J. U. P. 
teisybę rašė, ar ne? O tams
tai, p. Bugnaiti, patarčiau 
nueiti į knygyną ir pasiskai
tyti (jeigu moki) istoriją ir 
kitas moksliškas knygas, nes 
skaitydamas vien tik šven
tųjų žyvatus nieko nežinosi 
ir visuomet busi aklas.

Antras špitolninkas F. A. 
Kuncevičius irgi išlenda 
kaip yla iš maišo ir ima ma
ne “kritikuoti,” sakydamas, 
kad aš esąs “durnas kai če- 
bato aulas.” Aš galėčiau tą 
epitetą sugrąžinti tamstai at
gal ir prie to pavadinti tams
tą pantapliu, kuris visuomet 
žemiau aulo stovi, bet kas iš 
to? Tamsta vistiek nuo to 
protingesnis nepaliksi.

Toliaus Kuncevičius sako, 
kad J. U. P. mokinosi Lietu
voj pas Masionį ir ant Gar- 
den st. pas Šleinį. Aš turiu 
pasakyti, kad ir Masionis ir 
Šleinis turi daugiau proto po 

’ savo padais, kaip tamstos 
• galvoj. Jeigu tamsta nors 

piemens protą turėtum, tai 
■ tokių kvailų korespondenci

jų “Darbininke” nerašytum. 
Juk tamsta su tokiomis ko
respondencijomis pats save 
ant juoko statai.

Patartina tamstai, ponas 
Kuncevičiau, pačiam nueiti 
pas Šleinį ir pasimokyt bent 
kiek. Tas tamstai butų labai 
ant sveikatos. Dabar gi su 
tamsta neapsimoka ginčytis, 
nes anot tos patarlės: “Su 
durnu du turgu, o su pliku 
nėr ką peštis.” J. U. P.

HAVERHILL, MASS. 
Gruodžio 27 d. bu* apvaiki- 
čiojimas 1905 metų reto- '• 

liucįjo*. v
Ateinanti riėdėldiehį, 2$ 

gruodžio, Haverhlilyje liuą 
apvaikščiojamos 20 metų Su
kaktuvės nuo pirmosios re-i 
tbliiicijos Lietuvoje. r

• šitam '/įvykiui paminėtu 2. 
valandą / po pietų Lietuviu; 
Ukėsų Gedimino Kliubo.Sft’? 
lėj;’324'^iver st., įvyks pra
kalbos.

Kalbėtojas bus “Keleivio’* 
redaktorius, drg.’ S. Michei
sonas, kuris pats yra 1905 
metų revoliucijoj dalyvavęs 
ir kurį mes matom iki ąiąi 
dienai kovojant už Lietuvos 
laisvę ir paliuosavimą darbi
ninkų iš alginės vergijos.

Be to, drg. Micheisonas 
jau senai pas mus kalbėjo, 
odei visi Haverhillio lietu
viai darbininkai turėtų į šias 
prakalbas atsilankyti. Susi- 
rfnkim kuo skaitlingiausia

U 1 V T VUUVlVillvi 1 ų __ • « *11*

įvykinti šioj šaly revoliuciją. Halljvyko senai laukiamas 
Ir aš tikiu, kad revoliucija - -2r2V12’222

• įvyks, jeigu ne visoj šaly, tai ""
1 i bent geriančiųjų galvose.

Gruodžio 4 d. Chicagos 
! komunistai buvo surengę 
tarptautinį mitingą. Šiame 
mitinge dalyvavo apie 300 
komunistų ir jų pasekėjų ir 
apie tuzinas policistų su ka
pitonu Lynch priešaky. Pir
mieji susirinko revoliuciją 
kelt, o antrieji revoliucionie
rius malšint. Kadangi revo
liucija nekilo, tai ir malšinti 
nebuvo kas. Aukų revoliuci
jos kėlimui surinkta tik 6 do
leriai.
| “Vilnis” rugoja, kam po- 
I licija į jų susirinkimą atsi-

, CHICAGO, ILL. 
Visokios žinios.

i lankė. Girdi, veikiausia kas 
viete tapo automobilių už- Į*.ors Juo? porcijai Įskundę. 
mušta 737 žmonės, nušauta Ras cla. skys! Juk policija 
346, nuo munšaino mirė 205. »Ple . komunistų darbuotę

• daugiau žino, negu kas kitas. 
Ištikro, pasižiurėjus į komu
nistų komisarus labai sunku 
atskirti, T 
Maskvai, o kuris Amerikos 
policijai. Aš pilnai tikiu, kad ros

Nuo sausio 1 d. 
džio 8 d. 1925 m.

Šitos visos skaitlinės pri
klauso Chicagai, nes ji ran
dasi Cook paviete.

Chicagoj kasdien būna 
daugybė vagysčių, plėšimų, 
susišaudymų ir kitokių atsi
tikimų. Retkarčiais tai vie
nur, tai kitur būna padėta 
bombos, kurios eksplioduo- 
damos pridaro daug nuosto
lių. Pastaromis dienomis po
licijai pavyko susekti bombi- 
ninkų saiką. Daug tos šaikos 
narių jau suimta.

Pasirodo, kad bombinin- 
kai turėjo tam tikrą organi
zaciją, kurią bile vienas ga
lėdavo pasamdyti atkeršiji
mui savo priešams. Su bom- 
bininkais policija bando su- 
j ..........................*
jas.

Vagystėse ir plėšimuose 
jau pradeda pasižymėti ir 
lietuviai vaikėzai. Taip nese
nai teisėjas McGoorthy kri
minaliame teisme nuteisė du 
lietuvių vaikėzu už plėšimą 
n* pašovimą policisto. Tame 
plėšime dalyvavo išviso ke
turi vaikėzai: du lietuviai ir. 
du svetimtaučiai. Svetimtau
čiai gavo nuo 3 iki 20 metų 
kalėjimo. Vienas lietuvis, 
Antanas Susnisx kaipo jaunų 
metų, gavo nuo 11 mėnesių 
iki 10 metų į Pontiac patai
so^ namus. Antras lietuvis, 
tik 14 metų vaikas, Pranas 
Safranauskas, irgi pasiųstas 
į pataisos namus. Abudu lie
tuviukai yra dievobaimingų 
katalikų vaikai. A. Šūsnis 
buvo net į kunigus leidžia
mas ir jau lankė dvasišką se
minariją.

o
Chicaga yra antra po 

Brooklynui lietuvių komu
nistų tvirtovė, čia lietuviai 
komunistai yra vadinami 
raudonaisiais biznieriais ir 
yra susispietę po “Vilnies” 
pastoge. Jie išsijuosę vykdi- 
na Trečiojo Internacionalo 
įsakymus, kurie būna paga
minti ne Maskvoje, o Brook- 
lyne. Praplatinimui savo 
idėjų ir palaikymui savo gy
vybės jie pardavinėja ceht- 
ristinia komunizmo gaivi- 
lantį skystimėlį iš butelių. 
Jž dviejų colių gilumo stik- 
elį jie ima po 25c. Kas išge
ria bent 10 colių šito komu
nistiško štofo, tas tuojaus

> Babravičiaus 
koncertas. Dailės atžvilgiu 
koncertas pavyko labai pui
kiai. Worcesterio lietuviai 
pirmu kartu savo gyvenime 
išgirdo taip puikiai skam
bant lietuviškas liaudies dai
nas sale garsių pasaulio 
kompozicijų. O jau daini
ninko balso švelnumas žavė- 
te-žavėjo publiką. Turbut 
švelnesnio balso nei dangaus 
aniuolai neturi, kokį turi p. 
Babravičius — prasitarė vie
na skaistaus veido moteris.

Bet... ką pasakyti apie šitą 
koncertą materialiu atžvil
giu ! Tikėtasi buvo publikos 
į porą tūkstančių, o susirin
ko vos apie 500. Tai yra di
džiausias Worcesterio lietu
vių apsileidimas. Rengėjai 
kaltina kunigus, kad tie kon
certo laiku savo parapijo- 
nams pamaldas surengė. Su-1 _ . .
prantama, reikia kas nors department krautuvė, kuriąĮ J Į X | Įr S CHIVCHHv—Z M> Šatu? KJ 4 - v*

kuris jų tarnauja! apkaltinti, kuomet kaltė yra. užlaiko A. J. Katkauskas.
1 • a •> _ Tb^x_____ ____ 1_________ 1 Te minorui nirmuhno viara

šimtų davatkų, kurios užima Bakanauskas su Ku-
Bet man rodosi, kad dęl po- Iš bučerių pirmutinę vietą 

darausku, o iš restaurančikų 
—Petras Balčiūnas.

Reporteris.

koncerto laiku buvo bažny
čioje, koncertas galėjo kuo- 
puikiausia pasisekti. Teisy
bę pasakius, čia reikia kal
tinti ne kunigus su davat
komis, bet munšainą su ka- 
zyromis. Jeigu laike koncer
to kas nors butų perėjęs lie
tuvių stubas, tai beveik kiek
vienam “kičiny” butų atra
dęs po kelis vyrus munšainą 
traukiant ir kazyruojant. 
Daugelis progresyvių Wor- 
cesterio lietuvių taip “nupro- 
gresavo,” kad visą “širdies 
patieką” jie randa munšai- 
ne. O kokios to visko pasek
mės? Keli vyrai jau išsi
kraustė iš proto, o puspročių 
yra daugybė. Taip atrodo; 
kad Worcesterio lietuviai 
(suprantama, ne visi) yra 
pasirįžę munšaino skystimė
lyje paskandint netik savo 
nelaimes ir vargus, bet taip
gi savo protą, sveikatą ir gy
vastį. Gerkite, broliai, yra 
du lietuviai graboriai, apsi
dirbs...

Kliubo valdyba paliko 
ta pati.

Gruodžio 14 d. Lietuvių 
Svetainėj buvo metinis Lie
tuvių Ukėsų Kliubo mitin
gas. Šiame mitinge buvo rin
kimas naujos valdybos se
kantiems metams. Senoji 
valdyba laimėjo beveik visas 
vietas. Prezidentu pasiliko 
J. Dirvelis, pagelbininku A. 
Bernotą, protokolų sekreto
rium Lukoševičius, finansų 
sekretorium F. Tumosa, iž
dininku S. Purvinskas. J di
rektorius irgi išrinkti pažan
gus ir protingi vyrai. Kliu- 
bas yra didžiausia ir turtin
giausia vietos lietuvių orga
nizacija. Narių turi virš 700, 
o turto apie $30,000.00.

S. L. A< 57 kuopa įskųsta
< centrui.

0 pora Teko girdėti, kad S. L. A. 
“........... 57 kuopa atlikusi. Pildomo

sios Tarybos nominacijas ne

šiandien ne vienas policijos 
detektivas darbuojasi A. D. 
P. Centre ir Daily Worker 
bendrovėje.

Pasaulio Vergas.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugijos 

susirinkimas.
Gruodžio 13 d. atsibuvo 

L. M. Draugijos metinis mi
tingas ir rinkimas valdybos 
1926 metams. Pirmininku iš
rinkta J. Pociūnas, pagelbi- 

rišti ir tūlas darbininkų uni-ninku J. Balčius, sekreto- 
į|l rium P. Savickas, finansų

sekr. J. Urlakis, kasierium 
J. Virbickas, kasos globėjais 
A. Vainorius ir J. Ambrazai
tis, direktoriais J. Blažaitis, 
A. Kardonas, P. Stanisaus- 
kas ir J. šūkis, maršalka K. 
Rožikas,-. gasp’adorium A. 
JanceviČia. ; z ; .

Lietuvių Mokslo Draugiją 
tai viena bagočiaūsių ir pro- 
gresyviškiaiBįų draugijų 
Pittsburge^ nes turi savo, gra
žų namą ir svetainę, apart to 
savo nariams duoda po laik
raštį, kas kokį nori, tik ne
viršaus 2 dolerių. Kuris laik
raštis brangesnis, tai narys 
turi pats pridėt, o kuris pi
gesnis, tai draugijai mažiau 
iškaščių. Taigi, sekantiems 
metams, norint neva iškaš- 
čius sučėdyt, vienas komu
nistų vadukas įneša, kad L. 
M. D. visai neduotų jokio 
laikraščio. Na, o keli metai 
atgal tas pats komunistėlis 
tai išsijuosęs piršo “Laisy^” 
už organą, bet kada Mask
vos agentėliai visai nusigy
veno ir jų čia peršamos “Lai- 
svutės” niekas benori, tai su
manė padaryt “geradėjistę” 
L. M. D. Girdi, jus sučėdvgit 
8 šimtus dolerių. Tik visą pė
da, kad tie nariai nękėlč 
rankų, kai ręikėjo balsuot 
už jo sumanymą, tik vienas!

o o

I

WORCESTER, MASS. 
Pranešimas lietuviams.

šiuomi pranešu gerbia
miems Worcesterio lietu
viams, jogei aš tapau pa
kviestas atgal prie savo se
nojo darbo į “Keleivio” re
dakciją. Iš tos priežasties 
nuo 15 d. gruodžio aš ir vėl 
apleidau Worcesterį.

Savo biznį (real estate ir 
insUrance) pervedžiau drau
gui Leonui J. Paulauskui, 
kurio ofisas randasi ^‘(Ame
rikos Lietuvio” halelė, 14 
Vemon st. Savo draugūs ir 
pažįstamus meldžiu pasitik 
keti draugui Paulauskui, 
taip lygiai kaip ir mąn/ijis 
yra sumanus ir teisinga^ 
žmogus, todėl apdraudOs ir 
pirkimo bei pardavimo rei
kaluose jis patarnaus jutus 
daug geriau, negu svetim
taučiai. J. Neviackas.

P. S. Norintiej’i su manim 
susirašyti kreipkitės “Kelei
vio” antrašu. • :•

šimtų prieš.
L-..M. D. neužmiršta ir______ ____________

našlaičių buvtlsių L. M. D. pagal įstatus ir dėl tos prie
rašų. Paskyrė našlaičiams žasties tapo pasiųstas skun- 
p3 10 dolerių kaipo Kalėdų das į centrą. Mat kuopos 
dovaną. LMD. Narys, pirmininkas (kuris yra bol-

žasties tapo pasiųstas skun
das j centrą. Mat kuopos

PITTSBURGH, PA. 
Pranešimas.

Lietuvių Tautiškų Kapi
nių metinis susirinkimas bus 
nedėlidje, 27 gruodžio, 1925 
metų, Lietuvių Mokslo Sve
tainėje, 142 Orr Street. Pra
džia 2 valandą po pietų._ Vi
si Į___
vauti ir visos draugijos pri- 
siųskit atstovus i minėtą su
sirinkimą, nes bus rinkimai 
valdybos sekantiems me
tams. Taipgi ir kiti kapinių 
reikalai bus aptariami. Taip 
pat butų gerai, kad draugi
jos, kurios rengė kokią nors 
pramogą kapinių kelio pa
taisymui, kad prisiųstų ir 
pinigus sykiu su delegatais, 
nes kaip jau buvo pranešta, 
keliui padaryt reikia 3,500 
dolerių, o draugija turi.tik 
$2,544.54, taigi trūksta apie 
tukstantj dolerių.

L. T. Kapinių iždininkas,
J. Virbickas, I

sis«da?SB±s
vė caro valdžią, ir pagerbti 
tuos kovotojus, kurie mirė už 
kitų laisvę.

Visus širdingai kviečia 
Rengėjai.

Pranešimas.
* Kalėdos jau arti, ir jei noritA

pirkt auksinių daiktų Kalėdoms 
dovanų, arba jei norit išmainyt 
ar, pataisyt laikrodį, tai praei
kit man laišku ar telefonu, o aš 
tuoj pas jus pribusiu. (52)

P. KETVIRTIS
25 Steiman Road

ROSLINDALE. MASS.
Tel.: PARKVAY :?77i-W,



įdavo viduriuose. Vanduo Žiu lMamai džiunas tiktai nusijuokė
sukeldavo nepakeliamą {ža.ft ..
skausmą, vienok nepakenk* ticifa LfetUVOt 
davo žmogaus gyvybei, kure _— ----- *
po kelių valandų turėjo iš-į F ___ _________ ______ ____
kęsti svarbiausią kančią, ku- eidamas Kauno Laisvės A-ja l skubino pasigirti pažįsta- 
riai yra nuteistas, štai proto- ties Daukanto gatve susiti-'miems savo darbu. Nuo to- 
kolas 1681 metais atliktos kau su išsigėruriu piliečiu j kio kybojimo kraujas subė- 

(vandeninės torturos (jauna Petru Laurinavičių, kuris pa-,go man į galvą, nuo ko ap- 
: mergaitė nuteista už burtus plūdo mane kolioti. Po tiretoi svaigau ir pradėjau nustoti 
gyva sudeginti). ikoliojimo įvairiausiais žo- j sąmonės ir, jei bučiau buvęs

Dešimtą valandą ryto pa-, džiais P. L-čius papra* I “šaltojoje” vienas, galėjau 
smerkta jai buvo duota visaišė ten pat Laisvės Alėjoj sto- 'galą gauti, bet mano laimei 
eilė klausimų, liečiančių jos vinčio policininko Kazio .buvęs su manim “šaltojoj“ 
kaltę. Į tuos klausimus ji atr Puodžiųno mane areštuoti,!pik Alfonsas Cicha Sasnaus- 
sakė išaiškinamai; po to prv ką pastarasis, turėdama? iš^kas, matydamas, kad neten-l

i ir* 
išėjo iš “šaltosios“ užrakin-: 
darni duris, prie ko polici-* * • 1 V v • . • * •(• į w t
įninkąs Puodžiūnas, grįžęs į 

r----- , . w Lapkričio 6 d. 10 v. nrto,Įsavo sargybos vieton, pasi-
kęsti svarbiausią kančią, ku- eidamas Kauno Laisvės A-ja i skubino pasigirti pažįsta-

n > Gyvųjų Numirėlių Šalis.
Gyvųjų numirėlių šalim ‘ ir kelis metus, o neretai tuo- 

yra vadinama Guena, kuri se urvuose baigia savo gyve- 
civiliaacijos žemlapyje pa-įnimą.
žymėta juodu taškų. Tai yra Bet tankiausiai tremtiniai 
Francuzijos kalinių terilori-Įilgai nepakenčia ir tūlą lai- 
ja. 'Įką pabuvę, neperkęsdami

Maike, ar tu skaitai ga- 
zietas?

—Skaitau.
—Tai neskaityk.
—Kodėl?
—Gali gaut mušt.
—Nesuprantu, ką tu kal

bi, tėve. Kaip gi skaityda
mas laikraštį aš galiu gaut 
mušti?

—O kaip aš gavau! ?
—Sakai, gavai mušti už 

skaitymą laikraščių?
—Jes, Maike.
—Kaip gi tai atsitiko?
—Norėjau padaryt juokų, 

ir atsitiko.
—O kokie gi tai buvo juo

kai?
—Daviau į snukį blaivi

ninkų susaidės prezidentui, j bėriai nebūtų mane apgynę,
—Tai ką su tuo turi laik- tai gali būt, kad šitų Kalėdų 

raščių skaitymas? į aš jau nebūčiau matęs. Tai
—Žinoma, kad turi. Argi matai, vaike, ką man padarė 

tu neskaitei tautiškos gazie- gazietos! 
tos iš Braklino, ką vadinasi' " > ,
“Vienybė?” 
- —Ne.

i

vactumaru, Džianai. kad 
toks nelinksmas esi? O jis 
man sako, nelinksmas esu, 
ba boba daug demičių pada
rė : nešė i klazetą džiogą 
munšaino, parpuolė ir viską 
Išliejo. Nevermai, sakau, aš 
galiu tave palinksmint. Ir 
tėškiau jam du sykiu i snuki. 
Sakau, turėsim sveiko tautiš
ko humoro. Ale jis gerų ma
no noru nesuprato, ir kad 
šoks ant manęs, kad tręnks 
man per ausi, tai ir nepasi- 
jutau, kaip Į kampą atsisė
dau. Norėjau da atsistojęs 
paaiškinti, kad čia nėra nie
ko blogo, tik tautiškos fo- 
nės, ale jis vėl mane parmu
šė. Jeigu kiti susaidės mem-

—Čia, tėve, tu pats kaltas, 
kad muštynes pradėjai.

—Aš, Maike, dariau taip, 
—Tai paskaityk, o žinosi, kaip “Vienybė“ mokino. Ji 
—O ką ji rašo? Į sakė, kad ištirti, iš kokio ma-
—Ji rašo, kaip galima pa- teriolo padalyta žmogaus 

daryt gerų tautiškų fonių. nosis, tai labai sveikas tau- 
Sako, tokių fonių padarę tiškas humoras.
tautininkai studentai Lietu-; —Tai visgi tu negerai pa- 
vos navarsitete. Jie ištyrę, iš darei, tėve, kad pasirinkai 
kokio štofo žmogaus nosis nekaltą žmogų tokiam eks- 
padaryta. Šitą praktiką jie' perimentui. Visų pirma tau 
atlikę ant kitų studentų, ką reikėjo išbandyti šitą patari- 
norėjo bedievišką paskai-, ** —
tą skaityt.

—Atleisk, tėve, aš nesu-j 
prantu, apie ką tu kalbi.

—Na, tai klausyk geriau, 
o suprasi. Buvo štai kaip. 
Lietuvos skarbavam navai -, 
sitete cicilistai studentai no
rėjo padalyt žydišką mitin
gą ir nutart, kad katalikai 
turi čicelius nešiot. Į tą jų 
mitingą atėjo biskį ant drą
sos išsimėtę katalikų ir tauti
ninkų studentai, na ir pradė
jo tyrinėt, iš ko jų nosįs pa
dalytos, kitaip sakant, pra
dėjo cicilistus studentus mu
šti.

—Tai kur čia juokai?
—Aš nežinau, vaike, bet 

“Vienybė“ sako, kad iš to di
delės fonės išeina. Ji sako, 
kad studentai ir navarsitetą 

^pabaigę juoksis, kaip atsi- 
'"Jftins šitą atsitikimą. Taigi ir 

aš norėjau patrajyt padaryt 
šitokių fonių. Nuėjau aną- 
dfen ant Ščeslyvos Smerties 
Susaidės mitingo ir radau 
tenai blaivininkų susaidės 
prezidentą. Visi linksmi ir 
juokauja, o jis stovi markat- 
nas prie sienos ir nieko ne- 
tba. Aš atsiminiau iš kate- 

mų apie 7 krikščioniškus 
labdaringus darbus dėl kū
no, kad išalkusį reikia pape- 
nėt, ištroškusį pagirdyt, o 
nuliūdusį palinksmint. Taigi 

_ priėjau aš prie jo ir sakau,

—O ką ji rašo?

I

mą ant paties “Vienybės” re
daktoriaus nosies.

—0 ar jis užtai nesupyk
tų? ~ . -7

—Jeigu jis toki sportą va
dina tautišku humoru,“ tai jis 
neturėtų pykti.

—Olrait, Maike, tai aš va
žiuosiu į Brukliną, Tr patra-

jjysiu, iš kokio štofo Sirvydo 
' nosis padalyta.

KAIP RAGANAS 
TARDYDAVO.
f------------------------

Vandeninė tortura.
Francuzų teismas vartojo 

dvi torturavimo (laužinimo) 
rūšis: vienokią — kaltina
mąjį tardant, o kitokią — 
kaltinamąjį žudant, idant 
padidinus pačią bausmę pa
smerktam. v

Mėgiama buvo ispaniš
kais batais apavimas: tardo
mojo kojas nuo kelio iki rie
šo suverždavo keturiorpis 
lentomis, į kurių tarpą pa
lengva įvarydavo ligi aštuo- 
nių kylių, o jie trupino kau
lus ir darė baisias kančias.

Kitas kankinimas, kurį 
dažnai valiodavo nusikalu
sioms moterims, buvo van
deninė tortura; įstačius pil
tuvą į tardomojo bumą pil
davo tiek vandens, kiek tilp- denaš.

sidėjo paprastosios ir nepa
prastosios toituros. Nurengę 
ištiesė su pririštomis virvė
mis prie rankų ir kojų ir pa
kišo suoleli po kankintinės 
strėnų, paskui pakvietė ji. 
prokuroras išreikšti visą tei
sybę ir savo kaltę.

Atsakymas. Žino, jog mirs 
šiandieną už savo kaltes, 
sunkiai prieš Dievą nusidė
jus ir meldžia, kad jo gailes
tingumas ją pasiektų, vienok 
viską anksčiau jau sakos iš
reiškusi ir nieko nebegalinti 
pridėti.

Ištraukė jai suolelį po 
strėnų pakištą ir Įpylus pir
mą kibirą vandens tardomo
ji sušuko: “Dieve, pasigai
lėk manęs, ko gi naujo beno
rite iš manęs sužinoti? Visa-, 
me prisipažinau.“

Tada vėl kreipėsi, teisėjai 
(kunigai) i ją, ragindami 
pasakyti visą tiesą. Antrą ki
birą vandens įpylus, kaltina
moji sušuko: “Nieko neži
nau, tik noriu greičiau mir
ti !” Čia vėl kalba tesėjai.

Atsakymas: “Nieko dau
giau, ką esu pasakius, nebži- 
nau, galite mane plėšyti ir 
kankinti, negaliu daugiau 
nieko bepasakyti, ką jau pa
sakiau.”

Klausimas: “Kam buvo 
reikalingi geležiniai virba
lai, rasti pas kaltinamąją? 
Atsakymas: “Nežinau.”

Klausimas: “Gal ketino 
jais deginti hostiją?“

Atsakymas: “Nieko neži
no ir benori mirti už pareikš
tas kaltes.“

Įpylus jai trečią kibirą 
vandens, ketvirtą ir paskuti
nį kibirą, kankinamoji atsa
kė: “Jau aš visą tiesą pasa
kiau, ilgiau neišturėsiu. Dėl 
Dievo, palengvinkit man, o 
aš viską pasakysiu!”

Tada pakišo jai suolelį po 
strėnų.

Atsakymas: “Tegul nebū
na man Dievas gailestingas, 
jei aš visos tiesos nepasa
kiau!”

Vėl jai ištraukė suolelį ir 
įpylė pirmą kibirą (nepa
prastoji tortura). Kankinė 
šaukės Dievo pagalbos. Įpy
lė ir antrą kibirą.

Šaukės Dievo ir pareiškė, 
kad mirs neiškentusi kančių 
ir jau visą tiesą pasakė. Įpy
lus trečią kibirą — tylėjo. 
Pilant ketvirtą šaukė: “Mir
štu.”

Čia teismas apsvarstęs, 
jog latižyti gana, nes pa
smerktoji iškentėjusi papra
stąsias ir nepaprastąsias tor- 
turas, prarydama 8 kibirus 
su viršum arba 25 litrus van
dens, kas padarė nepaprastą 
vidurių išpūtimą, liepė pa
leisti ją ir pavesti gydytojo, 
globai: po to ant šieniko iš
prakaitavus, perskaitytas 
buvo protokolas.

Po kelių valandų pasmerk
toji vienmarškinė, su virve 
ant kaklo, atliko viešą atgai
lą prieš Panelės Šv. bažny
čią, po to Grevės aikštėje 
tapo palengva sudeginta.

seniau ant manęs piktumą, į ku sąmonęs, atrišo mane nuo 
padare ir nusigabeno 3-jon. lango ir paliuosavo nuo ver- 
policijos nuovadom Nuova-1 žiančiu mano rankas ir ko- doje paaiškinau dežuravu-’ jas virrių, po ko atsigavau, 
šiam policininkui Skėriui,; Už faktusatsakauf 
kad nesu girtas, irpapra-: Pranas Mižutevičuu.
šiau sustatyti ant manęs pro- ■______________ ___
tokolą, jei esu kame nors; APr^TAvn a/? pai fis 
kaltinamas, ir paleisti. Bet AREST^X5?r„1<rAkeiS^ 
policininkas Skėrys, į tai TUVIUS.
man nieko neatsakydamas,i Hackensack, N. J.—Pe- 
įstumė mane “šalto jon” ir,1 raitą sąvaitę New Jersey vai-

Netoli Brętonijos pakraš-įgyvenirtio aplinkybių sunku- 
-* x-----  1 mo ir blogumo, miršti. Ka

dangi salos vien uolų, nėra 
žemės, tad mirusiųjų lavonai 
metama i jurąs. Nuskęst la
vonai nespėja,1'tfės jų laukia 

" / kurie tuo-
jaus apspr&a ir netrukę la- 

gabenama iš Francuzijos ir voną suėda. Kiek seniau vie- 
visų jos kolionijų prasižen-|noje salukėje buvo koply- 

čaitė su varpu bokšte. Trem- 
___ ____ ____________ tiniui mirus, lavonas buvo 

kartus per metus atplaukia | nešamas koplyčaitėn ir var- 
laivas, sustoja netoli šio ka-1 pą suskambinus, iš didėsės 
Įėjimo, tada atsidaro aukš-lsalos atkeliaudavo kunigas 
tojo muro geležiniai vartai, Į atlikt laidotuvių ceremoni-

eių. tarpę siaučiančių okea
no bangų, yra nedidelė uo
los sala vadinama L’Isle de 
Re, kurios krašte stovi dide
lis rūmas, aptvertas aukšta, 
akmenine muro siena. Tai I milijonai regintį, 
kalėjimas. Į šį kalėjimą at-1 jaus apspinta* ir

gelius, teismuose pasmerk
tus ištremti. Tris ar keturis

padedant policininkui Puo- stijos raitoji policija čia pa- jr ginkluoti sargai iš kiemo I jų. Dabar to nėra. Mat, rėki- 
dziunui, sunso man rankas darė vieną ablavą ant nedo- išveda čia surinktus prasi-Inai išmoko suprast ką varpo 
ir kojas ir pakorė aukštyn rybės namų ir areštavo 46 žengėlius, ir varo juos prie!balsas reiškia, ir kaip tik 
kojomis prie šaltosios lan- žmones, jų tarpe keliolika iaįvo kurin visus ištremtuo-1 varpas suskambėdavo, jie

ir kaip tik

go krotų. Nežiūrint į mano merginų, kurios buvo tuose 
prašymus nekankinti manęs,1 namuose laikomos “dėl biz- 
policininkai Skėrys ir Puo- nio.” .

SENIEMS METAMS.
O, metai senieji, palydžiu aš jus, 

Kaip draugas, kaip mylimas brolis, 
Nors vienas nelaimes ir vienus vargus 
Jus musų gyvenimui teikėt...
Nei džiaugsmo šešėlio, nei laimės saldžios 
Neteko vargdieniams regėti.
Vien godus turtuoliai, ištroškę valdžios 
Čia pragarą liepė kentėti...

Kovoti vis teko, kovoti ir žengt
Į platų gyvenimo taką—
Tai skurdo prakeikto mes einam nutrenkt 
Po vėliava savo raudona,
Nes minios vargdienių, prislėgtos kančių, 
Nenpatė dar tekančios saulės—
Ne/ giedriąją naktį skaisčiųjų žvaigždžių 
—Nei atilsio raminančio juos...

O, metai senieji, palydžiu aš jus— 
Tik neškite musų vargus, nelaimes! 
Su auštančia diena mes šaukiam visus 
Į kovą už šviesą ir laimę žmonijos!

Mus rankos pūslėtos, nušvitę veidai 
Apreiškia pasauliui senajam, 
Kad griųva tvirtovių seni pamatai, 
Kad rytmečiui giedam naujajam...

A. Jakubėnas.

/

KAS UŽMUŠĖ STIRNĄ?:
Netoli < Holyoko,. Massa

chusetts valstijoj, du draik 
gai medžiodami pereitą są
vaitę pamatė stirną ir abudu 
ant syk šovė. Stirna krito, 
bet tik vienas šūvis jai patai
kytas. Dabar klausimas, kat
ras jų užmušė ją. Vienas sa
kė “aš" ir kitas sakė “aš.” 
Dalykas atsidūrė į teismą, o 
stirną pasiėmė “game war-

I

KAS YRA GALINGAS?
Gal tą mes vadinsim galingu, 
Kas kardu teisybės jieškos. 
Kurs artimą savo nuskriaudęs 
Ramybės jam niekad neb’duos?

Gąl tas bus galingas iš musų, 
; Kurs mokslą Vargdieniui uždraus, 

. Kurs meilę, dorybę ir šviesą 
; > Iš jaunoą kaitinės išraus?

- t-*- ■■ . . t'-
Ne: (ašyr’ galingas pasauly, 
Kas kerštą tarp liaudies pasės, 
Kurs meilę naikindamas jų tarpe, 
Jiems pančius ant rankų uždės.

Tik tą mes vadinkim galingu, 
Kas meilę ir dorą užstos, 
Kurs sėdams tarp liaudies šviesybę 
Su meile be ginklo kovos.

Tik tas yra vertas guodonės, 
Kurs jungą nuo liaudies numes 
Ir žmones subūręs vienybėn, 
Ant kelio teisybės užves.

Tik tą gali šaukti didvyriu, 
Kure knygą teisybės atskleis, 
Kure melui ir niekšams tarp liaudies 
Bujoti daugiau nebeleis. A. T-ra*.

1

»
'!'• i-

sius suvarius, laivas plaukiai didžiausiu urmu, cypdami 
šalinjl j. ' • • 1 rinkosi ant lėkštesnių kran-

žmog^udžlai'; vagys, įvai- tų, ir išsižioję laukė jiems 
rųsf Tdek|ai ii- tie; kuriems atiduodant lavoną. Kadangi 
trfsmas pakeitė mirties bau-1pasidarė perdaug šlykštų,

TIKRAS DRAUGAS.
Gyvenimo audros, 
Tamsuma nakties, 
Kuomet jau tau kelią pastos, 
Jei bus tikras draugas 
Tau ranką išties— 
Nuims jis tau dalį naštos.

J. Steponaiti*.

*

dą ištrėmimu, visi surankio- 
jaųia.į L’Isle de Re salos ka
lėjimu kaipo surenku punk
tą, ir'is čia suvaroma į laivą, 
uždaroma visus storomis, ge
ležinėmis grotomis ir taip 
vežama ištrėmiman į tą gy
vųjų numirėlių šalį — Gue- 
ną.

Čia pasibaigia tremtinių 
kelionė ir jų gyvenimo die
nos. Į šią šalį atkeliavę trem
tiniai turi užmiršti visas sa
vo viltis. Tai yra pragaras, 
kurį Savo laiku aprašė poe
tas Dante Aligieri. Viskas, 
ko tremtiniai čia gali laukti, 
tai mirties.

Nuo pat ankstyvo ryto 
grupės tremtinių varomos,. - .. .
prie darbo, raistuose iškapo-1 kada susilauks ir visiškos 

jti'nepageidaujamus ir nie-r^^y^8-. Tokių vilčių vie
kam nereikalingus augalus. |n.°k neturi tie tremtiniai, ku- 
Raistai pilni įvairių kandu- |^e pasiunčiami “velnio sa- 
nų, o iš aukšto kepina kaip 
ugnies liepsnomis, saulės 
spinduliai, be jokio pasigai- 
lėj’imo. Nepripratusius prie 
klimato greitai pagauna ma
liarija ir kitokios ligos, kurių 
auka greitai reikia likti.

Dienai pasibaigus, tremti-1 jų gyvybė, o lavonai bus su- 
niai nakvynėn su varomi į ' 
atskirus kambarius po 50 ari ti. Tose salose tremtinių ne- 
60 žmonių, neatsižvelgiant, daug yra, vos keliatas kariš- 
ar kas sveikas ar kas serga, kių ir civiliškų žmonių, ku
kąs senesnis ar kas jaunes-rie lobiais pasigundę, už pi- 
nis. Nėra beveik tokio ryto, nigus svetimų valstybių 
kad iš vieno ar kito kamba- žvalgams pardavė Francuzi- 
rio nebūtų išnešamas lavo-|jos kariškus planus, 
nas, kaip auka įvykusių peš- Yra dar viena baudžiamo- 
tynių. Niekas nepasirūpinai ji sala, bet ji neturi jokio 
tremtinius paskirstyti kate- vardo. Ir gal bųt gerai, kad 
gori jomis. Didžiausi niekšai vardo ji neturi. Ir joje gyve- 
irjš prigimimo žudikai, ka- na prasižengėliai, tik čia jų 
marose laikomi kartu su! tais, I jau nedaboja jokia sargyba.

v < * — A .... ** * 1 * AA ą * * a I W * * — —

bės patraukė prie prasižen
gimo..

Išganymo salos.
Kelios nedidelės salos, 

pi-iklausančios šios tremtinių 
apsigyvenimo salos grupei, 
tremtinių yra pramintos “iš
ganymo salos.” Kas tuom 
vardu šias salukes praminė, 
turėjo būt juokingas žmo
gus. Tos salukės nėra kas ki
tas, vien nuogos uolos. Tose 
uolose yra duobės ir urvai. 
Ten suvaryti tremtiniai išbū
na ne dienas ir sąvaites, bet 
ištisus mėnesius ir metus.
• Tose salukėse tremtiniui kaktos randama šviesraudo- 
gyvęnimo sąlygos tiesiog nis šmorelis, tas paskaitomas 
baisios. Per dvidešimt parų turinčių raupų ligą ir be jo- 
per mėnesį laikomi visiškoj kiu abejojimų toks raudon- 
tamsoje ir tik per dešimtį kaktis sodinamas į-valtį ir 
dienų duodamą šviesos, bet įgabenamas “liuosybės sa- 
labai šykščiai. Į tuos urvus] l<m.” Ir čia patekusiems-jau 
tremtiniai siunčiami vienam vilties jokios nelieka, nes jo- 
mėnesiui, bet kol tą laiką iš- kio grąžinimo iš “liuosybės 

i būva, jie neperkęsdami są- salos ’ nėra. Ar jis pasveiks, 
lygu blogumo, neiškenčia ar P®r metų eiles gyvens su 
neprotestavę. Kiekvienas gyvai pūvančiais, niekam tas 
kad ir menkiausis protestas, nerupi.
ar nepasitenkinimas, duodat Mintimis perbėgus visas

tad varpu dabar neskambi
nama, kad rekinus nesušau
kus iš anksto. Be to, dar bu
vo atsitikimų, kad rekinams 
keliant triukšmą, kai kurie 
gyvieji tremtiniai taip persi- 
gązdavo rekinų, kad gauda
vo proto sumišimą. Tad val
džia, tonepakęsdama, varpu 
skambinti užgynė.

Velnio »ala ”
Nelaimingi “išganymo sa

lų” gyventojai laikas nuo 
laiko susiramina nors ir grei
tai gęstančiomis viltimis. Pa
mano jie retkarčiais, kad gal 
kada nors atbuvę sau pa
skirtą laiką, bus perkelti di
džiojo^ Genuos salon, o gal

lon.’*
Į šią salą siunčiami prasi

žengėliai, išimtinai valsty
bės išdavikai. Jie ten laiko
mi atskiruose urvuose, die
nas ir naktis ir iš anksto ži
no, jog tuose urvuose užges

mesti i juras rekinams suės-

kuriuos gyvenimo aplinky-Įyfeigfoė salos bijo, niekas 
u ..v- jQg rteianjęC>_ Kartą per są-

vaitę prie jos prisiartina vai- • 
tis, bet prie kranto neplau
kia. Sustoja atokiai ir iš val
ties ant kranto išmeta maiše
lius su lūžiais, miltais, mėsa 
ir kitokiais gyvybei palaiky
ti reikalingais dalykais, ir 
valtis vėl prasišalina. Tik 
kartą per metus atsilanko 
daktaras, kuris apžiūri šios 
salos gyventojus. Mat, čia 
gyvena tik vieni raupuočiai.

negyvenančius 
įkąs nuo laiko

Visose sį 
tremtinius 
peržiūri daktaras. Ant kurio

tą, kad nepasitenkinęs turi tas salas ir Įsivaizdinus gy- 
ten pasilikti ilgesniam lai-; ventojų likimą, gal būt ir bus

»MBb

kui,.ir todėl atsiųsti vienam teisinga jas pavadinus gyvu* 
mėnesiui, ten išbūva kartais jų numirėlių šalim.



KELEIVIS

Laiškai iš Lietuvos.
■ mma

Sako, atėmė žemę.
Stasys Barzelis Bostone 

gavo nuo savo motinos u 
Kuršėnų miestelio laišką, 
kuriame ji nusiskundžia, 
kad turėjo nusipirkus žemės 
prie miestelio, bet valdžia 
atėmusi.

“Buvom nupirkę šuneliui

Sokitę ta fcym pajwojim*i 1 Perkani lietuvos

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

Primdami kaipo dalį mokestiea.
Mes užbikosi Piasus riaktiaias Ir gvarantuotus kaip tai: 

Weber, tvers & Peši Hobart M. Cabie, Emersoa ir kitokio 
išdirbimo. Lengvos išlygos. Reikale kreipkitės laišku arbji 
ypatiškai pas: (-) !

GARD1NER PIANO CO.
B. Simanavičius

472 VVESTMLNSTER ST, PROV1DENCE, R. L

mąs kiekvienas vyras tarpe.
28 ir 45 metų. Jeigu tame 
laikotarpyje jie nenori šei-Į 
mynos tverti ir auklėti, lai LXVUVWL_______ i.iiul^’gr^nom Lietuje, padū
savo pinigais prigelbsti ki-|   raia metais gyveno PennsyIvanuos
.. r o r ® • r, ! val -tiini. Malonės ataiaaukti arba kastiems vargų naštą nesti. Se-! “Keleivis” turi išleidęs * apie juos tino įsi praneša 
neanius kaip 45 metų nerei- igerų knygų, kurios labai tik- z aJIuo. Mass.
kėtų verst zenytis — jie duos jų Lietuvos žmonėms. Ame------------ -——----------------
,,------------------ 1-------------------- X--------- 1......................    PnjioMknu tos merginos, kun buvo

j d. gruodžio aut Lntvių Teatro, 531 
1 N 7-th street, Phiiadelphia. Pa. Ji 

č.l paeina iš Liepojos ir nesenai Amori- N
koje Meldžiu atsišaukti, nes aš turiu J

' ' 7“.......... i A
Phiiadelphia, Pa.

L’etiva. Pajieškau Benedikto ir Juozapo X 
” X

už ką aš sėdžiu: ar žmogų 
užmušiau, ar ką pavogiau.
Nei aš žmogų užmušiau, nei sj|pį^ veislę ir nespės vaikų iTkiečiai ^eaii nušketi tiems 
asapsivogiau; sėdžiu visai --nusiųsti jiems 
nekaltai Pasodino mane ka- J88“*1®“.- įenjV vedimas yra Sltų knygų dovanų Kale- neKaitai. rasoamo mane xa- jyguapnnštai karvei, kurią doms 
lejiman užtai, kad būnant X*. ; , Vr*. , .. . , ; . . koje Meldžiu •man kariumenėjginklininku k,“me!?^. , . . . ... L štai keliatas knygą, ta;
tinko dviejų revolverių, lai- BCTa>k»> pravalau nos nuamtoo Lietuvon gali a
gi užtai ir pasodino mane. O mokėtl njskeačius, tik, žino-, padarjti daug naudos: 

uupiraę suueiiui £ h H rJvnlvpn«i nranun- ma’ mažesnius. Merginos,! “Lietuvos Respublikos Ib- 
ivisPSėm 1«X nieko nežinau. Tai toks ptežtai ataisakiusios tekėti, itorij^- įdedant 1905

AmiilSL ma”0 prasikaltimas. I» užtai “S* bu“ aptavutos
pąryazutųsi^.AmenkM ta turiu kalėti sunkiųjų darbų mokesčiais,_____ A. B-s.

Stfelip v'irto8Vai-
time 19 nloAiu SUKSClOniUS LOKS J4U gyA v

MK. PETER BEKMAN 
, 259 So. 6-th st, T..............

Pajieškau brolio Martino Kačinsko. V 
aėų sodos. Šiaulių apskr? seniau

atiduosi) 
gyventi 
tižia atėmė tuos 12 piečių, 
palikdama tik prie namų že
mę. Dabar esam labai nu
skriausti, nes buvom užmo
kėję 2,400 litų, o dabar at
ėmė. Kitiems da prideda, o 
nuo mus atėmė. Tiesa, atėmė 
ir nuo kitų, ką turėjo arti 
miestelio nusipirkę. Kad bū
tum pai*važiavęs ir pasista
tęs namą, tai gal nebūtų at
ėmę.”

- 4 metai katorgos be jokio 
reikalo.

D. Galinis South Bostone 
gavo iš Lietuvos kalėjimo 
laišką, kur tarp kita ko sa
koma:

“Jau metai, kaip mudu sė
dim kalėjime. O žinot, kokie 
pyragai įlindus į tokį viešbu
tį ! 0 kaip mandagiai su mu
mis apsieina musų valdyto
jai, tai jau baisu ir pasakyti! 
O dabar pas mus Lietuvoje 
prie juodvarnių valdžios pa
pulti į . tokį viešbutį labai 
lengva. Ji nesigaili jo nie
kam. Aš jums pasakysiu, 
kaip aš čionai patekau. Ži
not, paėmė mane į kariume- 
nę ir ištarnavau tenai du me- 

, tu niekuo neprasižengęs. Sy
kį buvau išsiųstas į sargybą 
ir išbuvau sargyboj čielą pa
rą be pietų, nes reikėjo labai 

■ toli eiti. Taigi išstovėjęs visą 
pai'ą’iievalgęs, buvau pamai
nytas ir nuėjau namo. Pakol 
parėjau į kareivinę, buvo jau 
vėlai ir kareiviai buvo po 
vakarienės. Bet vos tik spė
jau kareivinėj nusirėdyti, 
atėjo vyresnysis, puskarinin- 
kas A. Paukštaitis, rinkti še
šis vyrus į darbą. Jis turėjo 
ant manęs piktumą, taigi 
matydamas, kad aš parėjau 
iš sargybos labai nuvargęs, 
pasiuntė ir mane į darbą. Aš 
jam mandagiai pasakiau, 
kad aš tik dabar parėjau iš 
sargybos be pietų ir be vaka
rienės, taigi einu pirma pa
valgyt. Tai buvo visas mano 
‘prasižengimas!’ Ir užtai aš 
gavau 4 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo; prie.to da jie 
atėmė man visas teises ir pa
dare iš manęs“ “brodiagą,’ 
niekam nevertą žmogų. Tai
gi matai, kokia teisybė kuni
gėlių valdomoj Lietuvoj. Ir 
nėra kam pasiskųsti,, nėra ! 
kam mus atjausti. Stovim čia 
šunies vietoje ir sunku apsa
kyti, kaip jie čia mus kanki- , 
na.

“Kaip aš dabar išgirstu 
ką nors apie Ameriką, tai 
net mano širdis linksmesnė 
pasidaro. Žinot, kad 1912 
metais aš parvažiavau iš A- 
merikos su tėvais. Tai buvo 
d a prieš karą. Atsiminus, 
kiek aš ligi šiol čia vargo 
mačiaut tai rodos, jei tik ga
lėčiau vėF pašokti Ameriką, 
tai bučiau , laimingiausis 
žmogus.
Kaniąas kalėjime šnipinėja.

Kitas kareivis rašo tam 
pačiam Galiniu! taip: 

“Gyvenimas sunkiųjų dar
bų kalėjime Kaune sunkus. 
Bet nieko nepadarysi, kad 
musų žmonės da kvaili, kad 
klauso kunigų ir balsuoja už 
juos. Aš jau biskį susipratau, 
nes man galvą jau išvėdino. 
Bet kiti asilai nieko nemato. 
Po kalėjimą vaikštinėja ku
nigas ir liepia visiems eiti iš
pažinties pas jį, išpasakot 
savo nuodėmes. Ir yra daug 
tokių durnių, ką klauso jo . _ . .

“Dėdė klausei savo laiške,' Senberniu turėtų būti skaito- protyB per 5000 metų.

nimas: tarnauji žmogus už 
tėvynę, o paskui jie tave į 
kalėjimą! Tūkstančiai tokių!
.................. I

(vairios Ž’ri os.
H _ . w _

f sėdi. Kurie norėjo iš kariu- 
menės pabėgti, tie yra nutek Į Austrijos architektorius 
sti visam amžiui. O kurie ne- Fridrichas Kiesteris turi pa- 

i paklausė ir neėmė vakane- niošęs planą, sulyg kurio ga- 
;nės, tie yra nuteisti kator- jjma pastatyti kabanti ore 
i gon ant 12 metų. Gyvenimas miestą; jis stovėtų ant rams- 
į tam prakeiktam krikščionių tajp kaip statomi dideli 
- kalėjime labai sunkus.” • tiltai. Žemė po miestu bu:ų 

'naudojama sodams, par
kais, kanalams, šaligat
viams, pievoms ir dirvoms. 
Susisiekimas palengvėtų, 
nes kiekviena miesto dalis 
turėtų patogių priėjimų.

MIESTAS ORE.
architektorius

LAISVOJI 
SAKYKLA.

SENBERNIUS VERTĖTŲ 
APKRAUTI MOKESČIAIS

Statistika rodo, kad treč
dalis lytiškai subrendusių 
vyrų yra nevedę. Ypač daug 
nevedusių yra inteligentijos 
tarpe. Tai baisi žaizda, ter
šianti ir ardanti šeimyninius 
lizdus. Niekas nedaro tiek 
žalos musų šeimynoms, kaip 
senberniai. Jie apgavingu 
budu prilenda prie svetimų 
moterų ir labai tankiai pri
verčia vedusius vyrus užlai
kyti ir auklėti svetimo krau
jo vaikus. Kad atsidengtų' 
paslapties uždangalas, tai 
tikrenybė -- toli perviršytų 
spėliojimus. Sunku moteriš
kei išsisaugoti svaigalų ir 
gintis nuo nuolatinių alkanų 
senbernių persekiojimų. Ne
atsilaikius užpuldinėjimų, 
nebelieka tuomet šeimynoje 
pilnos laimės. Nesykį moti
nos širdį kaip replėm gniau
žo, matant kaip apgautas tė
vas glamonėja svetimo pa
tarnavimo kūdikį. Ir tas kū
dikis, vogtos meilės išdava, 
visą amžių neturi vidujinio 
ramumo, kada dasiproti apie 
savo kilmę ir girdi pasityčio- 
jančias kalbas.

Kas išplėšia nekaltoms 
mergelėms dorybės vaini
kus, jei ne senberniai? Keno 
priežastimi žūna daugybė 
nelegalių kūdikių, jei ne sen
bernių? Kas išnaudoja ofisų 
įr fabrikų darbininkes mer
ginas, jei ne gašlus perdėti- 
niai senberniai? Ar dora yra 
senberniams didžiuotis ir 
girtis tais darbais, kuriuos 
moterims jie skaito didžiau
siu nupuolimu? Patys visur 
susivalkioję, nusidėvėję, iš- 
sibąstė po visokius nedory
bių urvus, jieško sau apsive- , 
dimui tyrai nekaltų merge
lių.

Susidėjus nepatogiom ap
linkybėm, aš baigiu savo 
amžį _ senberniu ir rašau šį' 

1 straipsnelį iš gyvenimo pri
tyrimo. Ant kiek buvo sma
gus lėbavimų laikai, ant tiek 
dabar sunki senbernio (ypač 
neturtingo) senatvė: apleis
tas, niekam nereikalingas, 
sanžinės graužiami vienat
vėj stumi dienų galą, nekar
tą ašarom niunuodamas: 
“Nėra mylimos, nei vaikučių 
išjos, nieks numirus neap
raudos.” Jaunesniems patar-, 
ėiau visados atmint, kad 
senbernių senatvė neapsako
mai žiauri. .

Kad apsaugojus šeimynas 
nuo senbernių gašlumo, iš 
ko seka vedusių porose vai
dai ir suirutė, vertėtu sen
bernius apkrauti tam tikrais , 
“buliavos” mokesčiais. Tie 
pinigai turėtų būt suvartoti 
našlių ir našlaičių šelpimui, i

IŠRADIMAS TRAUKI
NIAMS SUSTABDYTI.
Detroito mieste nesenai 

padaryta bandymai bevielio 
telegrafo budu sustabdyti ei
nanti traukini. Buvo paleis
tas traukinys greitumu 75 
kil. per valandą ir iš karto 
automatiškai sustabdytas 
taip, jog mašinistas net ne
pajudino pirštu. Tą išradi
mą padarė Detroito inžinie
rius Thomas Clark. Išradi
mo principas toks: elektro
magnetinės bangos leidžia
mos išilgai keliu ir, susitikus 
joms su-bet kuria kliūtimi, 
jos tuoj pradeda veikti į pa
dėtą prieš mašinistą signali
zatorių ir uždega raudoną 
šviesą. Jei mašinistas nepa
stebi signalo ar dėl kurių 
priežasčių negali pats su
stabdyti traukinio, tai elek
tros bangos j j sustabdo auto
matiškai. Jos veikia taip pat 
ir j priešais einantį traukinį, 
tuo budu pašalindamos trau
kiniui katastrofų pavojų, 
kaip nuėjimą nuo bėgių arba 
susidūrimą.

BUDAS TROŠKULIUI 
SUMAŽINTI.

Amerikos kasyklų darbi
ninkai, dirbdami labai šil
tam ore, praktiškai patyrė, 
kad geriant sūdytą vandenį 
ne taip smarkiai prakaituo
jama ir nejaučiama tiek di
delio galvos skaudėjimo ir 
nuovargio. Geriamo van
dens santikis maž daug 
toks: 1 arbatinis šaukštukas 
druskos litrui vandens. Šis 
būdas buvo išmėgintas me
talo dirbtuvėj, kur oras buvo 
daug šiltesnis ir taip pat gau
ta gerų rezultatų.

metų revoliucijos ir baigiant 
šiomis dienomis. Su spalvuo
tu žemlapiu, kaina $1.

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

“Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kur ėmėsi tiek van
dens, kad apsemtų visą že
mės kamuolį? Kur tas van
duo dabar yta? Kaip iš vie
nos Nojaus šeimynos galėjo 
atsirasti baitveidžiai, juotl- 
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 X    J • _ j • /» _ 1_A  Y   . 1_*

tai haujas kunigų ar-
žodis — tai faktas; kas saki
nys 
gumentas griųva. Kaina 25c.

Kas prisius išviso $2.00 ir 
priduos adresą į Lietuva, 
“Keleivio” administracija 
nusiųs visas tris šitas knygas 
ir pati nusiuntimo lėšas ap
mokės.

Visus užsakymus ir pini
gus siųskite šiuo adresu: 

“Keleivi.” 
255 Broadtvay, 

So. Boston, Mass.

“Kekivie”Kaitrioms 
1926 Retins.

. > .‘t*4

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

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

Visokius užsakymus rei
kia siųsti šitokiu adresu:

“Keleivi.” 
255 Broadway, 
So. Boaton, Mass.

f
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KĄ VALGĖ SENOVĖS 
EGIPTIEČIAI?

Nesenai vienuose kapuose 
ties Girga aukštajame Egip
te buvo rasta daug žmonių 
lavonų, kurie neatsižvel
giant į jų 4000—5000 metų 
senumą, taip gerai išliko, 
jog buvo galima daryti iš jų 
žarnų ir pilvo maisto likučių 
tyrinėjimus.

Šiuo tyrinėjimu paaiškėjo 
daug dalykų. Buvo labai 
įdomu, kad dabartinis Egip
to jaunuomenės pelių valgy
mas buvo įprastas jau senų 
senovėj. Kad iki šiai dienai, 
kai kurių mėgiamųjų valgių 
paprotys yra išlikęs, parodo 
ir kitų kaulų likučiai, rasti 
daugelyje lavonų.

Buvo rasta žuvų kaulų, 
vairiausių daržovių, kaip * 

antai, miežių, agurkų, vyn
uogių. Šie radiniai rodo, kad 
maža tepakitėjo maisto pa-

r

Te). Riėhmond 668. («) ’
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pietų

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

-Specialistas sekretnų ir cb.onH- 
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmeater St, Beataa, Mana. 
(Prie Hanover St.)

===338=0===0=F3 
SPECIALISTAS—PER V ME
TUS tari patyrime gydyme aer- ; 
ganėla: Kraaja Kfamis, Nėr- ? 
vą suirimą^ Reuamtisnra ir la- ! 
Mr Ir paJlii Mgumto. Gy4e 
kaip vyrus, taip ir materia p*>

Dr. Klitory
3 TREMONT ROW. 

‘ 8COLLAY 8UUARE 
Skersai Hanover Street

BOSTON, MASS.
CNympia Tkeatre EaNMag 

Esam t2
Pulariiuas dykai Lik per paskirtą 

laik*.

%

S' --.-------- -----------i.-, ,, .įyveno Roxburv, Mass. Taipgi paieš
ko Ona Verketienė vyro brolio Marti
no Verkečio, jis seniau gyveno Chica
go jc. Jie patys lai atsišaukia arba kas 
apie juos žino malonės pranešti šiuo 
adresu:

KAZIMIERAS KUČINSKAS 
17 Cha<lwick st, Rosbury. Mass

A

FARMOS.
PARSIDUODA FARMA

----------- ----------------------------, 100 akrų geros žemės, 20 karvių, 2 
_----------------- ‘------------------------------- (arkliai. 150 vištų, 50 tonų šieno, visiPajieškau pussesere Jie os Bar - farroos jankiai ratai, mašinos, tro- 

n.utes, f’’*- kas. 100 obelių. 1000 kitokių medžių,
jau gy L \*..n teikri ■ pus® mailės iki mokyklos ir bažnyčios,

• U!> ,2 mailės iki steišino. Geras pelnas
uinTlv -gaunamas už pieną. Stuba 13 kamba-
ųtav itak v v ! riU. tame 3(5x40, garadžius 15x18, ge-btonj Brook, a i. .ri viHininkai deĮ šou viAtų ir kitokie

.. ' - .. • budinkai. Tas viskas turi būt parduo-As. Stamslava Zika.te, pajukau ; j- rie^ties saviniSo ne
savo pusbroliu Juozapo ir Valterio. -k . K‘ai 7(MM) do|eri 
Taipgi palieskau Juozapo Samulio.' -■ •’ - - - 1 - '
Paeina iš Užvenčio parapijos, 
rėdj bos. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žinote praneškite šiuo adre
su: STANISLAVA Z1KAITE

146 No. 3rd st, Brooklyn, N. Y.

■Aš, M. MeKoneys, pajieškau savo 
švogerio Wm. Krasausko, pirmiaus 
gyveno Ulinois valstijoj. Meldžiu atsi
šaukti! arba kas žino malonės praneš
ti. už ką busiu labai dėkingas.

M. McKONEYS
33 Mary St., Patėrson. N. J.

niutės,

šaukt .rrba kas apie ją žino, 
pranešti.

JO1IN
Johnston Hali,

savo pusbroliu Juozapo ir 'Valterio. | .
Juozano Samulio. sunios reikia įnešti. Kai> norėtų 

‘•J*?*? ' Pirkti, lai kreipiasi per la.....................pirkti, lai kreipiasi per laišką šiuo ad
resu: Wai. MARCINKUS (2) 

Bos 83. Lake Como, Pa.

FARMA IR KALVĖ PARSIDUODA.
6 akrai žemės, stuba 6 kambarių, 

barnė, vištinmkas, garadžius, Fordą1 
Buiek trokas. kalvė didumo 70x10,, 
pėdų, ant dviejų lubų, mašinas vare si- 
inžinu, yrą visokios mašinerijos ir 
mažų įrankių dėl taisymo vežimų,' h®-.- 
tomobilių ir kaustymo arklių, gazoli- 

1 no ir aliejaus tankos. 1 karvė, 150 viš- 
Pajicškome Jurgio Baltušniko, Nau- tų. Mažame miestukyje, ant steitj 

sodės sodžiaus. Raguvos parapija*, road. Parduodu su viskuom už 39,000, Į 
Ukmergės apskričio. Mes jo pussese- įmokėt 34,500. Platesnių žinių klausk 
rėš, Scliomeja ir Julijona Patumsai- pas:^ ALBERT 2VINGILAS _ (52> 
t?S. norim su juo susirašyti. Girdė- ( R. F. D 1, Jewett City, Conn. 
jom, kad jis gyvena kur ten apie; ----------------------------- — - -------
Hartfordu. Meldžiame atsišaukti ar- į 1.1* V I.. J._ • •
ba kas apie jį žinote, malonėkite pra- ~
nešti šiuo adresu:

JULIJONA PATUMSAITE
5524 Middleser, Springvells, Mich.

I

Stebilduigi Kalndoni
! Kurie turi dangiškų nujautimų. Šitas 
. Kalendorius prieš lietų būna raudo- 

----- 7-----------------;----- -------- —-------- ;■ nas, prieš pagadą mėlynas, ir tt. Kož- 
Pajieškau brolio Jono Gavenavi- gaspadinė privalo turėti de’ žino- 

čiaus. seniau gyveno Vellsburg, W. jįmo lietaus. Kaina 10 centų. 
Va^ bet dabar keli metai kaip nesusi- 
rašom. Meldžiu atsišaukti arba žinan- ' 
tieji malonės pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga.

MARY BEND1NSKY
Bos 115. Mildred, Pa.

Trįs metai atgal mano vyras, Anta-; 
nas Ambraška, paeinantis iš Kauno! 
gub., prasišalino nuo manęs. Vėliaus 
jis gyveno Brooklyn. N. Y. Norėčiau 
žinoti ar jis dar gyvas ir kur jis gy
vena. ' Mm. Sal. Ambrašldenė

162 Silver St., So. Boston, Mass.
—" ■■ ■ ..n . į.............— 1 —

Pajieškau švogerio Vilemo Garbe
nio, seniau gyveno Tacoma. Wash., 
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.

VILIMAS KAZLAUSKAS 
M Oak st,. Middleboro, Mass.

Aš. Kaziunė Maėiulauskaitė. pajieš
kau uvo brolio Kastanto Mačiulausko, 
Kauno rėdytos Panevėžio apskričio. 
Šeduvos parapijos. Vaistinių kaimo. 
Mielas broli, meldžiu atsišaukti, arba 
žinantieji malonėkite man pranešti, 
už ką busiu dėkingą. (1)

Kaziunė Mnčiulauskaitė
22 Bordentown Rd., BuiTmgton, N. J.

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

LIETUVIŠKI

1929 KALENDORIAI 1926
JAU GATAVI. I

Naujausio išdirbimo; 4 už 81.00, vie
nas už 25c. Galite siųsti už vieną 
štampoms arba popierinį dolerį imant 
daugiau. (2)

A. F. SH EETRA & CO.
135 Neahury st, Lanrence. Mase. į 
--------------------------------------------------- t
KALENDORIAI 1926 M.
Draugai, kurie dar negavote musų 

lietuviškų Kalendorių, tai siųskit or
derius dabar, nes vėliaus gal pritrukt. 
1 — 30c, 2 — 55c, 4 už 31.0*0. Adre
suoki!: (52)

J. YERUSEVICIUS.
P. O. Bo* 68. Lawrence, Mass.

Teisybes Balsas
Jau išeina 2 sykius į nėnesį. .Kaina 
81.00 metams. Taipgi, kurie esate 
užsirašę, malonėkite atnaujinti savo 
adresų.

GRIKSONO SPAUDA
233 N. Ciarion St, 

Phiiadelphia. Pa.

j,

Adelė Marciulioniųtč-Abraitienė, 
pojicFkau brolių Antano ir Kastanto, 
Suvalkų ?ub., Liškcvos parapijos, gir
dėjau cj vcna Lawrence, Mass. Lai at
sišaukia arba kurie apie juos žino ma
lonės prrnešti. (1)

ADELĖ ABRAITIENĖ 
P. O. Bos 92, Pattcnburg, N. J.

Pajiešhau giminaitės, kuri vadinasi 
Joaic Chaps. Ji yra vedusi ir turi vai
ką 9 rngtų. Pereitą mėnesį buvo pri
versta apleisti Quincy. Mass. Kas ži
not kur ji randasi, praneškit, už tai 
busiu labili dėkingas. J. M. (1) .

25 Portcr St., Montello, Mass. ,

Aš, Marcijona Višniauskaitė, pa
jieškau savo tėvo Jono Višniausko, jis 
dirbo 1909 m. Haekley Phelps Bonnell i 
Company. Phelps, Wisconsin, Vilias 
County, Camp 12. Paeina iš Pancvč- . 
žio apskr^ Raguvos valsčiaus, Ragu- į 
vėlės parapijos, Pavašakių vienkiemio.., 
Jis pats arba kas žino malonėkite 
pranešti. (.)

Marcijona Vinaiaarksitė.
985 Fernhill ave^ Detroit. Mich 147 Portland St. Netoli No. Station, 

LOSTON.

JAU PRIPAŽINO į
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti' 

cigarai yra geriausi; TaippaL visi, 
gėrisi, kad garsinant remia dairbi-' 

ninku rlaikraš' 
tį, tai yra pili 
kus dalykas!' 
TodeL kurie * 
rukot. vieto;- 
kažin kieno > 
cigaretus,. ku i 
rie nieko ge- J 
ro nedaro, o 5

gal savo priešus šelpiate, įįei žyd-; 
bemiaujat, tad tik savo draugu, 
NAUJOKŲ BROLIŲ išdirbtus ei-, 
garus rūkykite, kadangi ir cigarai; 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai-- 
kvepia. Draugai, kurie dar tų eiga-, 
rų nežinote, thd visur lietuvižkose> 
užeigose. • Restoracijosc, Kliubupse^ 
ir pas Barbenus, reikalaukite nuo1 
lietuviškų biznierių ir rųkykite* 
visur Sžn - -
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 1D centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) T5- 
myk vardą ir paveikslą ant bakso.

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

DIRBTUVE
' 267 DiyiSlON ayK.

BROOKLYN. N. Y.
Verta paremt brolius ją cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (52)

■ i i.. ———

VISOKIAS rLUNKBty 
iedhehis

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 

- PAIPAS ir PRITAIKINTOJUS

■ir —
Geriami., tavoras pigiausia kaina. 

Tel. Haymarket 4100 ir 1101
Boston Plumbing & Lighting 

Supply C*.

Pajieškau savo draugo Juozo Ra
moškos, Mariampolės apskr, ir vai- . 
sčiauą, kaimo Patašnės. Trumpu laiku 
išvažiuoju j Lietuvą, tai norėčiau pa-1 
simat\-ti. Girdėjau, kad jis gyvena' 
Cleveland, Ohio. Jis pats, ar kas jo' 
•oresą žino, malonėkite man praneš
ti, busiu labai dėkingas. (1 > =

JUOZAS SAMUOLIS
9503 Cardoni Avė, Detroit. Mich j

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Mic
kevičiaus, Panevėžio apskr, Smilgių 

Naurašlų kaimo. Jis gyveno 
Chieagoj. Pereitų žiemų buvo sužei-s- 

l.igonbuty. 
Nerasiu atsišaukti arba kūne apie jj 
žinote, malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbų reikalų. (2)

Antanina Apdračkevičiatė-Verin
’ 7 . Seitica, Conn.

APS1VEDIMAI
• - - ----- 1

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės. Aš esu vaikinas 30 metp 
senumo, norėčiau kad ir draugė nebū
tą senesnė. Merginos ii Lietuvos įsi 
nerūšinėje. W. K. P.
518 Main st., Toledo, Ohio

Pajieškau apsivedimui doro vaikino 
arba našHo, nuo 35 iki 50 metų senu- 

M «su mergina 30 metų senumo. 
Prisiunčiant laišką meldžiu kartu pri- 
snjBti ir paveikslą. Mano antrašas 
tok_»: M. 8AWICKI (52»

Tomas icla No. 44, dzi '
Licpaja, Latvija.

O,

Įsitaisyk Modemišką

PLUMBINGĄ 
IR ŠILUMĄ

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

JAMES P1. TANC'RED
272 Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.

J Tol South Boston S820
< [ Residence University 1463-J. ;

J S. N. hriiirtž-SbillM ;
UETUVt MOTKRIS 

ADVOIATt 
! 8W Broe4iry; 8ą. ■—tifc Mara J

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pnal« 
Karšinimus, kaip tai: pajiuąkoji- 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk^ No-' 
rint tą patį apgarsinimą pašaipia*.' 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syk|.
"Keleivio” skait.vtojnma, kurie tur 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. uf iod|. 
Už pajieškojimus giminių arha 
draugų skaitome po 2c. u* iądį 
pirmą sykį; norint tą patį paj-«Š- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitomą po 
lc. už žodį už kiekvieną syki.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraltj. už f 
pajieškojimus giminių ir 
skaitome ir už pirmą sykj >o le. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug( brangiau, nes putiary- 
mas klišės dabar prekiuoja fcfttn- 
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia prisiėst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą alku ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS" -
255 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

KADA JUMS GALVA SKAU
DA PAIMK VIENĄ

URBA
HEADACHE POWD£R ir ganli 
greitą pageltą-
12 Ponder’ią 25e. Boksiukas per 
paštą 30c. Dirbami cianai 35 m.

Jeigu Jum reikalaujat IJetu- 
viškų raisto arba šaknų rašykit 
man. aš prisiųsiu jums. Siųskite 
Mane? Orderį.

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

<

t
t

i



3 KELEIVIS

Sveikatos Kampelis.
—. . . . . . .  ... .

NAUJAI SURASTA 
BAISI LIGA.

Mes vidutiniško klimato 
gyventojai esame apsaugoti 
nuo daugelio ligų, kurios 
viešpatauja karštose atugra 
žų šalyse. Centralinėje Afri
koje yra museles, vadina
mos tsetse. Tos, museles 
Įkąstas žmogų* pamažu už
miega ir daugiau jau neatsi- 
bunda. Miegas payirsta le
targu. o letargas baigiasi 
mirtimi. Muselės tsetse kan
dimas ne tiesiog yra ligų* 
priežasti*. Musele nešioja 
savyje mikrobus, kurie pa
tekę i žmogaus organizmą, 
išsiveisia ir padaro miego 
ligą.

Dabar Riude Jenario uni
versiteto profesorių* Chagas 
atrado naują ligą, kuri buvo 
pavadinta jo 1__ _

dėl jis turi bud atsargiai pa
svertas, išmieruotas ir gydy
tojo išegzaminuotas. kol jis 
dar nepradėjęs mokyklos.

Tėvai turi suprasti, kad
tris laipsnius. Pirmas laips- modeminė i mokykloj, dide- 
nis parodo simptomus ir fi- ,|ė dalis mokslo rišasi susvei- 
ziškas žymes padarytos ble-į ' 
(iies plaučiams. Pirmame 
laipsnyje dirbti dar galima. 
Antras laipsnis parodo žy
mius ligos ženklus ir dirbti 
jau nebegalima, nors dar nė
ra pavojinga ir galutina pa
dėtis. Trečias laipsnis turi 
tikrus ligos ženklus ir dirbti 
visiškai nebegalima.

Tos ligos simptomai yra 
kvapo stoka ir krutinės įdu
bimas. Nors tas nėra labai 
žymu ligos pradžioje, \ ienok 
ligai plečianties, simptomai 
didėja. Kiti simptomai ir 
ženklai, kaip kosulys, tan
kios slogos, skausmai kruti
nėję yra labai svarbus da
rant ligos diagnosą.

Panaikinimas tos ligos 
vardu * Čha~ 'angliakasių tarpe priklauso 

neprileidimo dulkėms

kata. Mokytoja stengiasi iš
mokyti vaikus sveikatos pa
pročių. Ji ragina juos kas
dien plauti dantis, nusiplauti 
rankas prieš valgį, dažnai 
praustis, gerti daup vandens, 
valgyti tinkamą valgį, ir 
abelnai viską, kas rišasi su 
asmens higiena. Bet kad tas 
jos darbas butų pasekmin
gas, daug priklauso ant tėvų 

i kooperacijos namuose. Svar
bu. kad tėvai apkalbėtų tą 
dalyką su mokytoja, sužino- 

. tų nuo jos ką ji nori padary
ti, ir pagelbėtų jai. raginda
mi vaikus gyventi sulyg svei
katos taisyklių F. L. I. S.

; duona ir pienas yra
! skanu.

Vartok pieną.
r - 

maistas. Kvorta čielo pieno 
; turi tiek pat maistingumo, 
kaip svaras kudos mėsos.

I Pienas ypač reikalingas 
vaikams, kad pagelbėti 
jiems augti tvirtais ir užsi
laikyti sveikais. Jis geras 
taipgi ir užaugusiems. Duok 
kožnam vaikui bent vieną 
stiklą pieno pusryčiams

negu įvairiausios£im- l(labai I riau, i __
‘nastikos. kurios, be nuovar
gio, dar atima daug laiko.W —— W . .. ------------— ----------K_,  .

Pienas yra labai geras Kasdien 10 minutų pasistie-i 
nutue Z.inln n»nnn n>ic va i Lri/nnt i n c* iru iui n ii nm •pus vaikščioti negaišina nei' 

laiko, nei nevargina, nei ne-p 
daro išlaidų. Prancūzų aka- 

jdemijoj dėl šio klausimo bu-J 
vo daug debatų ir rado šąli-' 
įlinkų garsiųjų profesorių; 
tarpe, kaip antai Arsonva-| 
las ir Hamardas. Moksliniu-'įj1

j kai aiškiai pabrėžia, kad jo-j | 
stiklą pieno pusryčiams. į kių ypatingu batų, ar kito- n 
Gerk karštą ar šaltą pieną ĮLių prietaisų nereikia, tik,, 
arba vartok su koše ar pada-1 neikia stengtis ilgesni laiką it 
ryk su juo kakao (cocoaj. laikytis ant pirštų. Šis būdas = 

į yra net laba: naudingas 
, plaučiams, nes pasistiepimas 
; palengvina kvėpavimą.

Nors ir kaina butų augšta, 
pienas yra pigus maistas.

Neduok kavos nei arba
tos vaikams; tai nėra mais-; _
tas. Tegul užaugusieji ją 11100 A 
geria, jeigu nori, bet neduok JUUMfl lin i un 
vaikams nei paragauti 
Vaiku gėrimas yra pienas.

F. L. I. S.

Jis persigeria į kūną greitai be deginimo ir prašalina 
skausmą su maloniu, gydančiu efektu.

DOX
STEBĖTINAS LINIMENTAS

Padaro sau draugus kur tik vartojamas. Gaunamas pas ju ų -p- 
tiekorių. Arba pasiuskit aite. pas Bar rot t Liniment Co.. Ine., 25 
Huntinjrion Avė.. Bostons, Ma.s. reikalaudami bonlcos išbandyn ui

T

a APSAUGOS BRTTVA
AutoStrop Kuri Pati Išgalanda

Rmmftm VISAS PRIRENGINAS $I.M ir 9&M
Parsiduuda viaosu britvų krautuvėse

PRADĖK DIENĄ GERAI 
SU GERAIS PUSRYČIAIS.

Vartok vaisius.
Vašiai pagelbsti užlaikyti

KAS DARYTI, KAD BŪ
TUM SVEIKAS.

«fe«. —Paiyžiaus laikraštis‘‘Ma-'huoUadXkU: 
bų nešiotojas yra vabalėlis.!U9P^BA lusfojjeA e.»o į HIPI jūsų kūną geroj sveikatoj ir tin"
gas’o liga, šios ligos mikro- įĮJ^.
bu ucoiuiujae jrid xauaicii;>.- .• : —• •įjuoų nui _
—tai u. žmogus, šio vabale- —suslapmant sienas, lubas, !prašaijna žarnų užsikimšimo 
lioĮkąstas,serga ne \ienodai. ze.m?. ir akmenų krūvas;;pavojų.
Kartais jis miršta labai grei- sva™u turėti meka- Vartok šviežius vaisius,
tai; kartais užmiega ir mirs- nisM ventiliaciją, kuri pa- Į;Uornel las gaiima. 
ta tokiu pat budu, kai nuo mamytp dulkiną orą ant ty-. 
tsetse įkandimo. Kartais jo-10 i. an?h«k«siąi
kių kitu simptomą nebema- fiziniai įsegzarni-
tyti, tik žmogus nustoja au- ' .............
gęs. Buvo atsitikimų, kad 
mažas vaikas tatu vabalo 
Įkąstas nustodavo augęs ir 
pasilikdavo toks ant visa
dos. Jeigu mikrobai susime
ta Į lyties organus — žmo
gus nustoja vaisingumo. Jei
gu į galvą — virsta idiotu, Į 
širdį — gauna širdies ligą, ir 
tt. Baisiausia yra, kad Cha
gas’o liga yra visiškai ne pa
gydoma ir pereina nuo tėvu 
vaikams.

Nuo miego ligos, kurią 
platina muselė tsetse, jau su
rasta apsaugojantis skiepiji
mas. Prieš Chagas’o ligą jo
kių vaistų nei apsaugojimo 
kol kas rasti nepavyko.

Surašyta lietuviškai, pamokinimai 
i ailikta žmoniškai. Puslapių 200 ir pa- 
t veik si uotą. Kaina $2.00 su prisiunti- 
n»u. Siunčiame ir “C. O. D.” pasta, o 

Į savęs Juodą Knysą užmokėsi $2.00. j 
užrubežj piaigal reikia mokėti iškal- 

| no. Užsisakyk Juodų Knv?ą kaipo 
■ Kalėdų Dovanų, palaimink milžiniška 
į nauda pats ----- i. ~ z''
i Lietuvoje! Užsakymų ir pinigus siųsk

i;;. puluiuzuiK tniiziiiis>h.c* 
sevv ir savo jkažįstamus

(3)
L. š. KNYGYNAS 

3108 So. Halsted Chicago. Iii-

Dr. Med. LEO1- PONO H Petrogrado
Specialiai mm Slapių li-ų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas ILaymarkel 3390
1 ALLEN ST„ Cor. Chambers SL. BOSTON. MASS.

” ragina savo skaitytojus 
vaikščioti kasdien 10 minu
čių laiko pasistiepus ant pir-: 
štų. Tat esą reikalinga svei- DTlOfD A Q 
katai. Paryžiaus gydytojas, 1\11V1LJ1\ O 
dr. Gautiez tikrina, kad toks 
kasdieninis vaikščiojimas 
pagerinąs kraujo cirkuliaci- tuk*> sausit.i^iIe^ "^.'T^- 
ją ir stiprina nen*us daug ge-

J LOK t LAIKRAŠTIS

Puihvs plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavano turtu, 
pleiskanos ir ua.kinimo darbas 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pr<žiu rėkit gerai tavo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptinei 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. kiCHTER & CO. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.

j. . ! Vartok džiovintas slvvas,taipgi visi angliakasiai; ,, ,• ,-•* •Ftų a & a džiovintus obuolius, dziovm- j r
■ tus aprikotus. Pamerk juos 
vandenyje per naktį ir vi
rink juos gana ilgai, kad bu
tų minkšti. Vartok datules 
arba razinkas. Šios yra labai 

i geros, jei pridėsi prie bile 
kokių grudų košės 10 minutų 
prieš nuėmimą nuo pečiaus. 
Tada nereikės nei cukraus 
dėti.

Vanok nunokusias bana
nas su tamsiom žievėm. Ba- 
nanės su žaliai-geltonom 
žievėm yra sunku sužlebčio- 
ti, jeigu neišvirtos.

Vartok grudus.
Komų miltų (meal) košė, 

avižinės kruopos, ryžiai, 
maišinė košė.

Šie yra daug pigesni negu 
‘“gatavi” pusryčiams valgiai. 
“‘Gatavas valgyti” pusryčių 
maistas gali lėšuoti 15 centų 
už didelį pakelį, bet jei tame 
pakelyje telpa tik ketvirtda- 
”s svaro — tai pareina 60 

! centų ant svaro už grudus. 
; ar dešimts

nuojami prieš priėmimą 
darban ir paskui kartas nuo j 
kaito bedirbant. F. L. I. S.

DUOK SAVO KŪDIKIUI 
GERĄ PRADŽIĄ.

Kiekvienas vaikas ir mer
gaitė turi teisę gerai pradėti 
mokslo metus, ypatingai pir- 

■mus. Jei jūsų vaikas pradėjo 
mokslo metus su nekuriais 
fiziniais netobulumais, tai 
dabar laikąs juos panaikinti.

Jo akys turi būti geros. 
Gana didelis vaikų nuošim
tis turi mažesnių ar didesnių 
trukumų. Daug vaikų turi at
silikti nuo kitų mokinių vien 
tik dėlto, kad jie negali ma
tyti rašomos lentos, arba iš 
knygos skaityti. Net toks di
delis žmogus, kaip Teodoras 
Rooseveltas, pirmais savo

SILIKOSIS ARBA ANG
LIAKASIŲ DŽIOVA
Komercijos departamento mokyklos metais daug nu-

i

I

I

ivomeicijo^ aepai uuiieuvu . <. , . y .
angliakasių biuras v«l krei-lkc“teJo- nes jo akių traku-> a 

rios • užpuola angliakasius, 
įkvėpuojant dulkes. Svar

likosis arba angliakasių t? ?
džiova, kun paeina nuo į 
kvėpavimo <*rsu»v?iio 
ypač titnago.

Ta liga siaučia

pia domę į plaučių ligas, ku- nebum Pėdžioj pašte-1 
onirliu VocitlQ DGtl. i_ v v

Kitas svarbus dalykas, tai, Tas yra aštuonis ~
Mantvs. Jei vaikas bus iš ma- sykių brangiau uz kornų mil- 

 ? disiš- tus (cornmeal), kūne parsi- 
i oaina mm išmoks kasdiena dantis valyti, duoda po 6 ar 7 centus ant 

n paeinu nuo j- .. , kasmet1 svaro. Žiūrėk i svarumą
akmens dulkm, !ve(l!ampas pas dentistą, kad ris pažymėtas ant pakelio ir 

išegzaminuotų jo pirmuosius' ~“1’ .................. .........
J • 1 • e. dantis, nes jei'jie bus išpuvę.,

tik randasi kietųjų anglių papenktj jr ant_;
kasyklos. Bet užvis daugiąu-^ems dantims. Kol vaikaąu.c 
Įia ji įssiplatmus Vąąti- ^ar neįna į mokyklą, jis turi' kai būna gera: išvirtos. Dau- 
jose, Naujojoj “^ę£Wi;buti nuve8tas pas dentistą ir !....................
A'^ralijoj, Pietinėj Afpkoj j0 dantis turi būti per- 
ir Didžiojoj Britanijoj. žiui'ėti ir pataisyti. Blogi gana ilgai.

Pirmiau padaryti biuiio ti- dantys sulaiko progresą mo- 
rinėjimai parodė, kad šiliko- tykioje, 
sis randasi daugumoje Suv. * Nesveiki tonsiliai irade- 
Valstijų angliakasių distrik- nojdai yra kita priežastis, 
|ų. Viename distrikte biuras turj neleidžia pažangos mo- 
radockad 433 angliakaisiai tykioj daryti. Vaiko, kuris 
72Q išegzaminuotų tūrėjo si- dažnai skaitomas kvailiu, ... ............... ........... r. z___
Jikosį. / Taip pat atrado, kad irtais net ir silpnapročiu, i kornų miltus povaliai. Ne- 
4ĮŠ2 is 1,018 išegzaminuotų gerklė gali būti taip pilna leisk pasidaryti šmotams, 
kitame distrikte turėjo tą Ii- adenoidų, kad jis nebegali Virink mažiausia 30 minutų.

. . kvėpuoti per nosį. Tokia pa-: Ta košė dar geresnė, kuomet
i ^įlikosis yra labiau tirinė- dėtis atmaino jo visą išvaiz- virinama per 3 valandas ar
iamas Pietinėje Amerikoje, dą, ir neleidžia jam kreipti; ba per naktį. Vartok dubel- 
negu kurioje kitoje šalyje, domės i mokslą. Dideli,iie- į tavą puodą, ant užpakalio' 
kur nuo 12,000 iki 15,000 sveiki tonsilai, netik kad i pečiaus arba be ugnies virtu-; 
baltųjų ir apie 180,000 juo- neleidžia gerai kvėpuoti, bet! vą (fireless cooker). 
dujų serga ta liga. Viename pripildo vaiko sistemą nuo- i ~ 
tirinėjime atrasta, kad iš ’r’“’;::.........................................
000 gyventojų, apie 1,000 jam būti sveikam, ir tas gali j kruopų, 2 ir pusę šaukšto 
įier metus susirgdavo siliko-privesti prie aršesnės pade-druskos, f

Nekurie gydytojai manė, 
kad silikos arba titnago dul
kės būdamos aštrios sužeis- 
davo plaučių plėveles. Kitas 
manymas, tai silika tirpda- 
ma vandenyje ir kituose sky
stimuose įžeidžia plaučius negauna tinkamo valgio, 
savo nuodingu veikimu. valgo perdaug saldumynų 

Kaip greit ta liga pas arba valgo tarp valgių. Tas 
žmogų išsivysto, tai priklau- reikia piižiurėti, jei norima 
so nuo dulkių rašies, kiek juos užauginti Šveikais vy- 
jų įkvėpuojama, taipgi nuo raisir moterimis. Blogas val- 
pačių žmonių sveikatos. gis trukdo juos mokykloje, 

Pietinėje Afrikoje ima 7 padaro juos silpnais, ir jie 
ir pusę metų tai ligai išsi- gali apsirgti pavojingom li- 
vystyti, trumpiausis laikotar- gom. Yra daug priežasčių, Išė? 
pis yra 2 ir pusė metų. kodėl vaiko maistas turi būti Vieton pusryčių

Silikosis yra skirstomas į atsargiai prižiūrimas, .ko- gali valgyt duoną.

Iki*

gauk kiek galima daugiau už 
Isav.T pinigus

Kornų miltų košė ir aviži- 
Kol vaikaąinė košė yra gero? tik tuomet.

i gelis žmonių vartoja peraia- 
žai draskos ir neverda košę

I Kad išvirus komų miltų 
košės penkiems žmonėms, 
vartok 1 ir pusę puoduko 
kornų miltų, 2 šaukštuku 
(lygius) druskos iro ar 6 
puodukus vandens. Pirma 
užvirink vandenį. Įmaišyk

<■

Antras numeris, pilnas visokių 
naujenybių. 32 pusi. Prisiųskit dešim-

(52) 
3 Bateman PI.. So. Boston, .Mass.

Drūti, Btvenningi, Gražus
Laikys Ilgus Metus.

t

i Dėl avižinės košės vartok 
dingą materija, kuri neleis;2 ir pusę puodukų avižinių 

w y . ... —. —— — -J
viiu^nvS, o ar 6 puodukus 
vandens. Užvirink vandenį, j: 

Į Įmaišyk povaliai avižines: 
kruopas Į verdantį vandenį ' 
ir virink vieną valandą arba 
per naktį. Į:

Valgyk košę su pienu arba p 
syrupu arba sviestu. Jums L 
nereikės duonos prie to.

Galima daug kornų arba? 
avižinės košės išvirti vienu < 
kartu. Nevartojama dalis ga- ; 
Ii būti padėta į ištaukuotą ; 
bliudą ir gali būti laikoma < 
keletą dienų šaltoje vietoje. < 
Ar žinai kaip skani yra su- ; 
raikyta ir iškepta avižinė ko- ;

ties, kaip reumatizmo, šir
dies ligos ir tt.

Kitas svarbus dalykas vai
kui, tai jo maistas. Nuo 15 
iki 20 nuošimčių vaikų pri
klauso prie ned a valgiusių. 
Tas reiškia, kad jų dauguma

valgo perdaug saldumynų

gis trukdo juos mokykloje, f • • • • • • •

T

i
• /
' zl Z

»

valgių, 
Komų

4
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ŽIEŽIRBA

i.I
t

ITALIJONIŠKAS RENAISSANCE, dailus fornišiu setas suside
dantis iš dešimts šaootų: bufetinis stalas, šėpukė sudėt porceliniams 
indams, staliukas ant ratukų, penki krėslai ir minkšta kresė.

VISKAS TIK UŽ $140.00.

KAM JDOMU ŽINOTI. KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE. 
TAM GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI

SOCIALDEMOKRATAS
įleidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija.

IŠEINA KAUNE VIENĄ KARTĄ PER SAVAITE.

SOCIALDEMOKRATAS yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lietu
vos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šio! per 30 m. u?dė ir gynė

SOCIALDEMOKRATAS yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gyve
nimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, palaikykite Lietuvos darbininkų laik
raštį. užsisakydami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti "SociaHemokratą,” tegul surenka 5 skaity
tojus. atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vienų laikraštį per tiek laiko 
dovanai. Amerikoje metams $2.40, pusei metų $1.20.

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

i

Lietuvių

i

/

VIEšRLTMIO SETAS, padarytas iš AMerican Mainu t. 3 labai dai
lus šmotai, kurie suteiks jus* namams paločiau? išvaizdą.

VISKAS. UŽ $9S..»0.
MIEGRUIMIO SETAS. 4 dailių šmotų, padarytas iš American arba 
French Walaut, springsai ir mafresai kartu.

“ VISKAS UŽ $148.00.
VIRTUVAS PEČIU DIDELIS PASIRINKIMAS.

ŽEMOS KAINOS IR AUGŠTOS RŪŠIES VISOKIŲ PADARYMU. 
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIU FORNIŠIU DĖL PAGRA
ŽINIMO JESU NAMU. ?
ŽEMESNĖS KAINOS. NEGU Kl R KITUR MIESTE. IŠLYGOS 
PRITAIKINTOS JI SŲ KIšENIUI.
.Mes kalbam lietuviškai. Nuo 1900 metu iusy seriau-ias 
fornišiu stora*.

>

HOLUS FURNrrURE COffARY
79 f Wasf)ington Street BOSTON 

338 Broadway. SOVTH BOSTON, Mass.

: NAUJA MOKSLO 
KNYGA

J Tėvynės Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų moksliškų vei-
J kalų PASAULIO ISTORIJA, parašytų garsaus anglo raštininko 
» IVELLSO. Išvertė V.'K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems 
l gerinusiems Lietuvos kalbininkams.
t ; Štai tik trumpa sųtraaka knygos tarinio: Kur yra žemė erdvė-
f je: Pirmieji gyvuliai; Pasaulio a ■žius; Kaip išsivystė įvairios gy- ' 
; vulių veifŠHi; Kaip gyvybė ant ėemės ateirųdo: vandeniuose ir 

raunamoje; Pasaulio klimato atmautos;.Kodėl gyvybė nuolat kei-
; čias; Milžiniškų raplių gadynė ir atsirgdimas frirmųjų paukščių; ; 

Nanja žtadnoKų gyvulių gadynė; AteiraMaiaa smegenų; žmagaun ■
> gadynė; Pirmieji žmoaėn ir ^ 'darbai; Pindteji žm®»ės Europoje;
> Pirmosios mintys, filosofija ir tikėjimas; žmonių rasės; žmonių 
’ kalbos: arijų, semitų ir kitų; Pirmosios eivHisaeijos; Pirmieji mie- 
, štai; Jūreiviai ir pirkliai; Raštas; Dievai ir žvaigždės; Baudžias*.

vergija. sociaUnės ideass ir laisvieji žmonės; Žydų raštai. Biblija
> ir pranašai; Arijų tautos ir priešistoriški laikai: Aleksandra Di- 
I džiojo karaliaus gyvenimas ir darbai; Alekmndrijos mokslas ir re

ligija. Iš to trumpo parašymo matote kųip pilna ir įdomi PASAU
LIO ISTORIJA yra. Virš 70 paveiksi* tekste. Apdaryta. Kaina su

I pasiuntimu.............................................. $2Z5.
Siųsdami pinigus adresuokite sekančiai:

•KELEIVIS
255 Bnmdvay SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS 
Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaiMu*M> stanga “žiežirba.” 

KAINA METAMS: Amerikoje $1 JM^e^voje 30c. 
ADRESAS ŽIEŽIRBA. Kęstučio gt. 40, Kaunas, Lithuania.

i s
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraKių.)

kartais dėl smulkmenų viso NETOLIMOJ ATEITY 
pasaulio prasmė Įgaudavo; 
jame naujos reikšmės. Priešu 
mirsiant paskutini mėnesi 
pareiškė daug darbštumo ir rodo, kad aštuoniolika šimt

PAŠIAUŠĖS TRAGEDIJA,
! Keletas metų atgal arti 
Pašiaušės rastas buvo griovy 
vandens apsemtas žmogus, 
negyvai nušautas. Kaip pas
kui paaiškėjo 
kevičius iš Šiaulių. Jo nužu
dymu Įtartas buvo Pašiau
šės aludininkas Zinkevi
čius, gyvenęs čia melagingu 

Įvyko rodos finansų į vardu ir suimtas dėl to nu-
I žudymo pabėgęs Į Latviją. 
Ten suimtas už vagystes at
kalė jo bausmę ir tapo išduo
tas Lietuvos teismui teisti, 
dėl žmogžudystės.

Šiaulių Apyg. Teismas pa- į 
smerkė ji 8 metams sunkiųjų į 
darbų kalėjimo.

SUSIPEŠĖ.
Raseiniai. — Nors jau se

nai pasibaigė tos garsios 
peštynės tarp Raseinių mies
to burmistro p. Stankaičio ir 
vice burmistro p. Glovackio, 
bet kaip nepaprastos, tai vis 
žmogus atsimeni.

Tai buvo taip; s. m. rugsė
jo mėn. kokioj dienoj nepa
menu, ‘ 
komisijos iiosems. dėl perė
mimo nuo^avpckio kasos ir 
clel kitų itikalŲ. Posėdis vy
ko tvarkingai. P. Glovackis 
aiškindamas perdavinėjo 
burmistrui kas tik pas ji ra
dos kasoj. Bet prieš galą ra
dus kokie ten maži truku
mai, bet vis dar nieko. P. 
Glovackis išsitraukė iš kiše
nės, ar iš kur ten, mažą kvi- 
tukę, sulyg kurios pareikala
vo burmistro užsimokėti 100 
lity. P. burmistras aiškinosi, 
kad jisai jau senai sumokė
jęs tą šimtą litu; p. Glovac
kis prirodo, kad ne, ir prasi
dėjo ginčas. Burmistras su
pykęs pagrėbė iš Glovackio 
rankų tą kvitukę ir sudraskė.

Matydama tai, Glovackio 
žmona iš išgąsčio sušuko 
Dievo vardą, ką ji toliau da
rė bemačiau, tik pamačiau, 
kad burmistras norėjo ją iš
mesti pro duris, ar už triukš
mą, ar už kitą ką, nežinau. 
Pamatęs tai p. Glovackis šo
ko ant burmistro, susikibo i 
“krutinės,” ir pradėjo muš
tis. Aš maniau, kad tai “žer
tai”, bet pamačiau, kad iš- 
tikrujų, nes p. burmistras da
vė Glovackiui per žandą, 
kad pastarasis ko nepargriu- 
vo. Bet pasirodė, kad ir Glo
vackis ne bikoks “vyras,” 
kaip duos savo priešui ar

Kaz. Ši m-

! LIETUVIŲ LAISVĖS 
2MO*}otmetu“ 1KI !MYLCTOJŲdraugystė 
Francuzijc, statistika pa->

kokio tai giedrumo, links- trisdešimtuose metuose abel- • 
na i žmonės gyvendavo 39' 
metus ir 6 menesius. Angį i- Į 
jos statistika aarodo, kad as- 
tuoniciika šimtų penkįade- 
šimtuose metuose abelna: 
žmonės gyveno 40 metų ir 1C 
mėnesių. Ame rikos statistika 
parodo, kad šiandien žmo-

i

I

100 METŲ.

FAKTAS IŠ KLERIKALU 
SAUVALĖS.

Darbininkams kas kart vis 
daugiau persekiojimų tenka 
pakelti, klerikalų teroras ne
bežino ribų. Čia aš patieksiu 
tik vieną-vieninteli faktą iš 
daugybės klerikalų sauvalės 
pavyzdžių. Šitas faktas ro
do, kad ir mes, žemaičiai, 
jau pradėjome su riebiųjų 
tėvelių užgaidom kovoti.

Lapkričio 8 d. Alsėdžiuo
se (Telšių apskr.), vietos so
cialdemokratai rengė mitin
gą. Kalbėtojui pradėjus aiš
kint ir Įvertinti krikščionių 
demokratų paskutiniuosius 
ir pačius bjauriausius darbe
lius, policijos valdininkas il
giau ištverti nebegalėjo 
(matyt, jam buvo taip Įsaky
ta iš aukštybės ponų) ir puo
lė kalbėtoją, reikalaudamas 
kažkokio mitingui leidimo. 
Kalbėtojas jam atsakė, kad 
čia ne karo stovis ir dėl to 
užtenka vien tik nuovadai 

kaip duos savo priešui.krjpranegtj prješ 24 vai., kas ir 
draugui, per akinius, kad is-įbuvo atlikta. Bet policija Į 
syk subyrėjo stiklai. Laimė, ;taj nežiūrėjo ir reikalavo 
kad stiklus Į akis nesuvarė, (pUbjįįu tuojau išsiskirstyti, 
nes butų visą amžių palikęs.publikos gi buvo salė pri- 
?ub.a&u’ 9lova,ckis nors išė-, kbngta Tada kalbėtojas pa- 
J° jš vadybos, bet vis dėl to įiausė publikos:
vaikščioja su “portfeliu.”

“Su polici
ja atlikta viskas, matyt, po
licija gavo nuo Dagilio Įsa
kymą mitingą sutrukdyti! 
Ar, draugai, klausysit poli-

SUPIAUSTĖ ŽMONES
Mariampolė. Rugsėjo m. _ _

30 d. vakarą Sasnavos vals-. cijos sauvalės, ar ne?” Minia 
čiaus gyventojai Jonas Šva- kaip griausmas atsakė: “Tę- 
bas ir Justinas Pauža važia- skim mitingą! Lauk iš sales 
vo namon iš Mariampolės triukšmadariai!” Policija, 
jomarko. Šalia jų važiavo jų matydama toki minios ūpą, 
apielinkės vyrai: Kavaliaus- ragus nuleido. Ž. Soc.
kas, Palkauskas, Vazmaitis Į 
ir Pudymaitis. Sako, ir vieni.! 
ir kiti būdami Įsigėrę, va-’ _______w ____ ____
žiuodami ėmėsi lenktyniuo- persišovė Dačiunų palivarko 
ti. Antruosius pralenkė pir- (Abelių valse.) jaunasis sa-; 
i 1 " ? ------
ginčai, kurie’ baigėsi tuo: ° .•••■S * • T • ••

SKAUDI TRAGEDIJA.
Spalių 1 d., 1 vai. dieną,

gėsi jaučiąs save labai lai
mingu ir todėl norėtų mirti. 
Jo draugas su juomi tuo me
tu buvęs nekreipė Į tai dėme
sio, nes sunku suprasti, kad 
žmogus norėtų mirti dėl to, 
kad jaučiasi gerai, nors gal _ 
toji laimė pasauly ne amži- nes abeln&i jau gyvena 5C 
na ir todėl mirti gražiausiu metus. Tas viskas reiškia, 
gyvenimo laiku nėra bloga, kad į 25 metus vidutiniu 
Velionis gulėdamas lovoje žmogaus gyvenimas jau bus 

. repetavo rolę jo parašytos 70 metu ir netolimoj ateity 
dramos “Paparčio žiedas,” bus paprastas dalykas žmo- 

. kurią turėjo vaidinti Abelių gui gyvent iki 1CO metų. Ple- 
x 3 jr Vy-toj imąsis mokslo apie užlai- 

įiebegyvas. Šauta i kymą sveikatos ir geresni 
galvą iš kairės pusės, todėl vaistai išgelbsti daug žmc- 

ar per ne- nių gyvybių. Trinerio Kartu
sis Vynas yra svarbus vais
tas. Apsisaugojimui nuo ligų 
pirmiausiai reikia vengt vi
durių sustojimo. O Trinerio 
Kartusis Vynas kaip tik Ir i 
neprileidžia prie to. Jis yra* 
nep&lyginam&i geras ne ■> 
blogo apetito, prietvario ir 
panašių skilvio negertum. 
“Snow, N. D., Gruodžio 1 d-, 
1925. Aš bandžiau kitokį 
skilvio toniką, paskiau pasi- 
pirkau Trinerio Kartųjį Vy
ną ir greitai pamačiau skir
tumą. Joseph Pre’ozny, Be x 
22.” Ar turit Trinerio sienii i 
kalendorių 1926 m? Jei jus ų 
aptiekorius ar pardavėja s 
nesuteiks juntu jo, atsiųsk 
10c. už persiuntimą sekančia 
adresu: Joseph Triner Con.- 
pany, 1333 So. Ashland Av.. 
Chicago, III.

dramos “Paparčio žiedas,

šauliai. Staiga šūvis 
tautas

• nežinia, ar tyčia, ; 
atsargumą, nors velionis 
abiejomis rankomis valdė 
vienodai gerai — galėjo de
šine ir kaire ranka net rašy
ti, nes buvo Įsitikinęs, kad 
abi rankos turi būti vienodai 
gerai išlavintos. Jo sužieduo
tinė, užgirdusi apie mirti, 
bėgte atbėgo iš Abelių baž
nyčios ir bendrame sumiši
me tufo pačiu revolveriu šovė 
sau i kaktą. Dieną prieš mir
siant ji parašė skaudžias ei
les, kur klausiama, kas galė
tų sunaikinti lizdą, kuris jo
je gimdo juodas mintis? Ar 
prajautė nelaimę, ar burė 
kurią nors iš tų paslapčių, 
kul ias jiedu nusinešė su sa
vim į kapą?

Giminės išsirūpino Žemai
čių vyskupo leidimą laidoti 

• mirusius ant kapinių, jeigu 
prie jų nepritaikomas straip
snis, kur neleidžiama laidoti 

; masonus, eretikus ir tt. Te- 
čiaji Abelių klebonas Biruta- 
vičius ir dekanas Labanaus
kas rado, kad velionis buvo 
atšalęs prie bažnyčios, kad 
Veronika, kaipo mokytoja, 
perdaug garbmusi gamtą, 
todėl... pasiėmė ant savęs 
Dievo pareigas ir nuteisę ■— 
atsisakė laidoti. Girdėt, kad 
susirado iš sufanatizuotos 
minios ir tokių per daug “ge
rų” katalikų, kurie reikalavę 
iš klebono nusižudėlių nedai- 
doti. Vienožinskių šeimyna 
išrinko vieną gražiausiųjų 
Dačiunų palivarke vietų, pa
miškėje ant gražaus kalne
lio, kur Įrengė savo kapines. 
Laidotuvių dieną — 4 spalių 
—nepaisant Į klebonų nusi
statymą ir smarkų lietų, apy
linkės gyventojai susirinko 
tiek skaitlingai, kad negalė
jo tilpti palivarko triobe- 
siuose. Suėjo ir visi šauliai ir

Koks buvo Dievas
Perkūnas buvo vyriausia seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautų tuomet, kuo
met ji buvo laisvą ir galinga. 
Todėl Perkūno dabar lietu
viai negali

Bet ar įp jis išrodė
kokių stebuklų jisai darė ir ka p 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks bu o 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė li.- 
tuvių tautą?

Ar žinot ką veikdavo vy ų 
dievai Pikuohs, Kovas, Ragui s 
ir Pizius, arba moterų deiv. s 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtum- t 
žinoti, tai išsirašykit kny- ą 
vardu "Kokius Dievus žmon s 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių d> 
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau - 
tų, pradedant nuo saulės ga? -

I

!

WAUKBGAN, ILL.

Vaidyba* Antrašai:
1) Pirmininkas VINCAS G A BRIS 

72® McAllister Avė.
2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA 

710—sth SI—
3) Užrašų Sek r. R. M. RUI.ECZ 

838 So. Jaekson St.
4) Turtų Sek r. ANT. SALIUCKA 

810—8th St.
5j Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 

718—Sth St.
6 f H»io globėjai:
JURGIS PETRAITIS 

907 So. Jackaou St
JONAS SKARBALIUS 

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS 

849 So. Uncoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DEI.KUS 

”11—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly CourL

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St.,
Pirmsėdžio pageib. Antanas Jurpalif 

585 West oth St.
Nutarimų Rašt. J. Stanislovavičius. 

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

P. O. Bok 342,
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 West Main St:,
Knygius Kazimieras Tamašiunu, 

42 West Walnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI:

Martinas Bargavanskas, 
P. O. Box 243, 

Jonas Sadauclcas, 
164 West Indiana St., 

Boleslovas Alekna, 
158 Monroe St,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Illinois St., 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main St,
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West 6th St, 

Romualda Gričiunas, 
85 West Main St,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box 324, 
Liudvikas Ofuožis, 

R. first, Box 10.

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVI.

S Sta;e St Bastos, kai

I 
t

Telefoną*. Su. Boston 2300. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Df. St. L GALVIRISKI
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5 :30 dieną. Nuu 7—9 vakare. 
Nedaliomis pa&al sutarties.

>20 E. BROADK AY, 
S0. BOSTON, MASS.

,.H**b ta Am*ribo* Vto*,.-* 

Nupigintą ten ir atgal kelio** | 

LIETUVĄ 
tik S203.00 ir brangiau 
per M r cm e o ar Cb<rb«urg

juąą tekančios kslior.ės j 
•, Lteru.ą na»prendts.j, būtinai ii- 
tirkite kokius saikius laivu* Ui.ited 
Statės Line*, ulvynas valdomas S. 
\ . V AadZLMS, i.dio pjUA^Uteui.

Milinis.. kopuik-aucia* “LevU- 
ir visi kiti laivai turi erdvius 

trevies kietos kAEibanus, duoda pui* 
kų ualociose val<ykl<w, ir

“ užtektinai vietos paaivaikii 
Prie to, kainos žemos ir fcalr 

greitas susisiekimas su 
ralx Apsir"-uk?s jurus yauti 
I*, r o*, c*.. š.snūie auo 

.o arta rašykit/

i parų

aų in. 
vakarių .g.

I

] ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
Ant musų tri-šriubinių laivų 

RcHolute, Reliance 
A i bert Bailiu 
Deutschland

ir ant populipriškų vienodais 
kambariais laivų. Cleveland, 
YVestphalia. Mount Ciay, ir 

T'hunnfcTa.
TEL. EMPIRE 7335

DR. F. NATULA1HS
Ultravioletinė Svi«ą* J

Diathermia J
322 HOLBROOK A VE.. X

DETROIT. MICH. J
ADYN0S: V

12-2, 6-8 S (

TELEFONAS MS7 į
S MEDICINOS DAKTARA8 I 
i C. J. NIK0LA1TIS

Valandos: nao 1 iki 4 po plotą, ! 

oho 7 iki 8 vakaro, j 
107 Sununer St, į

LAWRENCE, MASS. 1

i iš New Yorko 
i Kauną ir atgal

(Pridėjus S. V', 
jeigu Taksus.)

203

Važiuokite į

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENĄ 
Ant didžiausio ir greičiausio

Vokiečių laivo 
C0UWS 

arba ant kitų šios linijos laivų 
TIK 8 DiEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, stėitruimiai 
TIKIETA1 J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dvi informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN

LLOYD
192 Wa*hingten St., Boston. 

arba pas vietos agentus.

i
Išplaukimai kas sąvaitf
Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

United American Lines 
(Barrinu Uae) Joiut Service with 

Haahrg American Lfae
131 Statė St., Boston. Maga.

1

Dr.HUMPHREYS’
M

Fbr uenza

I
I

Pasirodžius pirmam ženklui 
Šalčio—imk Dr. Hurophreys 
“77”. Išvarys šaltį. Pasek* 
minga, prieš Gripf.^Patar- 
tina turėt “77” jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripą “77” pa
gelbsti per 30 metą.

At all Drugfiats 30 renta.
HŪMPHREYS- HOMEO. MEDICINECO.

iū6 WiLIūun Strevt. NevYork 
—^—^IW ■■■—

t

I
.... <£1

KELLOGCS'^ 
TASTEIESS CASTOR OILLai PAIN- 

EXPELLERIS 
Praveja Skausmu,! 

Trinkite greitai taip, kad ii, 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per Oda i pat ta vieta, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Espelleris palengvina kraujo 
sutepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą giliomis.

ir '0c vaistinėse. Tėmykite. kad butų 
Inkaro vaisbaženklis ant pakelio.

F. A D. RICHTER A CO. 
Berry 4 Soutlr Sth Sts. 

Brooklm, N. Y.

Telefonas 6112-VV.

.6omaHiiusĮM
UETUVią<DENTISTA8 ’ fI

" r'/,

Už tą pačią kainą siunčiam Ir 
Lietuvon.

ANTANAS BACltTLią
421 East Shcth Street,

SOUTH B06TON? MASS-

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytai medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru- 

š mas ir tyrumas nepakeičia
ma*. Ba skonio ir neatsi- 
dopd* ,ĮmMit KellogT*. si

mokyklos vaikuciaF, karstus hintojų iki krikščionių gadyne 4 
! i kapines rieše broliai ir šau-Tenai rasite aprašyta iŠ vi o 

.Jliai/į-duobę leidžiant šauliai apie 400 įvairių dievų. Fedrą;.* 
atsisveikinant saliutavo. Ka-

mieji. Dėl tps priežasties kilo vininkas Vytautas Vienožin- i kapinęs rieše broliai ir sau- 
_ . . _ . • skis. Tai sužinojusi jo suzie- t
antrieji keturi bjauriai su- duotinė Abelių mokyklos ve-!
-!-^z~ f-— __ L _ .

Trrmieji gydosi, ant- iš to paties revolverio pabai- genčių,

Itališki Armonikai.
Mes išdir- 

ir im 

fiėji tupi Mariampolės ap-gė ir su savo gyvenimu. Gy- *aino pastatytas rmlzi-( nebera). ... nobudž o ikių ruši«»
skridęs kalėjime. ; (lytojo ir policijos spėjama, niskas^ nevalytų beržų me- Pat rankomis
* Tai, ką daro degtinėlė! kad Vytautas persišovė ne- kryžius, kuri, kaip ir tęs į diskusijas ir! lunkas

------- —r— tvčia. Tiek tėra žinoma, jei 'kapines, sutiko pašventinti gukjrgti kiekvienų kunigą. Akordinas 
Abelių kamendorius. Ten. Veikalas yn parašytas labai penai:s,.as 
dabar ilsisi Vytautas ir Ve- gyva ir aiškia kalba, ant dailios ^" ^10 
mtė popieros, turi apie 300 _ pusią-1 frietų gvarantuotos. Musų kainos že-

‘ piu skaitymo ir kainuoja lak- i mesnes negu kitų išdirbėjus Dykai su- 
----------------------- ♦«.; ei AO A.iHni fi»vla_ltei.kiam pamokinimus. Reikalaukit ka-

KIŠENVAGIUS SUĖMĖ. JStas^i^ ~ 
Lapkričio mėn. 9 d. Seiri-' "KELEIVIS***

juose dienos metu Adolfui 255Broadway. So. Boston, 
Vaišnederiui iš kišeniaus ki
šenvagiai paVogė 7 šimtus li
tų. Šiomis dienomis krimina-

pįaųštė ir sumušė
.....

skrities kalėjime.

” .------------ viuvuiicnvcuų nivAjnivo 'L- . - . mis, Kurios mus uievus Kiuuuin, M .
pmnuo- Veronika Pėlišytė šuviu *Pai ^.aP^e5x valiukais nP°;kur jos gyveno, kaip atsirado ir bam i

šaulių, mokytojų, kaip išnyko (nes daug jų jau portuoja-

------- —r— tvčia. Tiek tėra žinoma, jei 
GRUZDIEČIŲ SKER- ^gvildenti šios skaudžios

DYNĖS. tragedijos giliau.
: Jffekur tiek nėra pigiai Velionis Vytautas moki- 
vertmama žmogaus galva, nosi karo metu Dotnavos 

būt* apsireiškia jų pilkojo turėjo imtis vesti tėvų dva- 
rilučio nuopelnas.

Viena iš tokių kasdieninių 
istorijų buvo nagrinėjama 
Apygardos Teisme. ................... ««=«««

Dimšių kaime po alaus, kuria pagalios susižiedavo ir Hnėg poiicijos valdininkas 
trys broliai Zadeikai SU pei- priimiairanv atPitv tnrpin . . r 
liais, durtuvais ir kitokiais į _ 
įrankiais subadė šeimininką niu drauge nešė šviesos ki- 
,Gonti ir du Zapalskius. Ba- birkštėlių Abelių apylinkės 
idė ir raiže be pasigailėjimo gyventojams — jis — Šau- 
Jau, riet apalpusius. Dėl žaiz- lių Sąjungos Abelių skyriaus' 

‘ dų nukentėjusieji, nors ir iš- pirmininkas, ji — mokyto
ji jo, bet vienas dėl rando ‘ ’ - -- J--
-negali išsižioti ir maisto pri
imti, kitam akis nebeužsuia- 
ro, kitam amžinai palikę 
randai, biaurinanti veidą. 

; Apygardos Teismas nutei
sė Kazį Žadeiką 4 metais, jo 
brolį Juozą žadeiką 3 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo ir be to priteisė iš jų iš-

kaip Gruzdiečiuose, čiatur mokykloje (Rusijoj). Grįžęs 

reli,”tad tėvai jo vardu ūkį 
ir buvo užrašę. Prieš tris me
tus pažino, gimnaziją baigu
sią, mokytoją Veroniką, su

i

artimiausioje ateity turėjo 
Įvykti vestuvės. Abu velio-

kaipo darbštus, idėji- 
visuomenės veikėjai

Ja
niai visuomenės veikėjai 
rengė vakarėlius, paskaitas, 
rinko aukas. Dėl savo švel
naus budo ir jautrios širdies 
buvo savųjų ir visų gyvento
jų mylimi ir gerbiami. Šie 
daviniai nerpdo, kad jiems 
butų reikėję mirti — jų atei
tis buvo giedri, todėl gal

MONTELLO, MASS.-

Adomavičius “geradarius” 
surado ir suėmė. Pasirodė 
jais esą Juozas Celevičius ir 
Bronius Bronušas. Pinigai 
surasta. “Geradarbiai” ci- 
pėn patupdyti.

.----------

Cl-

. SUŽEIDĖ.
Kybartuose lapkričio m.

• 13 d. tapo sužeista šuviu į 
galvą vietos gyventoja L. 
Kaganavičienė, kuri tuo jaus 
nugabenta į Eidkunų (Vo
kietijos) ligoninę.

! Kas sužeidė ir iš kokio 
• tis buvo giedri, todėl gar ginklo — kol kas nežinia, 

jieškoti 3 nukentėjusiųjų daugiausia ir spėjami, kad Spėjama, ar tik ne vaikai 
naudai po 4—-6 tūkstančius Vytautas persišovė netyčia, bešaudydami montekristu 
kiekviena# nuostolių, kurių Ar iš tikrųjų taip buvo? Ve- paukščius! Kriminale polici- 
jie turi nustoję darbingumo, lionis išviso buvo idėjinis, ja tyrinėja.

I

,ąd t. p*u tanu .pda-|S£?
RUATTA SERENELLI & CO. 

817 Blue Island Avė., Dept. 30, ..

BaMes Loveli

Mk«. WiN«Mirs 
Sraur

f'.i BiLlOUSNESS

KNYGOS 
iš Lietuvos 

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVE 
siūlo amerikiečiam* lietuviams 
savo gražių ir ttfriningų knyjrų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau.

Užsisakykit iliustruota, mė
nesinį populeraus mokslo žur
nalų "KULTŪRĄ.”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1.50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVe 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI, LITHL’ANIA.

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas 

Svkiu ir Kalendorius 
192tt ir 1927 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
įtampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Ks-talogų. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri- 
koni.koms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausių katalogu lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halstcd S?. 

CHICAGO, ILL.

su Pa- f 
veikslais,

— -
i t)«b*r ką tik iKI* U po ipaud** 

auja Lietuviška 
1BLIJA 

SATYROJE*

• Pirm? ! 
Kastu :, 

Lietuvių ’ 
Kalboje G

- • si 
f

*

■><ri BiMijot $%«8 raita*. tari JSI 
***l**ta* ir 175 , p*rrih*lrlia*. įtakai 
tarnai ir aataiac* kirks ienai y patai. 
2***a* AaUtau*** ii* Biblii* ir «ė- 
mydaaia* į pavaikalėiiaa. (karie per
stata ka* bat* pirm (atvėriara įvirta 
ir iki ažcimhaai KriMaut. azmira vi- 
■aa *a*a varta* ir 4<i*a*aia jaciai ta
kią kai** jąita Ja* kva traaipi iie- 
■M* apkarai . r

KAINA. TIK Sl.OO
Nartati cnt ii* Kiblu*, pinigas 

•iaafcit Etprna ar P»fto Monry Orde
ri*. arba r*(Mnwtsaie lai**, atfreia: 

“KELEIVIS” v 
255 Broadway.
So. Boston. Mass



DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS
cijų kreipkitės pas tikra

D. J. OLSBUL4
4 AA **---- -*------- O U

ŠIRDINGAI LINKIME

X

%»

Kodėl lietuvių čampijonas

96 procentai automobilio Įrengimų yra padaromi musų 
dirbtuvėse.

KOMPOZtTMUMS M MINININKO

MIKO PETRAUSKO

SPORTAS.

Veikiausiai daugelis manot pirkt naujų karą-ateinančiais 
metais, ir, kad palengvint jums padaryt sprendimų, mes no
rim jums šį bei tų pasakyt apie Nash ir Ajax Karus, ku
riuos mes puikiai atstovaujame South Bostone.

Tel.: So. B*U>n 32U). 
D. ESKEL y

Reul Estą te Office'
414 Broaduay. (Offiso No. 2).

So. Bastau, Ma**.

. Kai
<2> .

kad Bostone pasi

PRAEITIES IR ATEITIES

Vietinės Žinios
DVI KUMl'TfiS. ,

Aną dieną ant Broadway susi- 
labai daug plėšikių jtiko dvi kūmutės ir kalbasi:

—Ar pirkai, kurna. Kalėdų do
vanas ?

—Pirkau. — atsako paklaus
toji. 0

—Kur pirkai? — klausia pir
moji.

—Pauls Clothing krautuvėj.
—Ar tai jis lietuvis?
—Jes! Jis nesenai užsidėjo 

naują krautuvę ir turi gražaus ir 
pigaus tavoro Kalėdų dovanoms.

—Ar tai tas naujas storas ki- t 
toj pusėj Brodvės, netoli teatro?

—Jes. 456 Broadwav. Žinai, 
kurna, Likas pasiuvo mano Jonui 
siutą ir kad stovi kaip prilipęs. ’ 
tai aš nuėjus dar papirkau Jonui ■ 
supraizą ant Kalėdų.

—Tai aš ir užeisiu, čia Ame- 1 
rike tokia mat mada. — atėjo 1 
Kalėdos tai ir pirk dovanas.

Tuo tarpu City Point gatveka- i 
ris atėjo ir nusivežė kūmutes. 1

Dau< plėšikų ir užpuolimų..'
Prieš Kalėdas Bostone 

priviso labai daug plėšikų.! 
Nėra tos dienos, kad nebūtų j 
keturių-penkių užpuolimų. 
Banditai beveik visuomet 
važiuoja automobiliuose. 
Važiuoja sau kaip nekalti, 
tik Maiga sustoja ties einan
čiu žmogum, iššokę apiplė
šia jį ir greitai vėl nuvažiuo
ja.

Teismas pradėjo bausti 
plėšikus labai aštriai. Perei
ti sąvaitę buvo nuteista apie 
tuzinas visokių banditų, ir 
visi jie gavo po 6-8 metus 
kalėjimo. Juodveidis Rogers 
už du įsilaužimu į svetimus 
namus gavo 18 metų kalėji
mo. Seniaus už tokius prasi
žengimus vagys gaudavo po 
3-6 mėnesius pataisos namų.

Pasirodė netikros 100-dole- 
rinės.

Pašto vyriausybė praneša, 
kad Bostone pasirodė netik
ros 100-dolennės. Jos pada-
ryteą Bostono Federal Re- 
serve Banko vardu, datuotos _ . .. .. . . .
1914 metų, turi Franklino Fr*"“ ne“r,to'
paveikslą ir A501440A nu- ------
męrį. Tikros 100-doleri 
kaip ir visi kiti tikri popieri
niai Amerikos doleriai turi 
savo popieroj įaustų raudo
nų ir mėlynų siulėKų; falšy- 
vose 100-dolerinėse tų siūle
lių nėra, tik ant viršaus su 
plunksna pribraižyta raudo
nų ir mėlynų ženklelių, kad 
išrodytų kaip siūleliai. Pa
žinti nesunku.
a > ■: -------------------------

Moteris pašauta, du vyrai 
areštuoti.

4 • . •
. i * - *

Du vyrai atvežė anądien 
peršautą moterį į miesto li- 
gonbutį. Tenai jie buvo su
taikyti ir pašaukta policija 
suėmė juos. Moteris sako, 
kad ji pati persišovė. Bet jos 
kaimynai liudija, kad pas ją 
buvo tiedu vyrai apie vidur
naktį ir tenai girdėjosi triuk- dį su niekuo nesiristi, kol ne- 

' Imas, o paskui šūvis. Paskui paguldyšiu Labriolą. Dabar 
jtelsvedę ją laukan ir pasi- Bowseris jau sutiko leisti 
Šaukę taxi nuvežė ligonbu- mane su Labriola, kurį aš ti- 
tin. Ji vadinasi Mrs. Anna kiuosi paguldyti. Pirmos ma- 
Snyder, o sulaikyti vyrai pa- no rystynės bus už Naujosios 

Davis ir Sabrows- 
•is turi pasisam- 
Back Bay gražius 

kambarius, bet iš ko ji gyve
na, nežinia.

„ nu- Daugelis lietuvių sporte
Tikros 100-dolerinės, mėgėjų teiraujasi, kodėl lie- 

■ ‘ tuvių r—7"----- -------
Juška nedalyvauja ristynė- 
se. “Keleivio” reporteriui 
teko su Juška kalbėtis ir štai 
ką Juška paaiškino:

“Yra dvi priežastys, ku
rios "šiame sezone sulaikė 
mane nuo ristynių. Nesenai 
mirė mano mylimas brolis 
Baltrus, kurį palaidojus jau
čiau ir dabar tebejaučiu di
delę širdperšą. Taigi prie 
ristynių neturėjau nei noro, 
nei ūpo.

“Antra priežastis, tai ma
no manadžeriaus Bowserio 
nenorėjimas suleisti mane 
ristis su italu Labriola, kuris 
pereitą pavasarį mane su
žeidė ir atėmė nuo manęs 
Naujosios Anglijos čampijo- 
natą. Aš gi esu davęs sau žo-

ATYDA LIETUVIAMS D ADA A VIII Al 
MUZIKANTAMS. • AKIM V1MAL 

Pranešu, jog ką tik išėjo iš spaudo* • ——
lietuviškų šokių knygutės ant smui Įf AlfrniNIAI BARGENAL 
kos, kuriose telpa J7 nuniciiai. 3 mai <> i_._ __________
šai. 1 kadriliu*. 1 gahopas, 8 polkos, 
C valcai, .”> mazurkos ir daug kitokių 
lietuviškų šokių.

A
Gražiais viršeliais pagražintu.

na $1 90. LONG1N BUIN1S
120 Web»tcr Avė, Cambridge. 1

DORCHESTKTY 2 šeimyną name 
su visai* naujas mados įtaisymais, U 
kambarių, vieta dėl 3 karą gara- 
džiaus, labai gražioj vietoj. Kaina 
$9,500. Piateenią žinių klauskit aas 
D J. OLSEIKĄ- '

Kitas geras pirkiny* SomervillŲ, 
netoli r.uo Henry Ford Naujo Fabriko. 
3 šeimynų namas, visi naujos madų* 
Įtaisymai Priešakio tf ažaakalio pia- 
zal Parduosiu labai pigiai su maži 
Įnešimu. Norintieji daugiau informa.

| šventėmis visus esančiu* ir busiančiu* 
mano kostumerius, draugus ir pažįs
tamus, vėlindamas visiems viso labo.

OLSEVS RF.ALTY CO.
RmI Estate aad Insuraace

..namiaiek J. OMka.**Pirmininkas. & VISIEMS MUSŲ >
NfcRA BftDOS

Gali ir už mažą įnešimą namu* tu
rit. Pirk, randą nemokėsi, o linksmą 
gyvenimą turėsi, nieką* tavęs neval
gys. Visados randasi gerų pirkinių, 
namų su storais ir farmų. Gali pirkt 
ar mainyt Kol pirksi, pirmiau matyk 
mane. Užtikrinu, kad turėsi gerą pcl,

i f 
f 

••1 
H LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

žinomiems ir KONCERTAS!
NEŽINOMIEMS J

Ar jus žinote, kad aš esu visokio* 
apdraudos (insurance) agentas, turiu 
ryšius su didžiausia šioj šaly apdrau
dė* kompanija AETNA. Jos kapitalas 
siekia milionus dolerių. Nelaimei atsi
tikus ji didelių tirinėjimų nedaro, bet 
kas priklauso, su patenkinimu atlygi- , 
na i

Taigi, gerbiamieji, ar jūsų namai ir 
rakandai yra apdrausti nuo ugnies, ar 
turite apdrauuą nuo nelaimių? Da
bar žiemos sezonas ir atsitinka daug 
nelaimiu. Tunkiai atsitinka, kad nio- 
teris eidama paslysta, susižeidžia ir 
skundžia namų savininką ant kelių 
šimtų dolerių. Taigi, aš norėčiau jums 
patarnauti ir apdrausti jumis nuo no į 
laimių, kad butumete ramus ir no » 
reiktų su baime bėgiot pas advoka
tus. Apdraudos kompanija tuomet 
jumis aprūpins.

Kas norite pirkti narna, užeikite pas 
mane pasitart, gal aš surasiu jums 
tinkamą. Kurie turite namus ant par- 

------------------,------------ .davimo, užeikite pas mane, aš mielai 
čampijonas Franas patarnausiu Turiu šiltą uždarą

- - - * - Įautoniobili. pavėžinsiu jumis kaip
vasarą. Neužmirškite mano vardo ir 
adreso: JI Lll S MIKALONIS (-)
425 Broad* ay. So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1607 arba 2310-J.

Boyvseris jau sutiko leisti vt

DAUGYBEI MUSŲ 
LIETUVIŲ KOSTU- 
MER1Ų IR DRAUGŲ 

Mes išreiškiame padėką už 
jų prielankumą mums ir iš
reiškiame širdingiausius 
linkėjimus ant Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

Mes užlaikom didžiausi 
pasirinkimą žaislų ir kito
kių dovanų Kalėdoms.

THE BAZAAR STORE
R. Ochoff. Prop.
397 Broadway, 

South Boston. Mass.

Broadway tarp G ir H Sts., 
So. Boston, Mau.

NEDĖLIOJĘ,

27 Grvodžio-Dec^ 1925;
Pradžia 8:00 vaL vakare.

MDMCffAL SVETAINĖJ
t

Tai bu*- nepaprastiii *d&Llis ir turi
ningas koncertas, kuriame bu* dai
nuojama naujausios Liaudies ir Ope
rą dainos, So Bostono lietuviams dar 
negirdėtos.

Apart paties kompozitoriaus Miko 
Petrausko, šiame koncerte dalyvaus ir 
kiti žymus dainininkai ir pianistai. 
So. Bostono lietuviams bus proga iš
girsti daug ko naujo.

Kompozitorius Petrauskas atva
žiuoja mus palinksminti naujausiomis 
dainomis. Kurie tik mylite dailę ir lie
tuvių dainas, visi, kas gyvas, rengki- 
tės ir dalyvaukite šiame koncerte.

Apart paties Petrausko dainuos 
Navadauskas ir kiti dainininkai.

Tikietus galite gauti “Sandaros” ir 
“Keleivio” ofisuose, ir pas Gabi j ie
čių*. Tikictų kainos: 75c. ir $1.00. 
Vaikams 25c.

Visus kviečia Gabija.

4 Ratų breikai, Baloon taijerar ant visų modelių. Spėka ir 
ištvermingumas yra dvi aiškios kokybės Nash ir Ajax Karų.

Daugybė Nash ir Ajax karų savininkų yra ten pat jūsų 
kaimynystėj. Jie jums pasakys, kad per daugelį metų dar 
nieko netaisė. Klauskit jūsų draugų kaip jie myli šiuos ka
rus. Ir jie jums pasakys, kad Nash karai yra tvirtus, iš
tvermingi ir pukiausiai atrodanti karai.

CITY POINT GARAGE 
DAILEY’S MOTOR SHOP 

Parsiduoda: ( HARLES B. DAILE Y Patarnavimas: 
454 Broadway (Tel.: So. Boston 2238) 628-634 Fourth St.

SOUTH BOSTON, MASS. :

Anglijos čampijonatą Kalė
dų dienoj.”
Kalėdų dienoj Juška risis su 

Leone Labriola.
Kalėdų dienoj (pėtnyčioj, 

3 vai. po pietų) Grand Ope
ra Housėj, Bostone, Franas 
Juška risis su italų milžinu 
Leone Labriola už Naujosios 
Anglijos čampijonatą. Juška 

ši Ketinių vaikužiai lai'atsi- SnąP^aguMyti ‘Ir Atgauti 
lanko I ta parengimą, nes žampijonatą.
bus duodamos ir dovaneles, j Apart Juškos su ubriola, 

ten pat risis d ar keturios po
ros smarkių ristikų, tarp ku
rių svarbiausia pora bus len-

Kalėdų Eglaitė.
Simono Daukanto Mokyk

los komitetas rengia lietuvių 
vaikučiams eglaitę, 27 d. 
gruodžio, nuo 2 po pietų. Vi-

•' _ t.

Neužmirškite Petrausko 
koncerto.

"'šiame nedėldieny Lietu- čampijonas Stasiak su 
vių Svetainėj įvyks kompo-' “kaubojų” Toots Mondt. 
žitoriaus Miko Petrausko ‘ 
koncertas. Neužmirškite at
silankyti.

I

Ant Park skvero ir Boyls
ton streeto aną sąvaitę auto
mobilius užmušė nežinomą 
moterį.

------------- I
Bostono priemiesty Chel

sea andai buvo areštuota 
žydų kompanija, kuri varė 
munšainą ir pardavinėjo jį 
kaipo “importuotą degtinę.” 
Aštaohf žydeliai tapo atrasti 
kaltais. Baiišmė bus paskir-. 
tat4gruodžio. I

'Lodibi^uzėj ant Shaw-' 
lriut avė. friivo atrastas negy- > 
vis tūlas Parkinson. Vai-J

I

džios daktaras pripažino,1 
kad “ pasmaugė roberinė 

lė, su kuria jis buvo

Ant Fox H i 11 tilto West 
lenine susidūrė automobilius 
ati gatvekariu. Nelaimėj su- 
Mįtadužmon&L

PUIKUS ATIDARY
MAS

Broad»ay Beauty Shoppa- 
312 Broad" ay, tarpe I) ir E Sts., 

So. Boston. Mass.
MARCEI. WAVING 50c 
SHA.MPOO 50c 
MANICURE 50c 
PLAUKUS DAŽOM

Spccialės kainos ant gydymo 
veido ir galvos odų. Atdara kas
diena iki 9 vakare, .subatomis iki 
10 vak. Jei norit padaryt apoint- 
mentą. šaukit: So. Boston 
4375-M. Emma Svirbalius.

Dr. J. S. BAUBU
Iš RUSIJOS 

Gydytojas, Chirurgas ir • 
' Akušeris.

377 Dorchester St» So. Boston, 
Tel. So. Boston 4768.

191 Chestnut SL Chebea, .Mass. 
Tel. Chelsea 1830.

SVETAINĖJE

Dr. G. Georgiade N. D.
Iš Medicinos Fakulteto Pary
žiuje, sugrįžo iš Vokietijos ir 
pradėjo gydyti. Ofiso valandos:

KMčvieną dieną nuo II iki 12 
ryte ir nuo 1 iki 4 po pietų ir 
seredomis ir subatomis nuo 7 iki 
8 vakare. Nedčldieniais tik nuo 
11 iki 1 vidudieny. (3)

480 BOYLSTON ST, 
BOSTON. MASS.

•' ’ęk TeL Richmond 1410

| Dr. David W. Romi j
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Kampas E ir Sihrer Sts., So. Boston 
Bus perstatyta scenoj labai juokinga komedija iš Lietu
vos doriniaJni gyvenimo, po vaurtlu

“DOROS BRIGADA”
Šita komediją aiškiai atvr.izduoja tą juokingą nuotikį, 

kuris pereitais metais įvyko viename Lietuvos miestelyj.
Ten kunigai su kitais dorininkais užsimanė ištirti to 

miestelio ‘ na, ir sulošė komediją. Šita ko
medija bus p . Bostone 9 d. sausio. Pamatysite
tokius iųligšioldar nematėt.

Pę TEATRUI BUS SMAGUS ŠOKIAI.
Tikietai po 60c. Tikietus išanksto galima gaut “Kelei- J 

vio” ofise ir pas L. S. S. narius.
Visus šfedingai kvieėia RENGĖJAI.

_____

Kalba Lietuviškai ir R (laiškai 
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS 
Taipgi Moterą ir Vyrą Krauju 

ir Odoa Ligas 
VALANDOS:

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

BOSTON, MASS.

Mr. Joseph P. Šarkiunas.
pas

Dabartiniai* laikais Grand Jury : 
skaudžiai baudžia automobilistus; 
už visokias nelaimes, kaip tai už ; 
sužeidimą žmogaus arba sudaužy- ; 
mą svetimos mašinos ir daugelį < 
kitokių nelaimių.

Taipgi patartini ir namų savi- 
' ninkams turėti apdraustas savo i 
namus nuo nelaimių (Liability). : 
nes namų savininkai daug nuken
čia pinigiškai pasitaikius nelaimei.; 
Taipgi patartina turėti užtektinai ; 
apdraudos (insurance) nuo gaisro 
ant visokio judinamo ir nejudina
mo turto. Jeiini dar neturit viršmi- 
netos apdraudos protekcijos, kreip*- 
kitės pas mane, o aš greitai apru-; 
pinsiu iums protekciją per didžiau- 
šią apdraudos kompaniją Bostone.

K.1 IŽE
Geueralfa Agentą*

DOM1NICK J. OLSEIKA 
Real Katate and Insurance
W9 Bruaduay,

Vose & Shs Pilie 
CoRRiy 

jaajrirš 20 melų.
Jei manot pirkti Plaver-Pianą, 

Grand Pianą, Upright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

. M9 Boylston SL, Boston.
Įkurtas 1851 m.

I

I

Tel. So. Boston 504-W

DAKTARAS

A, L. KAPOČIUS
; L1TUV1S DENTISTAS
J VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dhaą

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS: 

iki 1 v. po plotą

[ Seredomi* iki 12 diena.
Ofis»« “Keleivio” aarea.

I 251 Bnmihra Vj iatVt C ir D 84. ' 
Į SO. BOSTON. MASS. j

DR. H. M. LANDAU
Specialistas K mišką ir Sekretnų Ligą, Reumatizmo ir K renio Ligą. 
» CHA M BERS ST„ Tel. Haymarket 1434 BOSTON, MASS.

Lietuviškai
Jeigu norite teisingų Vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm SL, kur rasite visokių naminių vaistą, šalmą nuo viso
kią ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užaisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų 'taipgi turime nuo visokią slaptingą 
ligą ir geriausius patarimus nuteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
Jums patarnausime knogeriausiai, pašaukiame geriausios daktaras 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus U so- 
taupyt pinigu*, tai ateikite į APTIEK4 po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

•v


