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Metai XXI

Baisus Fanatiko Darbas į“™™ 

South Bostone. . kai leidžia paskalus, buk ca- 
! ro šeimyna esanti gyva ir 
tankiai net pinigus jai renka,

Muštynes ir Šaudymas 

Lietuvių Bažnyčioj.

!i • n l:1- DEL dolerio katali- Lietuvoie Pakilo kas išnaikino visus

Didžiausi Potviniai “Naujienos” praneša šito- 
------------- kį atsitikimą, įvykusį toj

VANDUO UŽLIEJO VISĄ Chkagos apielinkėj, kuri va
dinasi Bridgeportu: ant 
Emerald avė. tenai gyvena 

visas Tauragėj apsemta elektros gei'ų katalikų šeimyna. Kaip

tankiai net pinigus jai renka, 
tai šiomis dienomis oficialis 
sovietų valdžios organas Le
ningrade paskelbė .uuiu6vj apocmia
smulkmenas apie tai. kaip stotis ir malūnas. Nunešta 
caro šeimyna buvo nužudy
ta.

Oficialiame pranešime pa
žymėta, kad kalėjusi Ekate- 
rinburge caro šeimyna buvo 
saugojama labai stipriai. 
Jiems buvę griežtai uždraus
ta net per langus žiūrėti. 

Išėjęs*iš ligonbutį. bet policija abudu Vieną karią, kai princesa 
nugabeno į City Hospital. į Tatjana prisiartino prie lan- 

Policija sako, kad Mikola-Į go, sargybos kareivis iššovė 
junas yra religinis fanatikas. ■ į langą. Nuo to laiko niekas 
Jis išėjo iš proto nuo didelio į iš caro šeimynos narių nebe- 
tikėjimo ir gėrimo. Jis yrai drįso artintis prie lango. 
43 metų amžiaus vyras ir pa- Centralinė vyriausybė 
eina.iš V ilniaus gubernijos, Maskvoj iš pradžių manė at- 
žiežmarių parapijos, kur jis • siklausti komunistų kongre- 
turi palikęs pačią. Turėjo ir Įso dėl caro šeimynos likimo 
vaiką, bet tas jau miręs. jjr iškelti didelę viešą bylą 

Juozas Draskinis yra 33 Ekaterinburge, kurioj Troc- 
metų amžiaus ir nevedęs. Jis ki^TUrėjo būti valstybės gy- 
paeina nuo Mariampolės, iš nėjas. Tečiau vėliau buvo 
Suvalkų rėdybos. I nutarta nelaukti komunistų

kongreso sprendimo ir pada-
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VARDAN KRISTAUS MI- laukan ir nubėgus pas kai- 
KOLAJUNAS PEILIU 
SUBADĖ KITĄ BUR-

DINGIERIŲ.

minus pašaukė telefonu po
liciją.

Kada policija pribuvo, 
Draskinis buvo jau atėmęs 
iš Mikolajuno peilį ir laikė 
beprotį uždaręs kambary. 
Policija tuojaus pašaukė 
daktarą Landžių, kuris ap
žiūrėjęs sužeistuosius patarė 
vežti Mikola juną į bepročių

Sunkiai sužeidęs Juozą Dra- ■ 
skinį, jisai ir pats sau 

krutinę suardė.
Šį panedėlį South Bostone : 

atsitiko baisi tragedija po 
No. 112 Bowen st. I 
proto fanatikas Vincas Mi- 
kolajuųas šoko su peiliu ant 
Juozo Draskinio ir pervėrė 
jam krutinę. Tuomet atsisu
kęs davė du kartu peiliu sau 
krūtinėn ir šoko ant gaspadi- 
nės, Onos Putelienės, kuri 
vos tik spėjo pasprukti.

Dabar užpuolikas Mikola
junas ir sužeistasis jo Dras
kinis guli miesto ligonbuty ir 
vargiai išgis. Abudu juodu 
tenai saugoja policija.

Kraujo praliejimas atsiti
ko visai netikėtai. Tiesa, visi 
iau žinojo, kad Mikolajunas 
kvailiavoja, bet niekas nesi
tikėjo, kad jis galėtų papil- 
dyt toki baisų darbą.’Jis se
nai jau nedirbo ir vis gerda
vo. Pasigėręs vis kalbėdavo 
apie tikėjimą ir vis norėdavo 
“bagaslovyt” žmones. Pa
matęs svetimą žmogų, jis 
tuojaus iškeldavo rankas ir 
sakydavo: “Aš tave pabaga- 
slovysiu!" šį panedėlį gas- 
padinė Putelienė liepė jam 
eiti cukemėn darbo pasijieš- 
koti. Jis pradėjo ginčytis,' 
kad cukemėj jį “mučina.” 
Putelienė atsakė: “Kibą vel
niai tavo galvoj tave muči
na. Visi žmonės dirba ir nie
kas nesiskundžia, o tave mu
čina. Eik ir dirbk.” ,

Išgirdęs žodį, “velniai” 
Mikolajunas baisiai įniršo. 
“Kad tavo galvoj kolera taip 
sėdėtų, kaip mano galvoj 
velniai sėdi!" jis sušuko, ir elektros kėdėj Petras Jan- 
trenkęs durimis išėjo. kauskas, 26 metų amžiaus

Tai buvo apie 7 valandą iš lietuvis. Jis buvo pasmerktas 
ryto. Apie pietus jis sugrįžo, i 
Dabar buvo jau parėjęs iš Indiana Harbor 
darbo ir Juozas Draskinis,! užmušimą i 
kuris dirba pianšapėj. Dras- j plėšimo tikslu, 
kinis sėdėjo sau už stalo-ge
ram upe ir 
maus motivo dainelę. Miko
lajunas išrodė piktas ir susi-i 
judinęs.

“A, tai tu dainuoji!... Ge
rai. aš tau padarysiu kaip 

šitus 
išsi-

KITAS RELIGINIS FANA
TIKAS PAPIOVĖ MOTI

NĄ IR SESERĮ.
Caraopolis. Pa.—Kalėji

me čionai sėdi ir meldžiasi 
Hari Reed. 22 metų amžiaus 
religinis fanatikas, kuris ke
lias dienas atgal papiovė sa
vo seną motiną ir 13 metų 
amžiaus seserį Emmą. Pas
kui jis da subadė peiliu savo 
brolį Ambrosą ir uždegęs 
namus pabėgo. Susiorgani
zavę kaimynai jį pagavo ir 
atidavė policijai. Jis buvo 
labai dievobaimingas ir nuo 
didelio tikėjimo gavo proto 
sumišimą.

ryti kvotą tuojau. Tuo bud u 
1918 metų liepos 12 d. įvyko 
Ekaterinburge vietos komu
nistų konferencija, kur ir nu
tarta nužudyti caro šeimyną 
be jokio teismo.

Tas nutarimas įvykdytas 
naktį į liepos 13 d., 1918 m., 

i be sargybos, dar dalyvau
jant ištikimiems komunistų 
veikėjams. Visiems caro šei- 

i mynos nariams buvo įsakyta 
j susirinkti į namo skiepą, kur 
j jie ir buvo sušaudyti.

Nužudytųjų lavonai buvo 
sunaikinti kitą dieną.

PETRAS JANKAUSKAS 
MIRĖ ELEKTROS KĖDĖJ.

Pereitą pėtnyčią, 22 sau
sio, Indianos valstijos kalė
jime. Michigan Cityje, 12:07 
vai. nakti buvo nužudytas

miriop už užpuolimą garažo 
__  ■ mieste ir 

užmušimą tenai žmogaus

Prie to užpuolimo su Jan- 
niuniavo links- kausku buvo ir kitas bandi

tas. tūlas Jack VVattson, ku
ris kalėjime prisipažino prie 
kaltės ii- išdavė -Jankauską. 
Wattsonas užtai buvo nutei
stas kalėjiman ant viso am
žiaus.

i ai, ao

Jėzui...” Ir tardamas 
žodžius Mikolajunas 
traukė iš kišeniaus lenktinį 
peilį.

Putelienė nusigando. 
“Juozai vaktuokis, jis tave 
dabar piaus!” sušuko ji Dra- 
skiniui, ir nusitvėrus skalbia
mąją lentą norėjo pastoti 
užpuolikui kelią.

Bet Draskinis nemanė nie
ko bloga ir netikėjo, kad pa-

GIRTAS KUNIGAS SU
MUŠĖ MOTERĮ.

I “Boston American” iš- 
jspausdino žinią, kad kun. 
i George H. Lawson tapo pa
brauktas teisman už sumuši
mą moteries, su kuria jisai 
gyveno. Teisme jisai prisipa- 
jžinęs prie kaltės, bet teisinę
sis, kad jis buvęs girtas, kuo- 

mišėlis jį piautų. Jis sėdėjo met tą moterį mušęs, 
sau ramiai už stalo irjuo-į 
kaudamas dar tarė: “Na, ar 
jau tu nori mane piaut?-

Mikolajunas tik sužaibavo 
akimis, užsimojo ir davė, 
Draskiniui peiliu i kiūtinę.

NORI UŽDARYTI LAW- 
RENCE SALIUNUS IR 

KLIUBUS.
Lawrence, Mass. —Alder- 

manas Carr įnešė miesto ta- 
Paskui greitai nuo jo atšoko irybon peticiją, prašydamas

saliunams ir kliubams par- 
i taip vadinamus 

do, kad jai ir lenta iš rankų i “nesvaiginamus gėrimus.”
iškrito. Mikolajunas tuo tar Jei jo peticija praeis, tai nuo 
pu žengė su peiliu tiesiog 1 balandžio čia bus uždaryti 
prie moteriškės ii sprukę vjsi saliunai ir kliubu barai

Prasidėjo Nauja Nai- 

neriij Konferencija.
Po pietų 26 sausio, kuo

met “Keleivis” eina j spau
dą, Philadelphijoj atsidarė 
nauja mainerių konferenci
ja su kasyklų kompanijomis. 
Tos konferencijos reikalavo 
angliakasių unijos preziden
tas Lewis. Abidvi pusės tiki
si, kad šį kaitą gal pasiseks 
susitarti ir 158,000 mainerių 
streiką užbaigti.

Pennsylvanijoj kasyklų 
kompanijos negali pastatyti 
prie darbo streiklaužių, nes 
tos valstijos įstatymas reika
lauja, kad kiekvienas maine- 
rys turėtų paliudymą, jog jis 
vi a patyręs kasyklų darbi
ninkas ir nepadarys eksplio- 
zijos ar kitokios nelaimės, 
nuo ko gali žūti daug gyvas
čių. Gi tokius paliudymus iš
duoda angliakasių kontro
liuojama komisija. Taigi 
skebai paliudymų negali 
gauti ir todėl kompanijos 
negali pradėt darbo kuomet 
maineriai streikuoja. Tai yra 
tik vienas dalykas, kuriuo 
angliakasiai gali sulaužyt 
kompanijų užsispyrimą.

ir tuo pačiu peiliu davė du į nebeduoti daugiau leidimų 
kartu sau krūtinėn.

Šeimininkė taip nusigan-'davinėti
....................... ” rankų i “nesvaiginamus

ŽEMAITIJĄ.

daug tiltų, žuvo nemaža 
gyvulių ir žmonių.

Pereitam “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kokie bai
sus potviniai siautė paskuti
nėmis dienomis vakaru Eu
ropoje. Dabai- pasirodė, kad 
ta pati nelaimė aplankė ir 
Lietuvą, štai, ‘“Lietuvos Ži
nios” praneša, kad visa Že 
maitija paskendusi vandeny. 
Visos upės išsiliejo iš krantų, 
gyventojai daugely vietų 
gelbėdamiesi nuo vandens 
sulipo ant dangčių (stogų).

Išardyta ir nunešta dideli 
tiltai — Šakiij tiltas per Še- 
šuvos upę. Pajūrio per Jurą, 
Eržvilko per šaitaną, ties 
Skaudvile per Akmeną, Kur- 
šėnai-Papiiė per Ringuvą. 
Šaukėnai-Kuršėnai per Ven
tą, Šaukėnai-Užmenti* per 
Šonos upę. Tai vis dloel* dar 
prieš kai • -lai., ti tiltai. Ma
žų ir’ tiltų nunešta be skai- 

: čia .s
Tauragėj apsemta elekt

ros stotis ir Eitkino malūnas., 
Dalis jų turto nunešta. Elek
tros stoty vos nepaskendo 
darbininkas, nes * vanduo 
urnai ji užklupo.

Šaukėnuose, kaimiečiui 
bevažiuojant per tiltą, staiga ■ 
atriedėjo banga, nunešė til
tą ir žmogų su arkliu.

Ties Eržvilku apsemta 
keli kaimai: gyventojai su
lipo ant stogų. Prigėrė gyvu
lių.

Upės išėjo iš krantų net 
ten. kur jie labai aukšti, ir 
išsiliejo, kaip ežerai.

Dar nunešta tiltai ties Mi- 
kalajavu ir Žariškiuose per 
Vabalkšnę.

Nuostoliai padaryta di
džiausi.

.vyras, taip ir moteris nuola-į 
tos lanko bažnyčią, o jų vai-! 
kai eina į parapijinę mokyk
lą. Žodžiu, geresnių katalikų 
negali būti.

Bet štai, vieną dieną ap
lankė tą šeimyną dūšių ga
nytojas — kalėdodamas.' 
Vyras da nebuvo parėjęs iš 
darbo, bet tuoj parėjo ir per 
langą pamatęs viduje kuni
gą. atsistojo lauke ir žiurėjo, 
kas bus tarp jo pačios ir ku
nigo. šiuo kartu nieko nebu
vo, tik moteris davė kunigui 
dolerį “kalendos.” Kada ku
nigas su doleriu išėjo, vyras 
puolė stubon ir pradėjo muš
ti pačią. Girdi, aš turiu dirb
ti taip sunkiai, pakol doleri 
uždirbu, o tu atiduoti jį ku
nigui! Apkulęs pačią, vyras 
stvėrė nuo sienų ir lentynų 
visokius dievukus ir ėmė 
juos daužyti ir laužyt, o su
laužius kišti į pečių. Išlaužę: 
visus dievukus, jis sūri n.. „ 

'visus rąžančius, škaplerius ir 
juos taip pat sugrudo į pe
čių. Girdi, jie daugiau dole
rių iš mano pačios nevilios.

«

SAKO, AMERIKA YRA 
PAGONĮJ ŠALIS.

Baptistų kunigužis Mes- 
see per savo pamokslą Bos
tone pereitą nedėldienį pa
reiškė. kad Amerika esanti 
pagonų šalis. Girdi, čia yra 
70,000,000 žmonių, kurie ne
priklauso jokiai tikybai ir 
niekad neina bažnyčion. 
Valgyt, gert ir linksmintis, 
tai aukščiausia esąs ameri
kiečių tikslas.

Bet kas mėgsta daugiau 
valgyt, geit ir linksmintis, 
jei ne patįs kunigai? Jie kaip 
meitėliai vaikščioja nusipe
nėję.

SKANDALAS ĮVYKO 
LAIKE ŠOKIU.

ir inko 1;.

SUGAVO BANKO PLĖ
ŠIKUS.

Keli šv. Jurgio parapijos na
riai Brooklyne areštuoti ir 
keli sužeisti. Buvę perdaug 

munšaino.
Švento Jurgio lietuvių ka

talikų bažnyčioj Brooklyne 
pereitą savaitę įvyko skan
dalas. Laike šokių bažr.yti- 

. nė j salėj kilo muštyiiės, pra
dėta šaudyt ir keliatės žmo
nių buvo sužeista, tų tarpe 
vienas detektivas.

Šitą skandalą klerikalų 
lizde aprašo “New York 
Evening Journal,” kurio iš- 

' karpą mums prisiuntė vienas 
“Keleivio” skaitytojas.

Anglų laikraštis Aečiaus 
aiškiai visko nepasako. Jis 
kalba aplinkui, lyg ir norė
damas teisybę paslėpti. Pa
vyzdžiui, jis rašo, kad jauni 
vaikėzai po bažnyčia užpuo
lė du detektivu ir pradėjo 

. ilios mušti Bet ty, ri? dr*e’-- 
tivai buvo po bažnyčia nuė
ję, tas nepasakyta. Kitoj vie
toj pasakyta, kad buvę “too 
much hooch,” kas reiškia, 
perdaug munšaino.

Šaudymas įvykęs jau gat
vėj, prie šv. Jurgio bažny
čios, kuomet detektivai iš
varę triukšmadarius iš salės 
laukan.

Bažnyčios šokių komiteto 
pirmininkas, tūlas Charlcs 
Yorkes, 23 metų amžiaus 
klerikaliukas, buvęs pašau
tas. Policija jį areštavo ir 
kaltina užpuolimu ir muši
mu. Su juo suimti da keturi 
vyčiai, jų tarpe ir tūlas Tonv 
Kadis, 13 metų vaikėzas. Jo 
brolis, Jonas Kadis, 17 metų 

kad užmokės $10 tam, amžiaus, taipgi areštuotas, 
anglų kalboje tin- Jisai su A. Vasiliausku prisi

pažinę prie šaudymo.
Visa šita afera rodo, kad 

po bažnyčia susirinkdavo iš
tvirkęs katalikų jaunimas, 
kuris netik šoka ir girtuok
liauja, bet ir revolverius ki- 
šeniuose nešiojasi. Policijai, 
matona. šitas ištvirkimo ur
vas buvo žinomas, ir todėl 
detektivai jį dabojo.

j

SUŠAUDĖ 16 RAUDON
ARMIEČIŲ.

Iš Vienos pranešama, kad 
; lenkų laikraščiai tenai pa
skelbę žinią, buk Pskovo 

į mieste buvę sušaudyta 16 
raudonosios armijos oficie- 

irių už nepildymą disciplinos 
• nusileidimą prieš sukilė

lius. Ukrainoj nereitą vaka
rą. Iš viso dėl šito nusikalti
mo buvę areštuota 179 kari
ninkai. tai yra visąs briga- 

,dos štabas.I
iį TRAUKINYS UŽMUŠĖ 

LIETUVĮ.
ShenandoahTio “Herald” 

praneša, kad netoli Mahano- 
yaus traukinis užmušė Jurgį 
Vaitkevičių, kuris ė jo gele
žinkeliu ir nenugirdo, kaip 
garvežis švilpia. Nabašnin 
kas buvo 45 metų amžiaus ir 
gyveno Mahanoyuje.

IINedideKame Hadley mie- ‘ 
sielyje, Michigano valstijoj, 
keturi banditai užpuolė vie
tos banką ir. pagrobę kelis 
maišiukus aukso ir sidabro, 

i jau bėgo laukan. Bet išbėgus 
‘jiems ant gatvės juos pasiti
ko švino lietus. Keliolika pi
liečių sustoję su revolveriais 
taip liuobė*, kad tris banditai 
tuojaus susmuko į sniegą su
žeisti ir paleido maišiukus su 
pinigais. Ketvirtas spėjo pri
bėgti prie automobiliaus, 
kuris jų laukė, ir pabėgo. 
Tečiau netoli jis važiavo, 
kaip polici ja pastojo jam ke-

SIŪLO $10 UŽ NAUJĄ 
ŽODĮ.

Pennsylvanijos Draugija 
Gyvuliams Globoti paskel
bė, 
kas išras 
karną žodį pavadinimui to
kio žmogaus, kuris yra žiau-

SKERDYNĖ KATALIKU 
ŠEIMYNOJ.

Iš Lietuvos pranešama ši
toks atsitikimas. Krylių kai
me. Rokiškio apskričio. Lap
kų namuose 
su sunum. 
peili ir dūrė 

vilkęs kailiniais, 
tapo sužeistas, kad vargiai 
pasveiks. Tėvas tapo areš
tuotas.

Lapkui yra žinomi visoj 
apielinkėj kaipo labai dievo
baimingi žmonės. Sūnūs yra 
pavasarininkas, o tėvas yra 
pirma> brostvininkas Kama
jų bažnyčios. Ant rytojaus 
po arešto Kamajų bažnyčioj 
buvo brostvinė, bet senis 
Lapkus jau sėdėjo už grotų 
ir negalėjo baldakimo nešti.

x . - . , - . imu via /jau-ha. ir jis taip pat buvo suim-ffvvniiams.
tas. j ___2___

~~---------- Į RADO MERGINĄ BE
GALVOS.

Netoli Philadelphijos aną
dien buvo atrastas merginos 
kūnas be galvos. Galva vė
liaus buvo atrasta už 7 my
lių. Paaiškėjo, kad tai butą 
Onos M. Diėtrich. kuri turėjo 
skrybėlių dirbtuvę Philadel- 
phijoj. Jos kojos taipgi buvo 
nuplautos palei patį liemenį 
ir abidvi buvo da pančiako- 
se.

SUSTOJO DU TAUTININ
KŲ LAIKRAŠČIAI.

šiomis dienomis Ameriko- 
susimušė tėvas< je žlugo du tautininkų-san- 

Tėvas pagriebė} dangčių laikraščiai — “Var- 
ė sunui į šoną., pas” ii Artojas.”

Nors sūnūs buvo storai apsi- “Varpas” skambino Chi- 
vienok jis cagoj. didžiausioj Amerikos 

lietuvių kolonijoj, o “Arto
jas” arė tautišką pūdymą 
Clevelande, kur taip pat 
daug yra lietuvių. Ir abudu 
mirė. Tai reiškia, kad musų 

■visuomenė nemėgsta tauti
ninkų laikraščių.

1

MAINERIAI VAŽIUOJA I 
VIRŠUTINIUS DARBUS.

Nežinodami kada bus: 
streiko galas, maineriai iš 
kietųjų anglių kasyklų pra
dėjo važiuoti kitur darbo 
jieškoti. Pereitą savaitę iš 
Hazleton, Pa., daug streikie- 
rių išvažiavo į Neuarką ir 
New Yorką. Kiti 
minkštųjų anglių 
km* nėra streiko

VOKIETIJOS KONSULAI
RUSIJOJ AREŠTUOTI 

KAIPO ŠNIPAI.
Berlino žiniomis, Batumo, 

Baku ir Poti miestuose sovie
tų valdžia areštavusi 3 Vo
kietijos konsulus, kaltinda
ma juos šnipais esant. Jie 
šnipinėjo Rusijos kariume-

SPRINGFIELDE SUIMTI 5 
GINKLUOTI BANDITAI.

Springfield. Mass. — Vie
tos policija suėmė 5 gink
luotus banditus iš Worceste- 
rio, kurie važiuodami vogta
me automobiliuje plėšė ga
zolino stotis.

ŽEMĖ DREBĖJO.
Pereitą savaitę apie Bos

toną buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Bet kadangi tai 
įvyko apie 3 valandą, kuo
met mieste žemė visuomet 
'dreba nuo sunkių trukų ir kines paslaptis. Vokietijos am-,--------------------- »

Maskvoje’pakėlė tokių mašinų bildėjimo, tai 
. prieš tai protestą. Jis sako, žmonės ir nesuprato, kad šį 

kasyklas, kad bolševikai kaltina vo- kaitą ji drebėjo dėl kitokių
traukia i

basadoriu-

kiečiu konsulus npfpisinirai. Dripžast’iii

BEDARBĖ LIETUVOJ 
DIDĖJA.

“Socialdemokratas” pra
neša, kad Kaune kas diena 
paleidžiama iš darbo vis 
daugiau darbininkų, ir daug 
žmonių jau vaikščioja gatvė
mis be duonos.

Panevėžy paskutinėmis 
dienomis buvę surašyta 806 
žmonės, kuriems gręsia bado 
pavojus.

Mažeikiuose sustojo deg
tukų fabrikas ir visi darbi
ninkai paleisti iš darbo. Jie 
neturi iš ko gyventi.

Panevėžy būrys bedarbių 
nuėjo miesto valdybon pra
šyti (iatbo, bet biuniisUas 
Chodakauskas liepęs darbi
ninkams eit “šunų ga’’<\

Šitaip iš be'1,. u.ų gal’ t v 
čioti< tiktu Kierikal?’

DUCHOBORAI GRĮŽTA IŠ 
KANADOS Į RUSIJĄ.

. Rusų duchoborų kolonija. 
Kanadoj pardavė savo že
mes ir grįžta Rusijon atgal.

i Jie turėjo čia 50,000 akrų 
žemės, už ką jie gavo $1,- 
250,000.

Duchoborai arba ducho- 
borcai, tai tokia fanatikų 
sekta, susitvėrusi Rusijoj 
18-ta m e šimtmety, kuri jieš- 
kodama Kristaus vėliaus at
sibeldė Kanadon. Duchobo
rai tiki į savęs kankinimą, 
todėl Kanados valdžia juos 
draudė kaipo nepilnapro- 
čius ir iš pradžios daug jų 
deportavo.

Vyras
keri:, moka nv.kai lcn
ku kalba *.• norėtų mokinti* 
ant L’" ^iypo už zcccri, lai 
t” ,«ds atsišaukia j “Kelei- 
. io" of isę. '

i
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APŽVALGA D

kiek\ ienas 
bedvėsda- 

skutinėmis savo jė-

?.•

ŽIOPLAS PAAIŠKINIMAS 
APIE TĄ 15 PŪDŲ 

SIDABRO.
Skaitytojai j 

pabėgus Petruli, 
tuo jaus buvo suimta I 
sidabro, kuris bt 
i skrynias, pūsli
nio vagone ir si 
Lietuvos i užsien

jau žiu i. kad 
f u: sP iiin, 

rudų 
vo u. .altas 

etas ,‘auki- 
isnči m.as iš
1.

Dabar opozic’ios ats ovai 
Seime pasigavo fina’ ■ a mi- 
nistej’i Kalvelį ir pareikala
vo, Kad jis paaiškintų, kur ir 
kokiems tiksiant tassidab- kontroliuoja i 
ras ėjo.

Ir ponas ministeris pradė
jo aiškintis. Su tuo sidabru, 
girdi, nebuvo jokio šmuge
lio. Sidabras buvęs valsty
bės banko parduotas vokie
čių firmai ir todėl buvęs į 
užsieni gabenamas.

Bet tai yra žioplas paaiš
kinimas. Jeigu tas sidabras 
nebuvo šmugeliuojamas, bet 
legaliai finansų ministerijos 
siunčiamas Į užsienį, tai ko
dėl jis buvo vagone paslėp
tas? Kodėl ant jo nebuvo 
jokio adreso? Ir kodėl prie 
jo nebuvo jokio žmogaus?

Kuomet valdžia siunčia 
pinigus, tai juos paprastai 
lydi ginkluota sargyba, ir 
prie to da būna žmogus su 
dokumentais, kurie parodo, 
kiek tų pinigų yra siunčia
ma, iš kur jie siunčiami ir 
kam turi būt Įduoti. Daromi 
didžiausi formalumai, kad 
pinigų kas nepavogtų.

O čia prie tų 15 pūdų si
dabro netik jokio sargo ne
buvo, bet nei užrašo jokio 
ant skrynių nebuvo. Nebuvo 
pažymėta nei kas tose skry
niose randasi, nei kam jos 
priklauso. Ar tai krikščioniš
kas Lietuvos finansų minis
teris šitaip siuntinėja valsty
bės sidabrą? O kas turėtų už 
ji atsakyti, jei kelionėj jis 
butų žuvęs?

Ne, legaliai niekas šitokiu 
budu sidabro nesiuntinėja. 
Šitaip siuntinėjamas tiktai 
šmugelis!

kad šovęs, tik ne i žemę, bet 
i dangų!

Kiek mums žinoma, da 
joks pasauly bedievis nėra i 
dangų šaudęs, o čia kunigas 
prisipažįsta šovęs į Dievo 
karalyste! Na, o jeigu jis pa
taikytų Dievui į padus?...

“STRIELČIUS” DAGILIS 
SAKOSI ŠAUDĘS Į 

DANGŲ.
Žiugžda rašo “Vieny- 
9-tame numery apie 
Dagilio prakalbą Ne- 

Sako. primelavęs 
, buk kunigai su da

vatkomis iškovoję Lietuvai 
nepriklausomybę. Dagilis 
pradėjo prašyti publikos pi
nigų. nes Lietuvos kunigai, 
išlieję tipk daug savo kraujo 
už Lietuvos, laisyę, dabar esą 
labai suvargę ir biedni. Pini
gai kunigams esą labai rei-

A.
Lės” 
kun. 
v.arke. 
žmonėm;

TRIUKŠMAS DĖL GUMOS 
TRUSTO.

Amerikos kapitalistai pa
kėlė didžiausi triukšmą dėl 
anglų gumos irusio, kuris 
____ L—gumos gamybą. 

Iš visų šalių Amerika suvar
toja gumos daugiausia, bot 
tą gumą ji turi pirkti iš ang
lų trusto. O anglų irusias, iš
mokęs iš Amerikos irusių, 
pakėlė gun.os kainą pereitą 
vasarą nuu 30 centų iki SI 
už svarą.

Dėl to ir kilo riksmas, kad 
anglų p ustas plėšia ameri
kiečius. Net LVashingtono 
valdžia pradėjo tyrinėti ang
lų trusto mašinacijas. Klau
simas nukelta net į Kongre
są.

Bet leidžiamas AVashing- 
tone gelžkelieeių organas,' 
“Labor,” tuii LVashingtono 
ponams štai ką pasakyti:

"šitas anglų gumos (robo)j 
trustas ir eksporto muitas yra' 
nedoras daiktas. Tegul kiekvie 
nas tatai įsitėmija ir tegul ne-J 
ma; j. kad mes norim ji ginti. I 

“Bet kaip su tais trustais.į 
kurie plėšia Amerikos žmones' 
su pagalba federalės valdžios 
Washiiigtone? Kaip su Alumi- 
numo Trustu. Plieno Trusru. 
Audeklų Trustu. Puodu Trustu 
ir visa eile kitu?

"Šitie trustai yra tiesioginei 
federalės valdžios konrolėj. ir 
jie aplupa Amerikos piliečius 
20 karui daugiau, negu bent 
koks užsienio trustas gali ap- 
lupti. Jeigu rr.u.'Ų valdžia mane 
pradėt trustus naikinti, tai ko- 

| dėl nepradėti šito darbo nuo 
savų trustu?"

Pastaba labai vietoj. Štai, 
šiomis dienomis kilo skanda
las dėl Aluminumo Trusto.: 
Pasirodo, kad šitą irusią val
do su savo broliu artimiausi? 
prezidento Coolidge frentas 
ir dabartinis iždo sekreto
rius Mellon. Jeigu užsienio ( 
kapitalistų trustas yra pikta
darybė. tai kaip tuomet rei
kia .pavadinti Meliono trus- 
tą?

Lietuvos klerikalas bėga i užsieni su žmonių pinigais.

IR PRILIPO OŽYS 
LIEPTO GALĄ.

Klerikalai desperacijoj.
Lietuvos klerikalai visose 

trijose savo asabose t kuni
gai, federantai ir ūkininkai ) 
prilipo savojo galo. Toliau 
nėra kur beeiti. Krašte įsivy
ravo ękonominis krizis, ylos 
išlindo iš maišo ir akli pra* 
regėjo, kad kunigai gali val
dyti tik klebonijas, bet ne 
kraštą su visais jo reikalais, 
vargais ir bėdomis. Pasv v. ų- 
si klerikalų padėtis veičia 
juos galvoti, kaip išgelbėjus, 
savo kailį. Ir štai, pastaruoju 
momentu atvirai kalbama 
apie klerikalų diktatūrą, 
apie rinkimų į Seimą Įstaty
mo pakeitimą, apie visišką 
laisvių suvaržymą.

Amerikiečiams labai svar
bu visa tai žinoti, nes dikta
toriškos kunigų priemonės 
gali privesti prie Lietuvos 
su Lenkija unijos ir panai
kinti visą tai, kas buvo žmo
nių aukomis iškovota ir su
kurta.

tai pirmutinis žingsnis prie 
karo.

Meksikos užsienio minis- 
teris atsakė, kad Meksika 
yra nepriklausoma valstybė 
ir ji gali leisti sau tokius įsta
tymus, kokie jai išrodo rei
kalingi, visai nesiklausdama 
VVall Štreeto magnatų.

Santikiai tarp Meksikos ir 
Suvienytų Valstijų dabar pa
sidarė labai įtempti, ir gail
imas daiktas, kad privatinis 
kapitalas vėl Įtrauks tas dvi 
šalis į karą.

I

VALDŽIA GINA ALIE
JAUS MAGNATUS.

Gindama savo kapitalistų 
reikalus, AVashingtono val
džia vėl susirėmė su Meksi
ka.

. <■ . | Meksikos parlamentas ne-
kahngi, nes— senai priėmė žemės Į

“Lietuvos socialistai valdžią mą, kuris nepatiko Amerikos 
nori paimti, ir galės paimti, 
nes labai plačiai garsinasi; di- 
deliausiais pluoštais mėto ap
garsinimus. štai turiu ir laik
rašti čion po ranka — ‘Lietuvos 
žinias.’ Šleževičiaus ir Griniaus 
organas, pilnas prirašytas me- Kellogg tuojaus 
lagingu žinių.” ’ t„L„ l-__

. , ., .. . mo, pareikšdamas.Šitaip kalneles jegamastis , ■■
*1* fT’ 1 v * • >> Lt JX Uk/ IClUtĄ JllU JUMCUIUI

Dagihs. Tūlas žmogus iš pu- kjns Suvienytos Valst'-' 
bukos pastatęs kun. Dagiliui 
klausimą. Vietoj davus atsa
kymą, Dagilis pradėjęs ši
taip burnotis: i

• - »
“Na, ką, ar jau įkaitai tu, so- i 

cialistc? Jei nežinai nieko, tai 
tylėk! Jei nori žinoti, tai eik 
mokytis. Jei nenori mo- < 
kvtis. tai eik še. aš tave iš-1 
spaviedosiu. C) jeigu tau per- Į 
daug karšta, tai pasidėk ledo 
po SI...

Vėliaus Dagilis buvęs iš: 
publikos paklaustas: “Ar ne- 
teko kunigui Dagiliui ten kur j 
Žemaitijoj šaudyt iš brau- į 
ningo?

Iškarto klerikalų agitato-; 
rėlis norėjęs išsimeluoti, kad : 
toks atsitikimas jam nesąs1 
žinomas, tečiaus vėliau bu
vęs priverstas prisipažinti,

mo-
as tave iš-

c.

ie rik - nepriklausomos para- “Keleivio” numery, kad kle- 
pijos ' jsivienvti ir Įkurti sa
vo kiin.-ii. Susivienijimas 
esąs reikalingas da ir tam, 
kad lengviau butų steigti ne
priklausomas parapijas tose 
k< ioiL • -v. kur jų da nėra.

Atsišaukimo autoriai pra
šo vi.-ų nepriklausomų para
pijų ir anešti jiems savo ad
resu.- -kokiuantrašu: K. Vy
dūnas. ?*liiford st., Law- 
rence. Mass.

rikalai turėjo sudėję 1,000,- 
000 litų Į savo rinkimų fon
dą. kad tie pinigai buvo su
dėti užsienio bankuose Pet- 
rulio vardu, i?- kad dabar jis 
visus juos nusinešė.

PRUSEIKOS ATSI
VERTIMAS.

AI ūsų korespondentas pra
neša iš Philadelphijos, kad 
tenai kalbėjęs Pruseika. ir 
kalbėjęs jau gana išmintin
gai. Jisai prisipažinęs, kad 
komunistai Lietuvoje labai 
silpni, ir kad ateinančiais 
rinkimais į Seimą Lietuves 
darbininkams geriausia bu
sią balsuoti už socialdemo
kratų kandidatus.

Kalbėdamas apie lietuvių 
laikraščius. Pruseika pagy
ręs "Keleivį.” kaipo geriausi 
laikraštį.

Jei jis ištikrujų taip kalbė
jo, tai reikštų, kad jis jau 
pradeda aisiversti'ant tikro
jo kelio. Ir tame nebūtų nie
ko nuostabaus. Juk nelabai 
senai jis buvo socialdemo
kratas ir dirbo su mumis vie
na darba. Lietuvos social le-

KUNIGAI SKUNDŽIA AR- 
CIVYSKUPA MATU

LEVIČIŲ.
Viena- liaudininkų veikė

jas. buvęs savo laiku Ameri
koje. domis dienomis para
šė adv. F. J. Bagočiui laišką, 
kuriame tarp kita ko sako
ma :

Petrulis nunešęs klerikalų 
rinkimų fondą.

Birželio 20 d. nykiai Sei
me, tai buvo pirmajai ban
dymas; jis nevisai pa\yko, 
nes opozicija pasipriešino ir 
kraštą supurtė protestų vil
nis, kuri pasiekė ir tolintąją 
Ameriką, šiandien, kada at
sivėrė sunkios ekonominėm 
krašto žaizdos, kada valsty
bės lėšų iš klerikalų pusės 
svaidymas paaiškėjo kiek
vienam, kada vienas di
džiausių klerikalų šulų, bu
vęs premjeras ir esamas Sei
mo pirmininkas p. Petrulis 
skubiai išdūmė užsienin. — 
pasidarė visai aišku, kad 
klerikalams rupi išsilaikyti 

socialde- valdžioje, nes priešingu, at- 
vėju visas bradas gali iškilti

I

Įrtaty-:mokratai ir mes r.esam nuo
- , , . - ,, . to laiko persimainę. Tik Pru-

pelnabrobiams, va..,antiems ,ej^a buvo bolševizmo ūpo 
aliejaus šaltinius Meksikoj, įblokštas nuo kelio. Taigi' 
ir jie tuojaus pakėlė triuks- nebutu nieko nuostabaus, 
mą, kad Meksikos valdžia kad iis vėl ant to kelio su- 
norinti konfiskuoti jų turtus.1 <rrižtu.

Ir valstybės sekretorius " * " --------------

" N. >• ••<. atvyko Kaunan ar-:
civysk pas MStulevičius. Apie qqq 00Q ptu 
j<> atvyk:- 1----- ’
biskis rp_>
yra ta
o’oalsic

"Mu
nigėli;
Todėl 
siuntė 
ji poy

i * ry

- Matulevičius.
m > tikslus jau buvo 

ta spaudoje. Svarbu 
jis yra šalininkas ? 

k un igai—bažnyčion
įĄnolitikavusiefns ku

ru <
’ IC

dievo vardu prisidengusios 
a j )ga ud i nės n c i š m a n ėlius 
Lietuvos žmones

Petrulijade. žada pralenkt 
Purickijadą.

Ką slėpė ir slepia savyje 
buvusi Purickijada. šiandien 
kiekvienam aišku. Joje buvo 
Įpinta; Stambios "kiikšeio- 
niu. žu‘ 's. bet atokių faktų 
iškels naujoji “Petrofijadą/* 
sunku spėlioti, bet šiandien 
aiškėja, i-iad Peirulijada 
tai ne juokai, nes ji galutinai 
žlugdo kraštą ir jo žmonių 

rą vardą. Pet> t d iadą pa
gimdė kunigai ir zakristijo
nai. bet ar pajiegs tie patįs 
kuiiigai išgelbėti Petruli tuo 
ačiū budu, kai; i - išgelbė

jo PurickĮ, būtent įveiki! tei
smą?

Sakoma, kad 
stambus gyvulys 
mas, pas _
gomis gali parmusii bi kuri 
žmogų. Ar šiandien nei tikė
tų susimąstyti, kad bestipda- 
mi klerikalai iš “krikščioniš
kojo” bloko neparmuštų Lie
tuvos visuomenės ir nepada - 
rytų jai mirtinos žalos’? Lie
tuvos klerikalų reakcija vel
tui neužleis savo pozicijos, 
todėl kiekvienam, kur jis ne
būtu. svarbu visa tai žinoti.

Demonas.

f

Prancūzijos ir Rusijos 
Santikiai.^KLERIKALAI ATMETĖ 

PAŠALPĄ BEDARBIAMS.
Bet užtai jie pakėlė algas 
kunigams ir žvalgybinin

kams.
Svarstant Lietuvos Seime 

biudžeto klausimą, : 
mokratai padarė Įnešimą, 
kad butų paskirta 3,000.000 aikštėn, ir amžinai paskan- 
litų bedarbiams. Bet kleri-į dinti klebonų ir zakristijonų 
kalai šitą įnešimą atmetė.; rėžimą. Pikti liežuviai šne- 
Nei vienas federantas už ji, ka, kad V. Petrulio vardu 
nebalsavo. Tuomet socialde- buvęs sudėtas užsienių ban- 
mokiatai įnešė, kad savi vai-: kuose milioninis klerikalų 
dybėms butų paskolinta 3,- Seimo rinkimams fondas, ir 

j organizavimui l kad tų pinigų Lietuvos kuni- 
viešujų darbų bedarbiams. 
Klerikalai atmetė ir šitą įne
šimą.

Bedarbiams sušelpti kleri
kalai nenori duoti nei vienoj 

! cento.
P>et štai, tuojaus po to bu-1

“Pravda,” paliesdama 
SSSR Prancūzijos derybų 
galimybes. abejoja, kad šiuo 
metu galėtų būt išspręsti 
abiejų šalių nesutvarkyti 
tarpusavio klausimai. Jei sa
vo laiku daryti bandymai, 
šiuo reikalu susidurdavę su 
sunkumais dėl to, kad fian- 
euzų vyriausybė būdavo už
imta bet kuriomis problemo
mis, tai padėtis šiuo atžvil
giu nepakitėjusi. Dabartinio 
franeuzų kabineto padėtis 
nesanti y irta. Finansų klau
simas v is 
ir jo išsprendimas, 
įeinąs Į aštriausią fazę.

Antra stambi kliūtis susi- 
< tarimui tarp SSSR ir Pran
cūzijos pasiekti esąs Angli
jos spaudimą- Į franeuzų už
sienio politiką. Ši kliūtis bu
vusi net tuomet, kai užsieniu 
reikalų ministeriu nebuvęs 
Briandas, žinomas savo ang- 
lofiliškomis simpatijomis. 
Dabar kuomet Briandas yra 
ir ministeri> pirmininkas, 
kliūtys, pasak laikraščio, 
kylančios iš Londono pusės, 
toli gražu nesumažėjusias; 
Po Locarno konferencijos 
franeuzų spauda visą laiką 

■ reikalaujanti, kad SSSR 
, Įstotų Į Tautų Sąjungą. Toks 
, reikalavimas. Įstoti į Tautų 

Sąjungą, kaipo sąlyga tarpu
savio derybų pasisekimui 
reiškiąs nutraukti bet kurį 
bandymą derybas pradėti ir 
sėkmingai baigti.

SSSR, anot “Pravdos,” 
Lietuvos rei- pasiruošusi trumpiausiu lai- 

klerikaių (likta- ku baigti visų Prancūzijos 
SSSR ginčytinų klausimų su
tvarkymą. Tečiau franeuzai 

kad juo dau
giau SSSR atstatanti ūkį sa
vomis jėgomis, esanti didelei 
stokai kapitalų ir užsienio 
kreditų, juo mažiau ji maty
sianti prasmės rimtuos nusi
leidimuos skolų klausimu;

•’ Aruos su pasivėlinusia pa
galba SSSR ekonominiam 
atsistatymui.

gai nematysią, kaip nemato 
padorus “krikščionis” savo 
ausų.
“Strielčius” Dagilis išsiųstas 

Amerikon pinigų rinkti.
Nesenai teko girdėti, kad 

žinomas “strielčius” kun. 
Dagilis esąs skubiai koman
diruotas Amerikon rinkti au
kų rinkimų į Seimą kampa
nijai. Jei jums kur nors A- 
merikoje tektų susidurti su 
“strielčium” Dagiliu, tai pa- 

tsiklauskite jo, kiek pinigų 
i buvo tame fonde, kurį kleri- 
(kalai buvo sudėję Petrulio 
vardu? Pasiklauskite “striel- 
čiaus,” iš kokių lėšų.tasai 
fondas buvo sudalytas? Ne
užmirškite paklausti ir te, 
kaip jis, kunigas Dagilis, 
viešame mitinge šaudė iš re
volverio, ir ar tai pritinka 
“šventablyvam" kunigui ? 
Beto, neužmirškite, kad kie
kvienas centas, duotas kun. 
Dagiliui neva 
kalams, eis 
turos sustiprinimui!
Klerikalai maino savo kailį, turi suprasti, 

kad žmonės nepažintų.
Besiruošdami į naujus Sei

mo rinkimus, klerikalai sku
biai maino savo kaili. Išda
vikiška jų darbo federacija, 
padėjusi kunigams smaugti 
kraštą, šiandien jau persi
krikštijo i Liet. “Mažaže
mių ir Naujakurių Sąjungą.” 
Patįs kriksčionįs ruošiasi eiti 
nauju “Katalikų Sąjun
gos” vardu. Iki rinkimai 
paaiškės, turėsime visą tuzi
ną naujų “sąjungų,” kurios

(lai- nesutvarkytas 
matyt.

tas labai nepatinka.- 
iŠ"

d vo balsuojamos kunigų, po
licijos ir žvalgybos algos. Ir 
visi federantai, visi klerika
lai stojo už padidinimą tų 
dykaduonių algų. Žvalgybi
ninkams pridėta 400,000 li
tų metams. Popams irgi pa
keltos algos. Kunigams išvi
so skinama 1.586.500 litų. 
Bedarbiai tuo tarpu neturi 
duonos, bet jiems krikščio
nis demokratai neduoda nei 
skatiko.

Socialdemokratai aštriai 
klerikalų politiką Seime kri
tikavo. Draugai Bielinis, 
Plečkaitis ir Galinis tiesiog 
pasakė klerikalams, kad jie 
yra darbininkų pardavikai, 
nes jie kelia algas politinei 
policijai, kuri šaudo bedar
bius ir užsiima visokia pro- 

, . „ .. . . vokacija.Adv. I-. .J. Bagocnn is .. ® i Drg. Galinis pasakė:
Kauno rašoma; krikščionių užlaikoma poli-

“Potrui Ūkininku sąjungos tinė policija daugiau niekuo 
šulas, gerai pasipelnęs, išdūmė 
užsienin, kuomet ‘Lietuvos ži
nios’ ir liaudininkų frakcija 
Seime pradėjo kelti jo darbe
lius aikštėn. Pastojęs prie val
džios neturtingu vaikinu ir pa
tarnavęs kademų blokui kelin
tą metų, šiandien jis skaitomas 
turtingiausiu žmogum Lietu
voje. Yra pridaręs daug viso
kių šposų. Dabar visa jo ‘dar
buote’ tardoma, bet nesitikim, 
kad ii butų tardoma obįektin- 
gai."

Rot tai da ne viskas. Musų klerikalai jas brauks. Jie da 
korespondentas rašo šiame pridėjo.

p

tuoj jam atvykus 
gaciją Romon skųsti 

/ < ir prašyti, kad jis 
t ; atgal.

ios delegacijos iš- 
s areivyskupas Ma- 

-vžinojo iš ‘Lietuvos 
ubai nustebo.

kunigų tarpe, ypač 
j pralotų ir kanau- 

eina didelės intri- 
m-sutikimai. Mat. Lietu- 

b-.it areivyskupas ir 
skupystės, tai dau- 
i tapti vysknjfeis»"

i

11

•;ų 
i u

iškėlė pro-:NOR!MA SUVIENYT NE-. Lietuvos
PRIKLAUSOMAS 

PARAPIJAS.
Mes gavome Latvrenceo 

jos bus priverstos nutraukti lietuvių katalikų tautinės 
su ja diplomatinius santi-Į parapijos atsišaukimą, ku
kius. Santikių nutraukimas, n iuo kviečiamos visos Ame-

testą Meksikai dėl to istaty-
, kad .jei-' 

gu ji to Įstatymo nepanai-

I

A P 
vyk iru; 
tulevič 
Žinių’ 

“Pa< 
vvresn 
ninku 
gos ir
voje turi 
penkios v 
geliui noris

Tai reiškia, kad suvargę 
žmoneliai turės da

daugiau parazitų savo pra
kaitu maitinti.

KAIP PETRULIS PRA
LOBO.

F. J. Bagočiui

neužsiima, kaip tik provoka
cija. Ji siunčia savo agen- 
tus-provokatorius i socialde
mokratų organizacijas, i 
profesines sąjungas, kad tie 
keltų tenai triukšmą ir duotų 
progos valdžiai tas organi
zacijas pulti. Ir šitokiems 
provokatoriams kuniginė 
federacija kelia algas. So
cialdemokratai reikalavo iš
braukti visas išlaidas, ku
rios skiriamos provokato
riškai žvalgybai. Bet kur tai

•TALIJOJ DREBA ŽEMĖ.
Ši panedėiį Italijoj vėl 

drebėjo žemė. Tai jau kelin
tas drebėjimas po .Naujų 
Metų.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

□ AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS O
Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

McKEES ROCKS, PA.
Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj Seimas 

prie užrakintų durų.
Sausio 10 d. čionai prasi

dėjo APLA. seimas 2-ros 
kuopos svetainėje. Kaip il
gai minėtas, seimas tęsėsi ir 
kiek kuopų buvo atstovauja
ma, nežinau, kadangi seimas 
buvo laikomas prie užrakin
tų durų ir jokis pašalinis 
žmogus nebuvo įsileidžia
mas į posėdžių svetainę. 
Užvis labiausia buvo bijo
ma, kad su tais, pašaliniais 
žmonėmis, kaipo svečiais,ne
papultu laikraščiu korespon
dentas.

Kaip laikraščių skaityto
jams yra žinoma, APLA 
draugiją valdo bolševikai ir 
beveik iš vienų bolševikų 
tos draugijos centro valdy
ba susideda. Dabartiniu lai
ku bolševikai per savo laik
raščius kėlė didžiausi riks
mą prieš SLA. valdybą neva 
už netinkamą valdymą orga
nizacijos ir peria savus žmo
nes į SLA. centro valdybą. 
Organizacijų seimai yra ge
riausias pavyzdis organiza
cijų tvarkos. Pei organizaci
jos seimą matosi visa organi
zacija su visomis geromis ir 
blogomis pusėmis.

Jeigu organizacija gerai 
stovi ir turi gero pasisekimo 
žmonių tarpe, tai jos šeimi
ninkai (seimas ir centro val
dyba) nori, kad visuomenė 
apie ją žinotų, nes tik įgvjus 
visuomenės simpatiją gali 
būt užtikrinta organizacijos 
ateitis. O jei organizacijoj 
yra kas nors negera, tai, ži
nomas daiktas, bijoma vie
šai pasirodyt, kad galutinai 
nenupuldžius visuomenės 
pasitikėjimo taja organiza
cija.

SLA. seimai yra visuomet 
atdari dėl visų svečių ir laik
raščių korespondentų, nežiu-> 
rint ar tai butų SLA. nariai 
ar pašaliniai. S. L. A. sei
mai ir centro valdyba nebijo 
viešumos, nes neturi ko slėp
ti. Mat, šioj organizacijoj 
(SLA.) viskas yra tvarkoje. 
Ir reikia pasakyt, kad SLA. 
seimai yra geriausia reklia- 
ma šiai organizacijai.

Ir ištikrujų, juk ir nėra
kas slėpti pašelpos ir ap- ■ 
draudos organizacijose, jei 
tik jose nėra politikieriavi- 
mo ir finansiškai gerai jos 
stovi,

O APLA. seimas laikomas 
prie uždarytų dura ir, kaip 
minėjau, nebuvo Įsileidžia
mi netik svečiai, o ir kores
pondentai. Užvis labiausia 
juvo bijomasi tų, kurie yra 
^riešingi bolševikų politi
kai. Taigi reikia manyti, 
kad APLA. draugijoj yra ne 
viskas gerai, ir todėl tos 
draugijos šeimininkai bolše
vikai bijo viešumos. Yra už
tektinai pamato manyti, kad 
bolševikų šeimininkavimas 
APLA draugijai neina į 
sveikatą...

Negaliu praleisti nepaste
bėjęs “draugams” bolševi
kams, jog jus labai klystate 
manydami, kad užrakintos 
seimo duris išgelbės jūsų po- 
litikieriavimą ir paslėps jū
sų žalingus darbus APLA. 
draugijoj nuo visuomenės 
akių. Jūsų darbai vistiek iš
eis viešumon ir per užrakin
tas duris.

O kad aš kalbu apie užra
kintas duris, tai aš pats tą 
patyriau, štai koks atsitiki
mas buvo su manim prie už
rakintų dura — ir šis atsiti
kimas geriausia vaizduoja 
APLA. šeimininkų — bolše
vikų bailumą.

Žinodamas, kad APLA 
seimas prasidėjo 10 d. sau
sio, bet negalėdamas tą die
ną nuo darbo išlikti, aš nuta
riau nuvykti ant APLA. sei
mo 11 d. sausio, nes tą dieną 
turėjau keletą valandų liuo- 
so nuo darbo laiko. Nieko

blogo nemanydamas ir įdo- į 
maudamas APLA. seimu, aš i 
nuvykau į McKees Rocks, i

Priėjęs prie APLA. 2-ros i 
kuopos namuko bandau tie- < 
šiai Įeiti Į svetainę. Pasirodo, ; 
kad duris yra užrakintos. 
Na, kad duris užrakintos, tai 
barškinu. Pabarškinus į du
ris atsidarė mažas langiukas 
duryse ir prie langiuko pasi
rodė moteriškas veidas. Aš 
paklausiau ar čionai yra 
APLA. seimas. JTatsako: 
“Taip, čionai. O ko nori?” 
“Ar galima įneiti?” — klau
siu. “Aš nežinau” — ji atsa
ko— “eisiu pažiūrėti.” Ir nu
ėjo. O aš palikau bestovįs už 
durų. Nors ir užrakintos du
ris, bet vistiek girdisi atstovų 
kalbos ir keletas man pažįs
tamų balsų. Už kokių penkių 
minutų išeina augalotas vy
ras, su baltu žiurkštu prisi
juosęs, matomai bartenderis. 
Tas drąsiai paklausė manęs, 
ko aš noriu. Aš jam atsakiau, 
kad aš noriu Įeiti i seimą. 
Taria jis paklausė manęs, ar 
aš esu Bakanas? Aš jam at
sakiau, kad taip. “Jus ne
priklausote prie APLA?”— 
klausia jis. “Ne.”—atsakiau 
aš. “Tai jus negalit ieiti, ne
leis.”

Netikėdamas to bartende- 
rio žodžiams aš sumaniau 
tikrai sužinoti, ar* ištikrujų 
yra seimo duris užrakintos ir 
i seimą visai nieko neįsilei
džia. Paprašiau tą žmogų 
truputi palaukti, o aš paėmęs 
šmotelį popieros parašiau se
kančio turinio raštelį: 
“APLA. seimo prezidiumui. 
Gerbiamieji: — Malonėkit 
duoti žinoti, ar galima man 
ant APLA. seimo Įeiti kaipo 
svečiui? S. Bakanas.” Šitą 
rašteli padaviau tamžmo-i 
gui, kad paduotų prezidiu
mui. Bartenderis paėmęs 
raštelį sugrįžo į svetainę, o 
aš ii- vėl stoviu vienas už du
rų ir laukiu, kokį atsakymą 
gausiu nuo seimo prezidiu
mo. Už kelių minutų pasi
girdo plaktuko barškėjimas.! 
Supratau, kad tai vi a ženk
las, jog mano raštelis bus 
skaitomas ir bus tariama 
apie manęs įsileidimą. Klau
saus ausis ištempęs ir laukiu 
galingojo seimo žodžio.

Pirmiausia pasigirsta man 
žinomas balsas F. Rodžerio: 
“Draugai ir draugės! Čionai 
yra atvykęs svečias ir laik
raščių korespondentas. Jis 
nepriklauso prie APLA., bet 
nori įeiti į seimą. Ką mes da
rysim?” Paskaito 'ir mano 
raštelį. Tuoj pasigirsta už
kimęs Mažeikio balsas: “Aš 
duodu įnešimą, kad negali
ma ^Įsileisti, juk jis nepri
klauso prie APLA. ir jis gal

Ligšiol buvo žinoma, kad 
tik klerikalai bijo įsileisti 
svetimus žmones ant savo 
seimų. Mat, kunigų vedamas 
organizacijos bijo viešumos, 
gal dėl poterių, kad kokie 
bedieviai nepasišidytų. O 
lietuviški bolševikai, nors 
pelel ių ir nekalba, bet viešu
mos labiau bijo negu kleri
kalai. Pasirodo, kad jie yra 
didesni fanatikai ir už kleri
kalus.

Butų pateisinama, jei bol
ševikai bijotų viešumos sa
vose organizacijose, kaip tai Publikos nedaug tebuvo. 
ADP. ir kitose panašiose, nes 
tos organizacijos yra “sur- 
paipėse” gimusios ir po žeme 
auklėtos, tai nebūtų nei dy- 
vų, kad bijotų viešumos. Bet 
APLA. draugija juk tai'ne 
bolševikų organizacija ir ne 
“surpaipėje” yra gimus. Ir ji

kelias žinias iš visų kitų pa
liktu

Tūlas laikas atgal musų 
koloniją aplanke magikas 
čekanavičius, kuris tiesiog 
stebino lotvelliečius savo ga- 

Į bumais. Tik gaila, kad pub
likos mažai atsilankė.

Lietuvos Dramos Dzim- 
dzi-Drimdzi artistai buvo at
vežę į Lotvellį parodyti “Pa
siutusią Uošvę.” Uošvė to 
žodžio tikrai verta. Artistai 
savo gabumais daug gardaus 
juoko suteikė iowelliečiams.

I

Sausio 1 d. D. L. K. Algir
do Draugystė turėjo metinį 

innko 
nemaža, kurie linksmai pra
leido vakarą. Draugija yra 
skaitoma tautiška, tik nevi- 
suomet tautiškai pasielgia. 
Pavyzdžiui, kuomet draugi-

balių. Baiiauninkų susiri

iki šiol nebijojo viešumos, ja turi koki biznio reikalą, 
tik dabartiniai jos šeiminin- tai pasišaukia su plačia nosia 
kai-bolševikai bando ją franeuzą. .„1 ...kai-bolševikai bando 
įtraukti į “surpaipę.”

S. Bakanas.

LOWELL, MASS. 
Visko po biskį.

Kažin kodėl “Keleivio” 
korespondentai pastaruoju 
laiku taip apsileido, kad nie
ko neparašo Į “Keleivį” iš 
Lovvellio? O parašyti yra ga
nėtinai daug, tik reikėtų ne
tingėti. “Keleivio” skaityto
jai irgi laukia vietinių žinių. 
Taigi aš čia pabriešiu nors

1gija turėjo metini balių. 
Nors oras buvo labai biau- 
rus, snigo ir pustė per visą 
dieną, bet vakarop perstojo 
ir publikos susirinko gana 
skaitlingas būrys ir, galima 
sakyti, balius pavyko visais 
žvilgsniais.

Teko girdėti, kad D. L. K. 
Vytauto Kliubas progresuo
ja, nes nutarė priimti i na
rius visokių pažiūrų žmones, 
ir dar už nužemintą įstojimą. 
Ligšiol i Kliubą nebuvo pri
imami taip vadinami kairie
ji, kurie dabar galės būti ly
giais nariais kaip ir visi kiti. 
Tai yra vienas žingsnis pir
myn. Tik klausimas lieka, ar 
nebandys ir vėl trauktis at
gal, nes pas mus daug kartų 
taip būna, kada vienas žing
snis žengiama pirmyn, tai 
du atgal. Reporteris.

,-------- - .Juk tai ne tautiš
kas darbas. Nieko nesaky- 
jčiau. jei nebūtų lietuvių, ku
ine daug tinkamiau ir gerės
imu tavom gali patarnauti, 
i negu svetimtautis.

Sausio “ d. vietos progre- 
įsyvės organizacijos persta- 
įtė veikalą “Gyvieji Nabaš- 
ninkai.” Veikalas yra 3 ak
tų, gana juokingas ir, išėmus 
mažus trukumus, buvo gerai 
suloštas. Publikos, pagal mu
sų kolonija. buvo vidutiniš
kai susirinkę. 9 d. sausio Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau-

DIDELIS IR GRAŽUS

KONCERTAS!
WATERBURY, CONN.

Rengia Jonas Prusalaitis, studentas smuikininkas

Sausio-January 31 d., 1926 
VENTA HALL SVETAINĖJ

103 GREEN STREET, WATER3URY, CONN.
Pradžia 8-tą vai. vakare
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ka negerai parašyti į laikraš
čius.” Pasigirsta balsai ir iš 
priešingos pusės, kad nebu
sią nieko blogo, jei čionai 
įeis ir svetimas žmogus. Čia 
pasigirsta nervingai dreban
tis “draugo” Jurgio Urbono, 
iš Braddocko. balsas/‘Drau
gai ir draugės'. Negalima Įsi
leisti jokių svečių, o užvis la
biausia tokio Bakano. nes jis 
gali mus per laikraščius ap
šmeižti.” Ir tokie karšti de
batai tęsėsi apie 20 minutų. 
Aš vis laukiau už durų, kada 
bus balsavimas apie manęs 
įsileidimą. Man Įdomu buvo 
išgirsti pasekmės.

Išgirdau pirmininko ko
manda: “Aukštyn” — ir-vėl____ . ____ ir<vėl 
—“Kas prieš, aukštyn’.” Tai 
jau ir po balsavimui, manau 
sau. Tik laukiu pranešimo ar 
įsileis. Už kelių minutų išei
na žmogus su seimo ženkle
liu ir praneša .man: “Neįsi
leidžia.”

Gavęs, taip sakant, ofi
ciali pranešimą, kad neįsilei
džia,, aš nuėjau savais ke
liais. Tik gaila, kad nepasi
stengiau sužinoti, kiek balsų 
buvo už Įsileidimą ir kiek 
prieš. Mat butų buvę žingei- 
du žinoti, kiek tenai radosi 
mano draugų ir kiek priešų.

BROOKLYN, N. Y. 
Apie komunistų “bran

duolius.”
“Keleivio”, skaityto jams 

gali ir įsipykti, kad iš Brook- 
lyno kas tik būna rašoma, 
tai daugiausia tik apie ko
munistus. Gali kaip kam at
rodyti, kad čionai jokio kito 
veikimo ir nėra, kaip tik 
“faitas” su komunistais. Iš 
dalies beveik taip ir yra. Nes 
čionai yra visas komunistų 
centras ir ką tik jie veikia, 
tai neapsieina nepuolę ne-, 
komunistinio nusistatymo 
žmonių. Tuomet susidaro 
opozicija ir komunistams at
silygina tuo patim. Taipgi 
kurie skaitote “Laisvę,” tai 
irgi galite patėmyti, kad nei 
vienas jos numeris neišeina, 
kad nebūtų visaip niekina
ma kitokiu isitikinimu žmo

damas, kad jį kas neužtėmy- 
tų su plakatais, jis tuos pla
katus atsinešė ne kišeniuje, 
bet giliai į antį įsigrūdęs — 
dagi už kelinių antjuosčio. 
Pasislėpęs išsiėmė tuos pla
katus ii- priprašė kitą žmogų, 
kad jis juos išdalintų. Pradė
jus jam plakatus dalinti, ne- 
kurie nusijuokė, kad “ap
skųs” bosui; žmogus pabijo
jęs numetė plakatus ir dau
giau nebedalino.

Kitoje dirbtuvėje irgi bu
vo pasirodęs panašus “bran
duolys.” Bet kadangi komu
nistai negali susilaikyti nuo 
šmeižimo tų, kurie į komu
nizmą netiki, tai tarpe darbi
ninkų tuojaus iškilo nesuti
kimai ir vienas, kuris buvo 
įtartas to “branduolio” orga
nizatorium ir turėjo labai 
gerą darbą, tapo tuojaus pa- 

Į varytas iš darbo. Tai šitoki 
rezultatai pradeda rodytis iš 
komunistinių “branduolių” 
veikimo fabrikuose.

Prof. L. Širmis.

t

nes. Ypatingai vietinių žinių jonierius. Vi

B1NGHAMTON, N. Y.
Skripkutis parsikvietė sau į 

talką milijonierių.
Vargšas musų Skripkutis 

visokiais budais sukasi, kad 
tik daugiau mulkių prigau- 
džius Į savo maklernę. Butų 
viskas gerai, kad tik ne tie 
prakeikti laisvamaniai, bol
ševikai, socialistai, o iš da
lies ir sandariečiai. Šitie su
tvėrimai gadina jam biznį. 
Galų gale Skripkutis suma
nė, jog geriausia bus par- 
kvietus misijonierių, gal tas 
daugiau avelių prigaudys.

Sumanyta-padaryta. At
vyksta tas dievo tarnas misi- 

“iename savo pa-
korespondentai daugiau nie- moksle jis taip graudžiai 
ko ir nežino parašyti, kaip verkė apie Jėzų, jog tas Je- 
tik apie kriaučius; visaip žus buvo toks geras žmoni- 
juos pravardžiuoja, piudo jai, o tie nelabieji žydai jį 
vienus su kitais ir daugiau 
nieko. Visus tuos kriaučius, 
kurie nepučia j komunistų 
dūdą, komunistai vadina 
“ratelninkais.” Bet tie “ra- 
telninkai” nepaiso to vardo. 
Tas vardas čia pasidarė taip 
populiariškas, kad jį savi
nas! daugelis ir nekriaučių. 
Jau tas vardas persimeta ir į 
kitas draugijas ir visur tik ir 
girdisi: “ratelninkai gerai 
važiuoja.” Todėl, ratelnin
kai. mes nei nepaisytam: va-į paraižyk it. Bet kaip rezulta- 
žiuokim tol. kol išvažinėsimjtai parodė, tai tafc misijonie- 
visus bimbinius.
Komunistinių “branduolių” 

veikimas.
Jau daugeliui yra žinoma, 

kad komunistų “darbininkų

taip pigiai pardavė, tik už 
33 sidabrinius. -

Kitame gi savo pamoksle 
tas misijonierius varė toki 
juodą darbą, kokio pasaulis 
pradeda neapkęst. Jis kvietė 
jaunimą (vaikinus ir mergi
nas) stot Į vienuolynus, kur
stė neapkęst progresyvių 
žmonių. Girdi, jeigu kokie 
ten laisvamaniai lankosi Į 
jūsų namus, paimkit jiems 
šluota arba kitu kuo per akis • ~ 1 -a a. 1 • U .

PH1LADELPHIA, PA.
Socialistai pasistatė svetainę 

už $200,000.00.
Nesenai čia tapo užbaigta 

būdavot didelė socialistų 
nuosava svetainė, kuri už
vardinta “Labor Institute.” 
(Darbo Institutas). Šita sve
tainė randasi pačiame centre 
didmiesčio ant Locust st., 
tarpe 8 ir 9 gatvių. Dabar 
Darbo Institute yra laikomi 
parengimai kožną nedėki ie- 
nį. 3 vai. po pietų atsibuna 
prakalbos ir diskusijos svar
biais ir interesingais gyveni
mo reikalų klausimais. Žmo
nių susirenka daug. Patarti
na ir lietuviams atsilankyti. 
Įžanga dykai.

Darbo Institutas pastaty
tas Socialistų Partijos pas
tangomis. Socialistai valiojo 
surinkti didelius pinigus, 
pradedant nuo 25c. iki $100, 
surinkta dušimtai tūkstan
čių. Tas faktas rodo, kad čia 
socialistai turi daug gera rė
mėjų. Namas pilnai išmokė
tas, į svetainę sutelpa apie 
5,000 žmonių. Šitam so
cialistų darbui komunistai 
priešinosi, kenkė visokiais 
budais, leido specialius lape
lius, kad atgrasinti darbinin
kus nuo to darbo. Gi dabar 
ii- patįs komunistai ateina 
sušilt ir savo susmukusį kro- 
melį pagarsint. Socialistai 
turi juoko, kaip komunistai 
ant piritų galų vaikšto po so
cialistų Institutą.
Komunistai išleido lapelius 

prieš A. C. W. of A.
Keistas apsireiškimas. 

Dar čia netaip senai pats sa
vo ausimis girdėjau Fosterį 
ir kitus kalbėtojus giriant a- 
malgameitus, kad tai yra 
viena iš geriausių unijų pa
sauly. Dabar staiga komu
nistai atsivertė iš kitos pusės, 
ir skleidžia lapelius, agituo
jančius prieš A. C. W. of A. 
Lapeliai išleisti trijose kal
bose: anglų, žydų ir italų. 
Pasirašo kokia tai komunis
tų “švietimo Lyga.”

Lietuvių Neprigulmingas 
Kliubas išrinko naują 

gaspadorių.
Metiniam susirinkime ta

po paliuosuotas nuo $avo pa
reigų senas gaspadorius, ir 
jo vieton Išrinktas p. Karve
lis. Galima tikėtis, kad p. 
Karvelis, kaipo rimtas be- 
partyvis žmogus, visų kliu- 
biečių mylimas, darbuosis 
.savo narių gerbūviui.
Kun. Petraičio “tauta” skie
pe ant burdb pas p. Statkų.

Biedna kun. Petraičio 
“tauta” skursta skiepe ant 
burdo, neturi sau geresnės 
pastogės. Susirenka visi ku
nigėliai į skiepą, rodavojasi 
visokiais budais, kaip tą 
biedną “tautą” isviliot iš 
skiepo, kaip parodyt svetim
taučiams, kad čia yra kun. 
redaktorius su savotiška 
“kunigine tauta.” “Bepote- 
rių” priviso devynios galy
bės. Kad jie butų ramus, tai 
butų pusė bėdos, bet šelmiai 
juokiasi pamatę kunigus 
“rodą” darant skiepe apie 
“tautą.” Visgi jie surado ne
gudrų “skymą,” išrinko 11 
asabų ir išsiuntė žuvaut. Ne
manykit, kad tas komitetas 
žuvaus Deleware rivėj. O 
ne! Jis žuvaus dolerius dėl 
kun. Petraičio “tautos.” var
dan pasaulinės parodos, ku
ri bus vartojama kaipo meš
kerė doleriams gaudyt. Taip 
sapnuoja dabar Philadelphi- 
jos klerikalai apie surinkimą 
50,000 dolerių, iš kurių pa
statys “tautai” namą. Iš pa
viršiaus “skymas” atrodo ge
ras, bet su tuo “skynau” lais
vai protaujančių žmonių ne- 
prigaurit. K. J. Geležėlė, 
i---------- -----------------------

(Koje«pondtncijq tąsa art į puil.į

lius Binghamtone, berinkda
mas kandidatus į vienuoly
ną, pats butų gavęs per akis, 
ką jis kitiems linkėjo. Jo žo
džiai binghamtoniečiams 
tiek prilipo, kiek limpa me- , • v • •• • _ _ ?_ _ - _

J. Šatikauskas.
partija tapo perorganizuo- tami žir niai prie sienos.
... ...i’ k*.i_________ ” » a -•*ta į “dirbtuvių branduolius.' 
Įdomu bus tad žinoti apie tų 
“branduolių” veikimą. Vie
noje dirbtuvėje, kur išdirba
ma įvairus “springsai” ir dir
ba apie 20 lietuvių darbinin
kų, pasirodė ir komunistų 
“branduolys.” P

ASHLAND, PA 
Mainerių padėtis nėra tokia, 

kaip “Laisvė” piešia.
Pas mus beveik trečdalis

Paskui iš tos’mainerių kerta anglį kalnuo- 
dirbtuvėš ‘pasirodė “Laisvė- se ir parduoda po 10 dol. to- 

I je” korespondencija, kur bu- į 
vo smarkiai užgautas vienas bes net iš Readingo n Phila- 

' darbininkas, delphijos. Yra mainerių, ku-

na. Trokai atvažiuoja ang-

nos dirbtuvės
Pastebėjęs tokį šmeižtą, tas 
darbininkas įsižeidė ir metė 
nuožiūrą ant tūlo čičinio, 
kuris ten yra žinomas kaipo 
komunistų “branduolio” or- 
gar.Vzatorius. Vieną dieną 
tas apšmeižtasis darbinin
kas pasiėmęs gerą įnagį ir 
nuėjęs prie Cičinio sako: 

| “Jeigu dar sykį pamatysiu 
tokį šmeižtą, tai nuėjęs į ofi
są pasakysiu bosui, kad tu 
čionai organizuoji komuniz
mą ir tave išvys iš darbo. Bet 
jeigu ir tas nepagelbės, tai aš 

, tau šita geleže galvą suskal- 
1 dvsiu.”

’ Žinoma p. čičiniui prisiė-
. • . • _____ X _

Programo išpildyme dalyvaus sekanti artistai:
MARGARITA CESNAVIčIUTĖ (iš Brmklvn. N. Y.) sopra

nas. Ji gražiai ir jausmingai dainuoja, nes turi nepaprastai gra
žu. švelnų balsą ir yra gerai išsilavinusi.

J. PRUSALAITIS grieš gražius muzikos kurinius. Kadangi jis 
dabar vien tik muzikos mokinasi, todėl neabejotina, kad grieš ge- i 
riau, negu praeitą kartą. Jis jau groja New Yorke i Radio. 
-CONCARDIA SINGING SOCIETY CHORAS taipgi puikiai 1 jo labaj atsiprašyti, ir nuo to 

sudainuos, šitas Choras yra geriausias Connecticuto 
nes visuomet išlaimi pirmą kontestą.

Ir visų gerbiamas kompozitorius MIKAS PETRAUSKAS, kai
po svečias, dalyvaus šiame koncerte su nau’om. gražiom dainom.

Atsilankiusieji i šį koncertą netik save patenkinsit praleisda
mi laiką tinkamai. l>et ir paremsit finansiškai moksleivį smui
kininką. Užkviečia RENGĖJAI.

rie uždirba net po 20 dol. į 
dieną. Vežėjai irgi gerai už
dirba, suprantama, ne visi.

Komunistai leidžia apie 
mainerius visokių paskalų, 
bet žmonės jų nepaiso. Po
nas Lewis ir visas angliaka
sių unijos komitetas laikosi 
gerai ir angliakasių reikalų 
jie neparduos, kaip kad 
“laisvė” pardavė Brookiyno 
kriaučių reikalus už ovcrko- 
tus. Tegul “Laisvė” apie 
mainerius tiek daug nebėda- 
voja, nes maineriai dar ne
badauja ir turi iš ko pragy
venti. Teisybė, yra prasigė
rusių mainerių, kurie jau ne
beturi pragyvenimui ištek

r

valstijoj. jaiko daugiau nepasirodė iš liaus, bet tokių buvo ir pirm 
jokia korės- streiko.

_____ w ' ’’ ’• Maineriai laikosi gerai 
štai rengiė “protesto mitingą ir nėra nupuolę dvasioj. Jie 
prieš Lietuvos valdžią” ir tas vi a pasirįžę ant žut-but strei- 
pats čičinis atsinešė į dirb-i ką laimėti, 
tuvę padalinti plakatų. Bijo-

tos dirbtuvės _ 
pondencija. Paskui komuni- Maineriai laikosi gerai

F. Levinska*.

t
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veną. čenstakavoj kunigas 
Macocnas apiplėšė neva ste
buklingos panelės švenčiau
sios paveikslą ir paskui už
mušė tikrą savo brolį, kada 
negalėjo su juo pasidalyti 
pinigais už išplėštus brilian
tus. New Yorke kunigas Šmi
tas papjovė savo gaspadinę, 
o Kanadoj vienas dūšių ga
nytojas nesenai nušovė savo 
pusbrolį, norėdamas pasisa
vinti jo pinigus. Ir tu sakai, 
tėve, kad kunigų nevalia kri
tikuoti. kad jie šventi žmo
nės ! Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad jie da permažai kriti
kuojami. Juos reikėtų netik 

' kritikuoti, bet ir bausti. Rei
kėtų sumažinti jų algas, pa
naikinti mokesčius už sku
bus ir kitokius patarnavi
mus. uždrausti jaunas mote
ris klebonijose laikyti, ir iš 

į politikos reikėtų juos praša
linti. Jeigu jie vadina save 
Kristaus mokslo skelbėjais. 

Į tai tegul ir gyvena taip, kaip 
Kristus gyveno.

—Gali būt, vaike, kad ta
vo teisvbė.•>

r
i

—Tegul bus pagarbintas, pradėjo rėkti, kad krikščio- 
Maike... ..............................- —

—Sveikas gyvas, tėve!
— Sei, Maike, aš noriu, 

kad tu paaukautum kiek 
nors ant mišių šventų.

—O kam tos mišios?
—Mišios reikalingos, kad 

išgelbėjus svietą nuo pražu
vimo. Juk matai, kad ateina 
sudna diena.

—Aš to visai 
tėve. Man rodos, 
jos nematai. Žiūrėk čionai Į 
mano pirštą ir pasakyk, kiek 
čia pirštų matai: vieną, ar 
du?

—Tai ką tu mislini. vaike, 
kad aš girtas? Nausa. Aš jau 
visą nedėlią nieko negėriau.

—Jeigu taip, tai iš kur tau 
atėjo galvon “sudna diena," 
tėve?"

—Iš kur atėjo ’. Argi tu, A T . . * 1 J 1 - 1,1 \ v
L <i • ut «Gaidį : i r.• • ”

•J C - L A A A Ca k A A ’ ) 1 C t l “ 

ko. Ve. šiomis dienomis kun. 
Garmus pralaimėjo provą su 
bedieviu. Amerikoj prohibi- 
cija. mainerių streikas, o da
bar da ir žemė pradėjo dre
bėti. Neišėjo metai laiko, o 
apie Bostoną jau tris kartus 
drebėjo. Ar tu mislini. vaike, 
kad tai prieš gerą? Kodėl se
niau to nebūdavo?

—šituose dalykuose nėra 
nieko nauja, tėve. Žemė dre
bėdavo visuomet, 
sakius, tai seniau 
giau drebėdavo, 
dien. 
streikuoja 
dalykas, 
perdaug juos 
ir streikuoja.

—Na jau tu manęs nesu- 
fulinsi. Maike. Kad tokie su
irimai butų vienoj tik Ameri
koj. tai galėtum d a sakyt, 
kad tas nieko nereiškia: ale 
dabar, vaike, po visą svietą 
darosi negerove. Gazietos 
rašo, kad net šventoj musų 
Žemaitijoj patapus prasidė
jo-

—Potviniai tankiai atsi
tinka. Upės patvinsta, ir 
vanduo užlieja laukus.

— Kur tu matei, Maike 
kad šituo metu upės tvintų? 
Upės Lietuvoj visuomet tvin
sta tik apie šventą Jurgi, o 
dabar Grabnyčios da neatė
jo, ir jau patapas. Tai yra 
aiški Dievo koronė, Maike. 
Ir nėra dyvų, ba svietas jau 
perdaug ištvirko. Kaip žmo
gus pamislini, kiek dabar 
priviso visokių bedievių, 
kaip jie pasklidi ja kunigus ir žmones 
valdžią, 
galvos šiaušiasi. Pirma jie bačkos. Kitas dėl moteriškės 
vis rašinėdavo apie kun. Pu-' išsižadėjo kunigystės irapsi- 
rickį ir sukariną, o dabar vedęs dabar Klaipėdoje gy

Sveiki, Vėjai!
Sveika. ' .ulė, sveiki, vėjai. 
Džiaugsmo dainą jums nešu! 
Kas pi acžiugti nesuspėjo.
Tam '.aiidieną dar klaiku.

Iš lauku plačiųjų kvapo.
1> saulėtekio varsų
Ir iš 'pr irstančiojo lapo 
Pažinau versmes džiaugsmų.

Trokštu as karštai mylėti 
žemę, žmones ir audras.
Ir kovos žibintą kelti. 
Kurs minias rvtojun ves!

Lieku.' pusys sau šlamėkit— 
Greitai gėlės pražydės;
Ąžuolai i dangų kilkit.
Tu", aušrinė patekės...

Mesk, drauguti. rūbą seną. 
Skai.'ė . gamtą pamylėk!
šta; a.- \argo žemės sūnūs,— 
Tu manim tiktai tikėk!

I

I

I

No. 4. Savio 28 d.» 1926.

Benjaminas Rumšas.

Piršlys Su vadžioto jas.
Vieno veiksmo komedija.

Veikia:
Tarškalius, pasiturintis ūkininkas.
Agnieška, jo žmona.
Marcelė, duktė.
Petras, Tarškalių bernas.
Alutis Jonas, nevedęs ūkininkas.
Ragožius, piršlys.
Ickus, žydas.

SCENA I.
Pasiturinčio ūkininko kambarys. Dvejos 

durys, lova, stalas ir pasieniais suolai. Ant 
sienų kabo šventųjų paveikslai.

I būtinai su piršliu atvažiuoti pas mus. Gal 
dar atvažiuos, dar nevėlus laikas. (Įeina 
Marcelė). Taigi gal susikalbėsime, susiderė
sime ir išleisime Marcelę už Alučio...

SCENA IV.
Marcelė:— Tai tėvelis nori mane pražu

dyti, kad už Alučio žadi mane išleisti.
Tarškalius:—Kaip tai pražudyti? Alutis 

žmogus suaugęs ir pasiturintis ūkininkas, tu 
už jo ištekėjusi kaip suris svieste galėsi 
plaukioti.

Marcelė:—Nenoriu aš jo, jis girtuoklis ir
Petras (vienas):—O, pailsau po ilgos die-įtoks piktas, nemalonus. Tėvelis netiesą kal-

bi, sakydamas, jog Alutis turtingas esąs. O 
delko gi tokios pakrypusios jo triobos, sto
gai kiauri ir viskas taip išgriuvę?

Tarškalius:—Žinoma, be šeimininkės 
žmogus negali šeimininkauti, o kai apsives, 
tai surimtės, sutvarkys gyvenimą, bile yra 
kas tvarkyti.

Agnieška:—Tikrai, Marcele, jei tik jis 
tave imtų, tai tu gali jam rankas ir kojas nu
bučiuoti. Anądien buvau susiėjusi su Rago
žiumi, tai jis taip Aluti išgyrė, kad geresnio 
ir turtingesnio vaikino musų apielinkėje 
nerasi.

Marcelė:—Katras Ragožius? Bene tas 
senas piršlys su vadžioto jas?

Agnieška:—Taigi tas pats Ragožius pirš
lys, tik jau nesuvedžiotojas, jis žmogus die
vobaimingas, nemeluos.

Marcelė:—Tas tai ir yra, kad jis dievo
baimingas, o paskutinis melagis; neveltui jį 
visi žmonės praminė “piršliu-suvedžio- 

toju.”
Tarškalius:—Koks jau jis nebūtų, bet jei 

tik atvažiuos Alutis ir tu patiksi jam, tai bus 
viskas atlikta. Aš neklausiu tavęs, ar norėsi 
jo ar ne...

Marcelė (liūdnai):—Bet kad jis man ne
mielas, o be meilės kas per gyvenimas! Tau, 
tėveli, manęs negaila...

Tarškalius (piktai) :—Aa! Tai tau gal 
Petras meilesnis; ką? Nieko, aš tau išvaly
siu vėjus iš galvos. Užsispyrė, matai. Pagy
vensi, pamilsi ir kitą, netik Petrą.

Marcelė:—Nemylėsiu kito, ne...
I Tarškalius:—Ką? Tu dar mano žodžiams 
priešintis drįsti? Kur čia botagas, aš tave 
apaušinsiu truputi (jieško po kambarį, 
Marcelė bėga lauk). Kur bėgi, a? (Vejasi 
paskui.)

Agnieška:—Ak tu Dieve brangus ir ko aš 
. čia sėdžiu lyg pučka. juk sugavęs pritvos tas 

nevidonas. (Išbėga, už valandėlės įeina 
• Petras.)

nos darbo, taigi dabar ir užšvęsti galiu. 
Šiandien Gaigalų Jonukas atnešė laikraštį, 
tai reiks truputį pasiskaityti, pažiūrėti kas 
naujo. (Iš po pagalvio išsiima laikraštį ir 
gulasi ant lovos) Anąsyk buvau laikraštyje 
radęs gražias eilutes, parodžiau jas Marce
lei, tai jai labai patiko. Ji sakė, kad jei kitą 
sykį tokias gražias eilutes rasiu ir parody
siu jai. tai ji mane pabučiuosianti už tai. O 
jos lupyčių saldumas, kaip medus... Et, koks 
laimingas bučiau, jei galėčiau ją paimti sau 

. Bet už beturčio neleis ją tėvelis. 
O ji turbut mane myli... Na, gana svajoti. 
(Skaito. Įeina Tarškalius).

SCENA II.
Tarškalius:—Tai ko dribsai dabar?
Petras (keldamasis):—Tai truputį pa

skaityti norėjau. Manau, pažiūrėsiu, kas pa
saulyje dedasi.

Tarškalius (piktai):— Paskaityti!... Kad 
tave kur velniai su tavo tais laikraščiais!... 
Dykaduonis, tik spėjo sutemti, o jis tuoj už 
kokio nors popiergalio nusitveria... Verčiau 
miegotum nedeginęs žiburio, ar virvagalį 
koki nuvytum, nagines pasirauktum. Rodos, 
lyg darbo nebūtų... (Petras išeina). Neži
nau į ką pavirto dabartinės kartos žmonės! 
Nei jiems darbai rupi, nei nieko. Vien težino 
pakampiais su mergomis trainiotis, ar paė
mę kokį popiergalį vartyti. Eidamas prie 
šeimininko už berną algą lygsta kaip žydas, 
kad tik daugiau nulupus nuo gaspadoriaus, 
o prie darbo neparangus kaip karvė. Atėjus 
šventvakariui, tai į šokius ar taip į kokį susi
rinkimą velkasi, girdi, reikalinga šviestis ir 
kitą šviesti... Tfu, kad jumis velniai su jūsų 
švietimais... Jau sakau, kad mano valia bu
tų, tai aš juos visus ten taip apšviesčiau, kad 
ilgai atsimintų Tarškaliaus ranką... Visai iš
tvirkęs dabartinis jaunimas... (Linguoda
mas galvą). Ne taip gyveno mano laikais 
žmonės... Nereikėjo seniau nei laikraščių, 
nei susirinkimų, nei kitų velnių... Šventi 
žmonės buvo ir tiek. (Įeina Agnieška). Tur
but prieš pasaulio galą taip ištvirko žmonės.

SCENA III.
Agnieška:—-Jau tiktai turbut prieš pa

saulio galą ir Petras drįsta prie musų Mar
celės meilintis.

Tarškalius:—Kaip tai meilintis? Nesu
prantu. .

Agnieška:—Nagi va: einu pro Marcelės 
kamarą ir girdžiu, kad kas lyg šnibždomis 
kalba. Pravėriau truputį duris ir žiuriu: Pet
ras apsikabinęs Marcelę sėdi. Neiškenčiau: 
sučiupau šluotražį ir vienam ir antram už- 
vaišinau per strėnas. Jei ilgiau taip tęsis, tai 
pradės visokios kalbos kilti.

Tarškalius:—Še fau, vėl naujiena.
Agnieška (sėdasi verpti):—Nekokia 

naujiena. Senai sakiau, kad dėl vienos tik 
Marcelės negalima savo namuose laikyti 
Petro; prisivilios mergelę ir gana.

Tarškalius:—Gana tau, motin, kaip vištai 
pereklei kudakuoti. Nusiramink Nespės 
prisivilioti, o antra, Marcelė ne kvaila.

Agnieška:—Kad jau dabar prisiviliojo. 
Ne pirmą sykį mačiau ją su Petru. Vakar 
vėl sučiupau juodu glamonėjanties, o kai 
pamatė mane, tai dūmė vienas į vieną pusę, 

į kitas į kitą. (Petras pravėręs duris klauso
mi.)

Tarškalius:—Nieko, neilgai tos komedi
jos tęsis. Užmiršau papasakoti, kad aną die
ną susitikau su Alučiu Jonu, tai jis toks ge
ras ir lipšnus prie manęs buvo, kad išsyk su
pratau, jog jis nori kas link musų Marcelės 

Ramybė* Mylėtoja*. • kalbėti. Taigi ir įspėjau. Jis šiandien žadėjo

Sveika, '..ulė. sveiki, vėjai, 
žemės >unus aš esu.
Jus pasveikinti ateinu
Is tamsios nakties nasrų...

A. Jakubėnas.

Tėvų Klaidos.

niu makratų lyderis.Petrulis 
apvogė Lietuvą ir pabėgo j 
Šveicariją. O ką jie žino,,, 
kad jis pabėgo? O gal jis te--jaunimas 
nai nuvažiavo tiktai ant aTn7ia,lc 1 
daktaro mokytis? Juk tenai 
visi katalikai į daktarus išei
na. Tu žinai, kad ir aš pats 
norėjau tenai važiuoti. — 
bedieviai to nežiūri.

I

pripratę prie šios gadynės ■ už pačią, 
gyvenimo, ir kur tik tėvai • ~ ’
negali priimt naujų idealų,* 
ten kįla nesutikimas šeimy
noj.

i Daugeliui tėvų rodos, jog 
vaikai turėtų apsieit taip 
kai Į) jie patįs apsieidavo sa
vo jaunose dienose. Ne. Pro- 

^..s: Meios senumas ateina be Įgresas visada eina pirmyn ir 
•t77 Betjokio perspėjimo, jis gali at-,musų
Jie rė-

“Jaunimas ir amžius.“
Ar jūsų vaikai yra linksmi 

ir patenkinti jūsų namuose?
Jus gal būt išsyk į šitą 

klausimą negalit atsakyt, nes 
s yra daugiau negu 

į amžiaus dalykas. Jokis ka
lendorius negali parodyt 
žmogaus sielos amžiaus.

Sielos senumas ;
ekonominijokio perspėjimo, jis gali at- musų ekonominis gvveni- 

oeuieviai to nežiūri, -jie i v- eiti kada musų kūnas yra dar mas visada mainosi; užtai 
jkia, kad pabėgo, ir dac oi. O jaunas ir drūta 

nematau, tai vis daroma valuk to. kad' ~
kad irtu bažnyčia išgriovus ir vierą - ... L 

iškasavojus. Tada ateis antįbūt aiba senas, 
žemės Ancikristus su geleži-.Jaunas: jis gali būt arba nuo- 
niu pečium, ir suims visas lyodus, arba linksmas, tuo 
dūšias. Čia, vaike, tikras pa
vojus ir reikia jieškoti ra- 
tunko. Užtai aš ir sumisli- 
nau parinkti aukų ir užpirkti Į 
calaunas mišias, kad Dievas 
susimylėtų ir palauktų keliū
tą metų: gal svietas kiek' 
nors pasitaisys... Ko tu sai- j 
paisi?

— .iiia juivrLc*i Klau
sant tavo pasakų, tėve. Tur-j 
liut tu įsimylėjai į kokią seną 
davatką, kuri tau prišneka' 
tokių nesąmonių?

—Nesijuok, Maike. kad 
po čėso nereikėtų gailėtis.

—Kaipgi nesijuokti, tėve? 
Dėlto, kad žmonės kritikuo
ja pasileidusius kunigus, tu 
įsivaizdinai jau svieto pabai
gą. Ne. tėve, nuo to svietas 
nei kiek nenukentės: jis ga
lės tik pasitaisyti. Pavojus 
galėtų būti žmonijai tiktai 
tuomet, jeigu kunigai per-* 
daug įsivyrautų ir niekas jų 
nekritikuotų.

—(J aš tau pasakysiu. I 
Maike. kad kunigą nevalia 
kritikuoti, ba jis yra šventa 
asaba.

—Taip tiktai davatkos
kalba, tėve. Apšviesti žmo
nės kunigą šventuoju neva
dina. Ir kaip jis gali Imt 
šventas, kad jis iš tos pačios 
medžiagos padarytas ir gy
vena taip kaip visi kiti žmo-Į 
nės. Jis mėgsta gerai paval-' 
gyt, išsigert, o kaip niekas' 
nemato, tai ir su moterimis 
pasiglamonėti. Jis lygiai: 
kaip kiti žmonės pyksta, ly
giai su kitais klysta, lygiai 
savo priešus kolioja. lygiai 
meluoja, o jei gali, tai ir pa-'gų namus

• lapiją apvagia.
—Maike, tu taip nekal-j 

bėk, ba gali gaut per marmu- 
zą.

—Tai da ne viskas, U 
Kunigai pridaro da didesnių ko, kad 
šposų. Vienas jų nelabai sc- mas ištvirkęs.

ir nai Lietuvoje iš revolverio į
šaudė, ka<la per mi

tai net plaukai ant tingą jie nutraukė jį nuo

is. kada vaikai priima naujus
naminis gyvenimas 

yra taip kaip musų siela: jis 
arba

t

i

Tiesą pa- 
ji da dau- 
negu šian- 

() kad angliakasiai 
Ja. tai irgi paprastas 

Kapitalistai nori 
išnaudoti, tai

»

idealus. tėvam tankiai rodos, 
jog jie yra ištvirkę.

Tėvams tankiai rodos, jog 
jų vaikai nesi laipina ekono
miniu gyvenimw. Tame yra 
klaida. Jei tėvai žinotų vai
kų mintis, jie matytų, kad jų 
vaikai ruošia savo gyveni
mui ateitį. Jeigu tie tėvai ga
lėtų pamiršt senas savo min
tis bent valandėlei ir galėtų 
paprotauti progresyviai, jie 
pamatytų, jog jų vaikai turi 
visus gyvenimui reikalingus 
idealus.

Aš nesakau, kad visur ga
lima padaryt atmainą. Ten, 
kur tėvai girtuokliauja arba 
šiaip nupuolę doroje, ten nė- 

Jeigu jusu vaikai mvli su ra ko laukti. Tiems vaikams 
tankiai geriausia atsitraukti 
iš namų, ir jų reikia tiktai 
pasigailėti. Bet kur tėvai yra 
kultūringi žmonės, tenai šis 
straipsnis gali padidint ra
mumą namuose.

Tėvai yra pripratę kriti- 
kuot ir mokyt savo vaikus 

• da nuo pat jų kūdikystės, to
dėl kuomet vaikai suauga ii 
duoda kokį patarimą tė
vams. tėvai nenori jų klau
syt. -Jiems rodos, kad vaikai 
negali daugiau už juos žino
ti. nes jie maži būdami neži
nojo. šitoks vaikų nepaisy
mas tankiai labai juos už
gauna. Mes turim visuomet 
apsvarstyt savo vaikų patari
mus ir klausimus, jeigu mes 
norime jų padėkos ir pagar- 
bossau. Mes negalime norėt, 
kad vaikai klausytų mus pa
mokinimų. kada mes visus jų 
patarimus atmetam su pa
nieka. Mes negalim elgtis su 
suaugusiais vaikais taip, 
kaip mes elgėmės su jais 
kuomet jie buvo maži. Mes 
turim pripažint juos suau
gusiais.

Aš nesakau, kad šitie da
lykai suardo gyvenimą. Ne. 
Bet jie kelia nesutikimus, 
kurie nukerta dalį ramumo 
šeimynoj. Aš tikiu, jog di
džiumai šeimynų galima ra
mumą pad augint, užtad aš 
bandau ir šį straipsnį pa- 
skleist: ir jei nors vienus na
mus, kur dabar yra nesutiki- 

nėse sąlygose, kaip.šios ga- mas, šis raštas padalys link- 
’; gyvenimas, tankiai smesniais. aš busiu patenkin-

i kuo mes ji padarom. Jauni
mas myli jį tiktai tuomet kai 
tėvų mintis yra jaunos ir su
ninka su ju mintimis. Nore- 
;darni tikrai atsakyt Į viršmi- 
nėtą klausimą, mes turim ar- 
ba matyt save kitų akimis, 
arba priimt savo vaikų atsa
kymą.

Vaikų gilios akys visada 
teisybę pamato, ir jeigu jų 
lupos mums ko nepasakys, 
tai jų apsiėjimas parodys.

“Vaikų atsakymas.’’

jumis pasikalbėti, jeigu jie' 
Įmyli alsivest namo savo jau
nus draugus pasilinksmint.

; jeigu jie randa jus visada 
prieinamais ir draugiškais ir 
klauso jūsų pamokinimų, tai 
jus galit būt užtikrinti, kad 
jus turit ideališkus namus.—' 

! “jaunimo namus.”
Jaunimas negali sutikti su, 

pasenusiu protu. Vaikai re
tai žodžiais pasako savo tė- 

i vams. kad jų protas yra pa
senęs. kad jie gali kalbėt tik
tai apie darbus arba savo ir 
kaimynų vargus. — jie to 
mums nepasako. Bet jų apsi
ėjimas pasako mums tai ge
riau negu žodžiai.

Jeigu vaikai atranda, kad 
mes neindomaujame jų vei
kimais, jeigu jie pamato.

i kad mes negalim atsakyt į jų 
klausimus, o ypač jeigu prie 
jų jaunų draugų mes pasiro
dom atkakliais jaunimui, ta- 
da mes pasijusime vieni va
karais, — jie eis jieškot link
smesnės vietos, jie paliks 
mus namie ir eis į savo drau- 

; jieškot pasilinks
minimo arba ant gatvių pra
leis savo vakarus.

Šitokiuose namuose tėvai 
visada vaikus kaltina: tėvai, 
kurie nors patįs da neseni, 

tėve. pasenusiai protauja, sa- 
’ 1 “šios gadynės jauni-.

Tėvai, kurie išgyveno di
džiumą savo dienų prastes-

dynės gyvenimas, I
yra atkaklus ir nenori priimt tas, kad mano darbas yra ge- 
naujų gyvenimo sąlygų. Vai- rai apmokėtas.
kai visa tai mato. Vaikai yra r

SCENA V.
Petras (vienas):—Tai tau, Petreli, ir 

meilė, pasidžiauk jei nori. Pasiek Marcelės, 
jei gudrus. Ji mane myli, ta mano paukštelė, 
o as ją dar labiau. Kažin kur ji dabar? Tė
vas jos nepavijo, na ir apmaudas jo praėjo, 
o pats turbut kaip ir visuomet nudūlino ap
žiūrėti gyvulių. Marcelė kažkur, turbut savo 
kamaroje užsidarius. Pamažėl uždainuosiu, 
gal išgirs ir ateis. (Dainuoja.)

Oi skaudžiai sunki mano dalelė,
Reikia man vargti vienam vargelį,
O apie meilę nėr ko svajoti, 
Nes tik už būvį reikia kovoti.
Tik turtingieji gal ją pasiekti,
Auksu nupirkti, laimės turėti. 
O aš beturtis laimės nevertas.
Gal vien dėl vargo esu sutvertas...
(Įeina Marcelė.)

SCENA VE
Petras (pamatęs Marcelę):—Taip ir ma

niau, kad įeisi...
Marcelė (liūdnai):—Išgirdau kad dai

nuoji, tai įėjau pasiguosti ir nusiraminti. 
Tėvelis sakė...

Petras:—Žinau, žinau, Marcele, nes klau- 
šiauši prie durų ir girdėjau viską, ką tėvelis 
pasakojo.

Marcelė:—Patark kas reik daryti?
Petras:—Laukti piršlių nuo Alučio.
Marcelė:—Kaip tau negeria juoktis ir ma

nęs... (Šluosto ašaras). O tave aš taip mylė
jau ir tu dar juokies...

(Bus daugiau)
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Korespondencijos
LAWRENCE, MASS. CAMBR1DGE, MASS. 

Visko po biskį. Iš LSS. 71 kp. darbuotės.
Kadangi “Keleivyje” bu- Gruodžio pabaigoje kuo- 

kelbiaina, kad 17 d. sau- pa pasiuntė draugo K. Bieli- 
i Lavvrence atvažiuos nio vardu 53 dol. 84c. aukų 

artistai socialdemokratams. Minėta 
buvo sulinkta seka- 

. .. _f. _ ___ ____ nuo bendro protesto
vau pažiūrėti. Atėjęs prie' prakalbų $26.89, nuo Lietu- 
svetainės durų žiuriu, kad vos revoliucijos 20 metų su- 
sandariečių štabo nariai sėdi kaktuvių prakalbų $8.95, at- 
prie tikietų. Tas man davė skirsi pavieniai draugai pri- 
suprasti, kad sandariemiai sidėjo sekamai: F. Majaus
ku ................. " ’ .................. ”• ' ”
spektakli parengė. Mat. san- 
dariečiai nori pasipinigauti, 
kad palaikius savo smun
kanti bizni, o kadangi i jų 
pačių parengimus niekas 
neina, tai jie užlindo “dzim- 
dziams" už pečių. Šio spek
taklio bilietų kainos buvo la
bai aukštos: $1.00, 75c. ir 
50c., o vaikams 25c. Už tokį 
trumpą perstatymą pilnai ^draugai prisidėjo, 
butų užtekę imti po 35c. Bet 
kur tau! Mat pelnu turėjo 
dalintis pusiau, tai ir bilietų 
kainos du kartu brangesnės. 
Aktorių negalima jieikti, nes 
jie juokingai lošė.

vo si
šio
“Dzimdzi-Drimdzi”
su savo fonėmis, tai ir aš suma 
pypkę Įsikandęs numarša- mai:

PAJIEŠKOJIMAIHAVERHILL, MASS. 
“Keleivio” redaktoriaus pa

skaita apie evoliuciją.
Sausio 17 dieną Kliubo 

Salėj čia buvo socialistų 
kuopos surengta paskaita. 
Prelegentu buvo pakviestas 

ryt: jeigu atšalo, tai reikia Michelsonas iš So. Bos- 
Įuos organizuot prie republi- ^no. Paskalius tema buvu. 
kūnų partijos. Aš pats pasi-i _ Kaip atsirado-, ant žemes 
likęs vienas irgi nežiopsosiu. žmogus ar ji Dievas sd- 
Ar aš noriu ar nenoriu, mane el beždžionėm l-
republikonai vistiek pagaus 
ir prirašys prie savo partijos, 
o prieš juos nepasipriešysi, 
—sako Pruseika. Taip jis ir,parodant}, 
užbaigė savo tą malimalie-j 
nę. Baigdamas ėmė prašyt 
pinigų palaikymui “Vii-j 
nies,” sakydamas, kad po 
kolektos kalbėsiąs apie uni-

Po pertraukos republiko
nas vėl pei*stato kalbėt Pru- 
seiką. Kalba jis, kalbajr nie
ko nepasako. Blaškosi po vi
sas pasaulio valstybes, bet 
stengiasi išvengt keiksmo. 
Na, dabar padarysiu išvadą, 
sako jis, štai kokią: Lietuvo
je bolševikų-komųnistų la- 
lai mažai yra. ir mes ten ne
galim nieko veikt, o veikt 
visgi reikia. Todėl ateinan
čiais rinkimais Lietuvoje 
mes sudarysim bendrą fron
tą su socialdemokratų parti
ja, ir balsuosim už pastaty
tus socialistų kandidatus, 
kad nedavus progos Įsigalėti 
klerikalams Lietuvoje. Ši- 
taipos nuporino Pruseika. .... . .x ,
Be to. Pruseika sakė, kad l« -kaita buvo ga
mes. komunistai, išlandę per 
visokias dūdas, čia ir Lietu
voje, galų gale pamatėm, 
kad musų idėjoms žmonės 

[nepritaria. Tai kas čia to
kio? Mes galim turęt bendrą 
frontą su socialistais ir bal
suot už socialistus, 
socialistai turi didesnę Įtek
mę i darbininkus. Be to mes 
agituosim už socialistų II 
Internacionalą, mes vieni Ii-;

satyras. Jaunimas pasitrau
kė nuo mus todėl, kad mes 
nesukėlėm revoliucijos 1919 
m. kaip buvo norėta ir many
ta. Bolševikai ir komunistai 
irgi visi pabėgo nuo mus. Tai 
ką dabar daryt? — klausia 
Pruseika. štai ką reikia da
lyt: jeigu atšalo, -

Paaeškau brolio Antano Tamošai- 
ėi ■. Kauno gub., Raseinių apksr.. Ka- 
zokiš ių kaimo, girdėjau gyvena Va- 
l alinėse valstijose. Kas apie jį žino 
malonėkit pranešti arba pats lai atsi
šaukia

JUOZAS TAMOŠAITIS
19 Margio st., įlydė Park, Mass.

Aš, Magdelena Vaisaitė-Bushman.f Pajieškau merginos arba našlės nuo 
pajieškau pusbrolio l.eono Bushman, ?s iki lo metų amžiaus apsivedimui. 
girdėjau gyvena Ro.vbury, Mass. Mel-' a.> esu metų, turiu savo namus ir 
<lžiu atsišaukti arba kas apie ji žinoti-, dvi mergaites — viena 13 metų, antra 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

ANTHONY BUSHMAN
122 New Boston st.,

North Woburn, Mass.

Pajieškau tos moters, kurios vyras 
mirė S d. liepos, Coalport. Pa. Jos ad
resą pamečiau ir negaliu laiško para
šyti.

(5) 11 metų. Kuri norėtų arčiau susipa- 
! žinti malonės su laišku prisiųsti ir sa- 
■ vo paveikslą, kurį pareikalavus su
grąžinsiu. (5)

ANT. GUSTIT1S
112 E. 13-th st., Georgetuvn. 111.

I j

dzimdziais” per pusę ŠĮ kas 5 dol., P. Brazdžionis 5 
'dol., Darbininkas 5 dol., 
iRankpelnis 2 d(»l., J. Vit- 
jkauskas 1 dol. Viso pasid >rė 
5 $53.84. Aukavusiems drau
gams kuopa taria širdingą 
ačiū. Lai dirba musų drau
gai Lietuvoje. O mes, be a- 
bejonės, iki rinkimai prisiar
tins, pasiųsime jiems dar 
tiek. Čia dar ne visi musųi

Tūlas laikas atgal sanda- 
riečiai pradėjo užsipuldinėti 
ant L. S. S. 61 kuopos. Ašį 
čionai nenoriu girti neiso-Į 
cialistų. nei sandariečių, o 
tik teisybę apie juos pasaky
ti. Sandariečių kuopa čionai 
gyvuoja jau senai, bet jokio 
progreso nedaro. Kuopoje 
yra išviso apie tuzinas narių, 
kurie nieko neveikia, tik 
bimbinėja nosis nuleidę. Se
niau jie rėkdavo, kad, girdi, 
mes, sandariečiai, Vilnių pa
imsime, lenkus išmušime, 
bet dabar jau to triukšmavi- 
mc pas juos nesigirdi. Iš jų 
veikimo išėjo tik piššš...

Socialistų veikimas yra 
nuosakus ir rimtas. Jie vi
suomet veikė ir tebeveikia 
darbininkijos labui. Viena 
tik buvo bėda, kad užėjusi 
komunizmo epidemija su
skaldė socialistų organizaci
ją. Bet. kaip matosi, darbi
ninkai vėl pradeda atbust ir 
paduoda vieni kitiems ran
kas. La\vrence’uj tapo atgai
vinta socialistų kuopa, kuri 
turi pusėtiną būreli draugų 
ir smarkiai veikia.

“Doros Brigada.“
Vvikaliukas sulošti pavy

ko gerai, tik visa beria, kad 
trumpokas. Bet šitą kritę 
mes linkę primesti So. Bos
tono draugams. Jie manė, 
kad daugumoje susirinks šo
kėjai ir ilgo teatro nemegs. 
Todėl ir nebuvo stengtasi 
(nieko daugiau pridėti. Bet, 
pasirodo, kad tai buvo klai
dinga. Publika daugumoje 
susirinko teatro mėgėjai. 
Ateityje reikėtų tas imti a.y- 
don.

’sivvstė?" Prelegentas turėjo 
; padarę> ant didelės popi- - 
ros piešini medžio pavidale, 

kaip vystėsi ir 
i šakojosi gyvybė. Tas piešt- 
|nys. paremta.“ visokiomis iš
kasenom i.“. aiškiai parodo, 
kokioj gadynėj kokie buvo 
gyvūnai ant žemės. Apie 
209,000 metų atgal žmogus 
buvo da labai panašus Į bež
džionę. šitą parodė nelabai 
senai iškasti tų laikų žmo
gaus kaulai Įvairiose pasau
lio vielose.

Prelegento aiški kalba ir 
nuosakų“ pavyzdžiai davė 
kiekvienom atsilankiusiam 
progos aiškiai suprasti, kaip 
evoliucijos keliu išsivystė 
toks tobulas šiandieninis pa
saulio valdonas — žmogus. 
Tikinčiau.“’.“ fanatikas ga'ė- 
jo persitikrinti, kad Dievo 
sutverlasai Adomas, tai tik 
mažiems vaikams pasaka.

Diena buvo graži ir žmo
nių prisirinko tiek, kad dau
giau Haverhillv negalima 
nei noreli. Visi klausėsi atv-

i

i

Simona- Mikalauskas, pajiesi.au 
švogerio Jono Olung-.-vič, pii--š 
gyveno Suv. Valstijose. l.ib 1 
ia-i su įrašyt Meldžiu at-išaui.ti 

• jo a ires;; malonėki e 
už ka bu.-iu širdingai

zirauti i 
prisiųsti,

Aš
MIVO 
kitrų 
nore- 
;;rl> i 
man
dėk..(iir:is,

SIMONA S MIK A L A U S K A S
311 ChateauįTJay .-tr., Muntival.

Canada.

i

Pajieš' au pusseserės Viktorijos '/ 
baiėiutės. Platelių parapijos. 
St->ugiitofo išvažiavo į Clevelan 
apie 3 metai ir nuo t<> laiko nieko 1 
girdžiu. Malonės at-isaukti :nba k 
apie ją žino teiksis pranešti šiuo ; 
rę-u:

PRANAS PAl I.ACSKAS
77 Web>t«-r st.. Montello, Mass

Brašau atsišaukti šiuo adresu.
J . (>. ( 4> I

Grand st., Brooklya. N. Y.
PARDAVIMAI

Aš. .Marijona BružiKiutė-Ra<izcyi- 
ėienč, pajieškau sa.o biolio Juozai 
Bruz.iko. Mariamptilės apskričio. Ba •-! 
žėriu parapijos, Dieyogalos kairuo.! . . . r , ',»■ ’ . • /•_ m 'vieta apgyventa lietuviais1 irnnau gyveno Ausoniu. Cuirtr; Mes . 1 r-
buvom Lietuvoj ir dabar sugrįžom | ,,.rl*’?as J. 
atgal į Ameriką todėl turime prie jo, 'Y ',sį . 
svarbų reikalą. Malonės atsišaukti ' IW1 L,a 
arba kurie apie jį žino, meldžiame 
pranešti šiuo adresu: (6)

M AR1JON A BRUŽIKIUTĖ
26 Star st.. Ansonia, Conn.

I

Aš, Mike Bilkau.-kas, pajieškau sa
vo pa-brolių Povylo ir Mykolo Bil- 
kauskų. Iie seiliaus gyveno Richmond 
Hi:l. Brooklyn. N. Y., b-t dabar neži
nau kur įie randasi, širdingai meldžiu 
atsišaukti arba kas žino pranešti, už 
ka busiu labai dėkingas.

MIKE PILKAUSKAS
132 Union st.. So. Gardner, Ma -s.

l’AARSI I >l( >I>A B.FčERNĖ IR
GROSERNĖ.

Biznis išdirlrta-. per keletą metų, 
ir lenkais, 

į pardavimo sužinosite ant 
.vietos. Klauskite <<!>

inrence st.. La* rence, Mass.

Pajieškau brolio Stanislovo Laboko 
ir jo dukters Stellos Labokaitės. I.a- 
bokas iš Lietuvos paeina iš Kauno gu- dikcijoj, 
berilijos. Laukuvos parapijos. Pikaita- 
lų sodžiaus 1919 metais jis dirbo mai- i 
nose Royaiton, Illinois, o 1920 metais 1 
persikėlė i Reynolds, Missouri. kur jis’ 
buvo paskutiniu kartu mums žinomas, j 
Jau |K‘iiki metai kai negaunu nuo jo ; 
žinios. Prašau brolio ir brolio dukters ' 
patiems atsišaukti, arba kas žino pra- I 
sau pranešti man, už ką busiu 
dėkinga.

Paulina Kutbickienė 
33(12 VVoodbridge avė.. 

Cieveland, Ohio.

PARSIDUODA BI CERNĖ IR GRO-
ISERNĖ. So. Bostone, kampinis storas, 
■ lietuvių apgyventa; biznis išdirbtas 
perdaug metų. Kaina prieinama. Prie
žastis pardavimo — priverstas eit į 
kitą reikalu Klauskite 'Keleivio” llc-

(5)

labai j
<»>

Mirė KOSTANTAS SABAN Al’SK AS. 
paliko turto ir real estate. Jo šeimyna 

'—moteris Monika ir vaikai, Ona. Jo- 
zapas;ir Antanas — apleido tėvą pen
kiolika metų atgal Bridgcport, Conn. 
Prašom at-isaukti greitai. 16)

JONAS TARASEVIČIUS
195 Railroad ave„ Bridgeport, Conn.

APSIVEDIMAI

BAKŠIUI OD \ RESTORAN AS
Nauji įtaisymui i. stalai, bizni- ge

ras. Klauskite: (5)
50 Market st., Brighlun. Mass.

MEDIS! TYRAS MEDIS!
5 svarų vieiirukas $1.50; 10 svarų

Į Š2.90; 2v svaru $5.70.
I VERSTINIAI KARVELIAI (balan
džiai! po $2.<m>; ZUIKINIS ŠUVA, la
bai geras. $12.00; KRAJAVI DAL
GIAI po $5.00.

Taipgi turime pardavimui VISOKIU 
FARMl' (ukiu). kurias parduosime 
pigiai. Rašydami laišką prisiųskite 2c. 
štampą atsakymui. (5)

P. D. ANDREKUS
PENTH ATER, MIC1I.

i

L
I į__

rengia 
suba

ri. Va
lias

i

- * * .
Komunistai pas mus il gi 

baigia kratyti kojas, nes jų 
vyriausi vadai išvažinėja Į 
kitus miestus. Pirmiau išva
žiavo komunistų “kunigas 
V. R., o dabar apleido Law- 
rence'iu ir komunistų daini
ninkas J. S. Žada ir daugiau 
ju iš čia kraustytis. Mat, jų 
dvasiai paliko čia pertroškus 
oras. Dabar čia pasiliko tik 
vienas komunistų triukšma- 
daris S. P., kuris ypač daug 
lennuoja Kliubo susirinki
muose. Mat, Kliubo pirmi
ninkas šiais metais yra drg. 
J. Savinčius. kurio tas komu
nistas labai nekenčia, todėl 
ir betvarkę susirinkimuose 
kelia. .Jeigu jis nesiliaus for
mavęs, tai gaus iš Kliubo 
“vilko bilietą.”

» « *

Vakarienė.
LSS. 71 kuopa 

draugišką vakarienę, 
tos vakare, vasario 13 
karionė bus privatiška.
iš musų draugų norėtų j »je' 
dalyvauti, turi užsiregistruo- 
ti iš kalno: Cambridge’uj 
pas kuopos narius, o south- 
bostoniečiai matykit drg. J. 
G. Geguži. Vakaras susidės 
iš vakarienės, draugiškų kal
bų. šokių ir kitokių žaislų.

Teatras.
Sulošus “Doros Brigadą” 

buvo manyta lošti “Valka
tą.” Tas buvo gana senai pa
skelbta. Bet, tyčia ar nety
čia So. Bostono komunistai 
pagriebė “Valkatą” ir suval- 
kiojo. taip kad mums dabar 
prisieina jieškoti kito.

Pradėję mokintis, veiki.io 
vardo draugai iškalno netu
rėtų skelbti, nes, mat. yra 
žmonių, kurie nesilaiko jo
kio žmoniškumo, bet elgiasi 
“kazionai.”

Kuopos Korespondentas.

na Įdomi.
l Taigi LSS. 144 kuopa da
vė jau du iš eilės parengimu 

’ Haverhiliio lietuviams. Grv.o 
džio 27 dieną ji buvo suren- 

'gus 19d-5 metų revoliucijos 
paminėjimą, o dabar šitą 

kuomet Pokaitę- Tai tik pradžia. 0 
graži pradžia yra geras pa
matas ir tolimesnei LSS. 114 

į| kuopos darbuotei.

Tūlas laikas atgal teko 
matyti “Darbininke” tūlo F, 
K rence v i čiaus koresponrien- 
cija. kurioje jis šmeižė tūlą 
J. U. P. Man stebėtina, kaip 
tas žmogus, buriamas pats 
purvinas, drista purvinti ki
tus. Juk visi žino, jog tamsta 
esi iš “stiklelio” mokslą bai
gęs ir moki nose žemę arti. 
Iš bobinčiaus auklėtinio nie
ko daugiau ir norėti negali
ma.

♦ *

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad N Ą l JJO K L' išdaryti 

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

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

Pajieškau gyvenimui draugės, l>e 
skirtumo, nmrginos arba našlės, kuri 
mylėtų gyventi Floridoj, kur rožės 
žydi žiema ir vasarą. Aš esu pamoky
tas 32 metu vaikinas, priklausau prie 
turtingos kompanijos, turiu dailiau
sius namus. Tėvai mirė, pasilikau vie
nas. nėra kam namai prižiūrėt. Lietu
vaičių merginų pas mus nėra, todėl 
pajieškau per laikrgštj. Norėčiau, kad 
atsišauktumėt ne vargingos, gerų tė
vu dukteris

K. KLIMAS
Gen. Delivery. Jaeksonville, Florida.

Gcdminytė, pajieškau 
Pranciškos Gedminytės, 

Kauno rčdyb s. Ras -inių 
Skirsnemunė: parapij >s.

kad ji yra vedusi ir turi 2 
ne

žinau Teko girdėt, kad ji gyvena Chi- 
cagej. Miela mano sesute, malonėkite 
atsišaukti arba 
meldžiu man pranešti, už i a busiu 
bni dėkinga, ros aš turiu prie jos 
bai svarbu reikalą. Mano adresas:

MRS. SUZ\NA SHULNES 
225J Valerą Avė., Carrick. Pa.

Mt. Oliver Rranch.

Aš. Suzana 
savo sesutės 
įlavina iš 

j nrskričio.
Girdėjau 
dukteris. Po vy:ui as jos pavardės 

I

kas apie ją žinot?, 
ta- 
la-

i

I

___________ __  _____ Reikia pasakyti, kad šo
kę negalim stovėt kaip stul- cialistų kuopon susirasė v ?i-

■ ” . . .. bliausi ir rimčiausi šios kolo-
i. Jie turi gerą 

.vardą vi?qsc vietos lietuvių 
organizacijose ir visur užima 
vadovaujamas roles. Ir su
tverta jų LSS. 144 kuo ja 
taip pat gražiai pasirodė, nes 
jos parengimuose žmonės 
nėra šmeižiami ir kurstomi 
vieni prieš kitus, bet rimtai 

i mokinami. šviečiami, ir 
i kviečiami vienybėm Už šito- 
ikĮ gražų kulturini darbą 
Haverhiliio socialistų kuopai 
priklauso garbė. S. U.

pai. Musų pareiga eit su d i-...................
džiuma, o didžiumoj dabar nijos lietuviai 
yra socialistai, — tvirtino į var(fo visose 
Pruseika.

Čia padaviau visą bran
duolį jo kalbos žodis žodin. 
Žmonių buvo arti 150. Aukų 
surinkta 6$) doleriai.

Iš Pruseikos kalbos pasi
rodė. kad jis yra išmestas iš 
darbininkų komunistų parti
jos. ( K. J. Geležėlė.

PHILADELPHIA, PA.
Nuplukęs Brooklyno oraku

las Pruseika atsižadėjo 
komunizmo.

Sausio 17 d. Temple Sve
tainėje atsibuvo lietuviškų 
rcpublikonų partijos prakal
bos. Pirmas kalbėjo vietinis 
republikonas, geras visų kar
čemininkų kostumeris, savo 
laiku buvęs karštas bolševi
kas. Potam dainavo morčinis 
kačių choras. Dainavo taip, 
kaip dainuoja subatomis 
karinamose. Vėliaus kalba 
nuplukęs Brooklyno oraku
las Pruseika. Jis agituoja už 
republikonų partiją, kaipo 
susidedančią iš lietuvių, ir 
palaikančią tarp lietuvių 
vienybę. Potam ėmė bart 
Bagočių. 
Bagočius 
ną valgęs 
Bagočių, Pruseika pagyrė 
“Keleivi.” J kelias minutes 
apkalbėjo apie visą pasauli, 
ir susirietęs gyrė Philadel- 
phijos lietuvius. Girdi tik 
vienas kačių choras esąs 
prastas, o prastas todėl, kad 
mažas ir kad susidedąs tik iš 
senbernių, bobelių ir sen
mergių. Kur musų jaunimas 
—šaukė susirietęs Pruseika. 
Kada čia buvo “Kova,” gy
vavo Lietuvių Socialistų Są
junga, tada čia buvo daug

sakydamas, kad 
“iš visų pečių duo- 

“Sukritikavęs”

Į kelias minutes

• SCRANTON, PA.
Kas padarė kun. Gritėną 

vyskupu?
“Keleivio” No. 1 skaitau 

šitokią žinutę iš Philadelphi- 
jos:

“Paklausus, ar neturi kas 
kokių klausimų, publika api
pylė kunigą Žukauską to
kiais klausimais, kurių jis 
visai nesitikėjo išgirsti. Vie
nas iš publikos skaito ‘Vie
nybę’, kur tilpo vyskupo Gri- 
tėno korespondencija, Įro
danti. kad kun. Žukauskas 
nėra kunigas, tik apsivilkęs 
kunigo rūbais apgaudinėja 
žmones. Perskaitęs tą žinutę 
žmogus klausia Žukausko: 
‘Kodėl tamsta savo vyskupo 
Gritėno nepatrauki Į valdiš
ką teismą už apšmeižimą, 
jeigu esi kunigas?’ Vieton I 
atsakyti i pastatytą klausi
mą, tuo jaus Žukauskas ši
tam žmogeliui pastato toki 
klausimą: ‘Atsakyk kas pa
darė Gritėną vyskupu, tuo
met aš atsakysiu Į tamstos 
klausimą.’ ”

Aš, kaipo Scrantono gy
ventojas. gerai pažįstu vys
kupą Gritėną ir tikrai žinau, 
kad jis yra išrinktas Į vysku
pus legališku budu ir priė
męs asekraciją. Kiek teko 
man girdėti, tai minėtas Žu
kauskas buvo apsilankęs pas 
vyskupą Gritėną ir prašė su-

I

Rado negyva Franą St;-kauską. jis 
yra lietuvys, Kauno gub.. giminiu čia 
neturi. Jei I as norėtų ką nors dau
giau anie ji žinoti. lai kreipii’si pas 
mus. AUGUSTAS BALNIS

711 Bauer avė.. Cincinnati. Oh'o.

Pajieškau biolio Antano Ponelio, 
paeina is Radviliškio miestelio, Šiau
lių apskričio. Kauno rčdybos. Turiu 
daug svaibių reikalų, nes turime at
važiavusių iš Lietuvos. (5)

Bronė Rakienė-Grisaitytė
307 Tabar . t . Pittsburgh, Pa.

I
Pajieškau pusbrolių Antano. Jono, 

Stanislovo >r Izidoriaus Buitkų; visi 
jie dirix> niainosc. Pennsylvania vals
tijoj. 15 metu ntgal Meldžiu atsišauk
ti. turiu reikalą. Iš Lietuvos jie pa -i- 
na is Tautelių kaimo,. Eržvilko parap., 
Raseinių apskričio. (5)

FRANK VERIGO
Scilico, Conn.

I

dukterį Mikai 
nežinau kaip ji 
gyvena Chica; 

redylms, Taura- 
parapijos. Mel'l

>i. (.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nesenesnės kaip 40 mefų. 
Aš esu 39 metų. Su pirmu laišku ma
lones prisiųsti ir savo paveikslą. Ar
čiau susipažinsime per laišką.

J. RUI.ES
122 S. AV. 3-rd st.. Canton, Ohio

Pajieškau jaunos moters ar mergi
nos, tarpe 25 ir 33 metų, katra sutik
tų dirbti saliune arba laikyti per pusę 
bizni. Galima padaryt daug pinigų 
Atsišaukite greita: ir savo paveikslą 
prisiųskite šiuo adresu: 

M. Box 5
193 Gntnd st^ Brooklyn, N. Y.

Darbai Lavvrence'uj šiuo 
tarpu eina prastai. Daug 
žmonių vaikščioja be darbo. 
Patarčiau bedarbiams iš ki
tų miestų Į čia nevažiuoti, 
nes darbas labai sunku gau- w _ 
ti. Viską Matantis. jaunimo, — sakė Brooklyno

KULPMONT, PA.
Angliakasiai nebadauja.
Teko pastebėti nekurtuose 

(laikraščiuose pranešimus, 
[kad angliakasiai jau badau
ja. Nežinau kaip yra kitose 
vietose, bet pas mus dar nie
kas nebadauja, visi sau gra
žiai gyvena ir yra pasirižę 
streiką laimėti. Tad kovo
sim, kol kapitalistus nuga- 
lėsim. nes perdaug jie mumis 
išnaudoja. Stanley Brank.

Pi-jieškr.u sesei 
(railaitę, po vyro 
dinasi. Girdėjau 
Paeina is Kauno 
apskričio. Šiiab-S 
atsišaukti šiuo »-h<-s 

hicolnt.as M. Račkauskas 
1116 Ilamlin st., N. S. Pilt- burgh, Pa.

Pajieškau draugų Pranciškaus Dap
kaus. Antano ir Polinaro Vaičiuliu, iš 
Drugi'i kaimo, Joniškis parapijos J 
Amerika jie atvažiavo į Bellovs F;:l!s. 
Vermont apie 13 metų atgal. Turiu 
svarbu r<ika!s>. Malonėkit atsišaukti, 
arba žinantieji jų adresą malonėkit 
man pranešti, už ką bu-iu dėkingas.

K PIKELIS f5)
39S \V 2-nd st.. So. Iki .ton. Mas..

» 
I

KENOSHA. WIS.
Keli žodžiai iš musų kolioni-: 

jos darbuotės.
•‘Keleivyje” tankiai mato

si korespondencijų iš Ke- 
nosha apie Įvairius Įvykius, | 
b(‘t apie darbuotę dailės sri
tyje niekas nieko neparašo, 
tartum čionai nieko nebūtų 
veikiama.

Kenoshoje gyvuoja Dailės 
Ratelis, kuris yra daug pasi-

į darbavęs dailės srityje ir pa
linksminęs Kenoshos lietu
vius. nes kas metai surengia 
koncertą ir šiaip Įvairių pa
rengimų. Teko nuo ratelie- 
čių girdėti, kad jie ir šįmet 
rengiasi prie didelio koncer
to. kuris bus geresnis už vi
sus pirmiau buvusius. Pro
gramas susidės iš stygų or
kestrus. choro, mergaičių

teikti jam kur nors parapiją. I choro, vyrų kvartetų, duetų 
Vyskupas Gritėnas atsakė;”’ solo. Tasai koncertas Į- 
žukaiiskui kori iie J vyks, rodos, 7 d. vasario, 3ti,hTh • J1S.PlrmiaU'val. po pietų. Polonia Svetai- 
tun stoti Į seminaiiją pasi- n^j Tikimasi, jog publika 
mokyti, o tik paskui jieškoti skaitlingai atsilankys Į šj 
parapijos. koncertą.

Bačių Juozas, Jaunutis.

Pajieškau seser- Uršulės Katk; 
kiutčs (po vyru. Bauginlienė), is 
tuvos Baugų parapijos. Alytaus 
skrieto. Tr’s metai atgal gyveno 
Bostone Ma’ončsit atsišaukti, 
žinantieji praneškit jos adresą, 
busiu dėking i.

PETRONĖ KAZĮ I.IENĖ 
!‘>1 l tVashmgtoii -t.. Norwoo«], Mas.

Jieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio. As esu 24 m. amžiaus mergina, 
graži, inteligentiška, mėgstu dorą šei
mos gyvenimą. Esu Lietuvos valdinin
kė. b-t noriu apsigyventi Amerikoj. 
Amerikos vyrai malonės arčiau susi
pažinti per laišką, jei galima su foto
grafija. šiuo antrašu: Lithuania.
Kaunas, Karo Ligonines gatvė Nr 4. 
Drcslerytci. perduoti Ledijai

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba moters, nuo -35 iki 15 amžiaus. Aš 
turiu savo šluba vertės 5 tūkstančių, 
prie to dar turiu šton-lį saldainiu ir 
laikrodėlių ir kitų daiktų. Amžiaus 
esti 13 metų. Platesnių žinių suteik
siu per laišką JONAS VENIS 
2117 Rockville avė.. Scranton. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 3.5 metų. Aš esu 
vaikina-: 31 metų, svaiginančiu gėri
mu nevartoju. Iš Jactuvos meldžiu nc- 
rašinėti. A. S.
193 Gr.-md ,-t. Box los, Brooklyn, N.Y.

Pajieškau draugių lietuvaičių, ku
rios norėtų su manim susirašinėti. Aš 
esu vaikinas 29 metų. 5 ir pusės |»čdu 
aukščio, mėlynų akių, gelsvų plaukų, 
-veriu 1Csvarų, svaigalu nevartoju 
Svarls-snes žinias apie save suteiksiu 
per laiška. Su pirmu laišku meldžiu 
pri-iųsti savo p-iveiksla, kurį ant pa
reikalavimo sugražinsiu atgal. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Vaikinus 
meldžiu ncrašinčti.

FRANK K AUSI NO
92-n<l ('o. M B.. Pcarl llarlrir, T. II.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės tarpe 20 ir :’>2 metu, be skir
tumo tikėjimo. Kuri mano apsivesti, 
tai meldžiu atsišaukti. Aš esu vaiki
na- 32 metų, baugiau žinių apie save 
suteiksiu per laiška. G. S.

Kire P O. Box 258, Akron, Ohio.

Pijieškau pusbrolių Juozo Jurkaus 
ir Vinco Jurkaus Malonėkite atsišauk
ti. aš turiu svarbų reikalą. Mirė brolis 
Jonas Jurkus Chicagoj. (5)

1 (LANK JURKUS
530 W 84 st.. Ix>s Angeles, Cal

Pajieškau draugės Kastulės Kara- 
liutės-Crubieviėienčs. Metai atgal gy
veno Brcoklyn. N. Y Aš pamečiau jos 
antrašą. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite man pranešti, už 
ka busiu dėkinga. (5)

MRS. A. BUDREVIčIENfc 
1116 E. Spruce st.. Seattlc, Wash.

Aš. Marijona Kazlauskiutė. po vy
rui Sprindicnė pajieškau pusseserės 
Julijos Grigaliūnienės, pirmiau gyve
no P'niladelphia, Pa.; paeina iš I’uč- 
komių kaimo, Valkininkų parapijos. 
Vilniaus rėd. Taipgi pajieškau dėdės 
Motiejaus Kazlausko, pirmiau gyveno 
Ncw Yorke, paeina iš Valkininkų 
miestelio. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti šuo ad
resu: (6)

Mrs. Marijona Sprindienė
9 Milham st , Gaubury , Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
moteries, nuo 15 iki 55 metų amžiaus. 
Esu našlys 57 metų amžiaus, turiu 
gražu narna 815.000 vertės. Butų ge
rai kad ir moteris turėtų kiek pinigu. 
Jieškau moteries be skirtumo tikėji
mo. J. P.

1118 Fone t Bark avė, St. Izruis, Mo.

Pajieškau lietuvės švarios ir geros 
sv< i' atns, tarpe 30—10 m. amžiaus 
dėl apsivedimo. Aš esu inteligentas 
amntninkas ir galėčiau užlaikyti ge
rai namus, jei turėčiau gerą gaspadi- 
ne. Pajieškau per laikraštį dėlto, kad 
čionai lietuvaičiu nėra.

M. F MILIUKAS
Ge:i. Delivery. Salt I^ike City, L’tah

B. Naujokas
bei žydbemiaujat. tad verčiau savo 
dr-pų Naujoką Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kailangi jų cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barberius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit.
JONO—JOHN’S C1GAR
arba Petro Naujoko po !•> centų 
cigarą. <> rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tčtj 
myk vardą ant hakso.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 D1VISION AVĖ., 
BROOKLYN, N. Y.

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

1

Skausmą 
PŪSLĖJ 
Greit sustabdo 
SANTAL

MIDY
Gauk tikra
Tėmykit žodį' 

“Midy”
, Baisiduoda 
Visose Aptiekus

VISU ŽINIAI!
l>ž viMiki.i, rūšies ‘•mulkiu? pa>i- 
garsit imtis. kaip ta«; pajitaakojt- 
mus ap. i. Vilimu. įvairius praneši- 
mus paidavi.iius, pirkimus, skai
tome i»<i uz žodį už sykį. No 
rint ta patį apgarsinimą patai pi n. 
k<-lis .-y Kilis, už sekančius rykiu’ 
skaitome 2<-. uz žodį uz sykj.

F- G’ivio” skaity tojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ut 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo',į. 
I ž pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirma sykį; norint ta patį f>aj ty
kojimą talpvt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams. kurie 
tur užsiprenumeravę laikraktį, už 
pajieškojimus giminiu ir draugų 
skaitome ir uz pirmą sykį pu lc. 
už žodį.
Bajieškojimai su paveikslu pre 
kiuoja daug brangiau, nes ųpda-y- 
mas klišės dabar prekiauja bran
giai. Todėl norint talpint pa/esko- 
jimą su paveikslu, reikia pr'siųst 
fotografi ją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia nrisiųst karto ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 i;roai»way,

SO. BOSTON. MASS.

Pajieškau apsivedimui draugės 
merginos arbi našlės, doro pasivedi-, c 
mo darbininkės. Aš esu suaugęs vai-j'J 
kinas darbininkas. Nr.rizčioz “c v 
mm susipažinti, malonėkite atsišaukti i v* 
pri-iųsdamos paveikslą. Ant juoko ne- 
rašinėkiL P J. (5)
801 Baltimore st., Dayton. Ohio.

Bapieskau apsivedimui našlės, ne 
jaunesnės kaip 45 metų. Aš turiu far- 
ma ir gyvenu vienas. Reikalinga 
padinė. Atsišaukite šiuo adresu: 

J. W. SINANITRAM 
Athol Road Box 14a, 

Templeton, Mass.

.. ,1
Norinčios su ma-\t

I
ii
IiA - c

Telefonas 6U2-W.

gas-
(6)

Dr. I. Sor man-6imaaslta$
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

MONTELLO. MASS

I I

pajiesi.au


i
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Sveikatos Kampelis.
KAIP BŪTI SVEIKU 

ŽIEMOS LAIKU.
Kas met. kaip tik saitas 

ras priverčia žmones uždą 
nėti langus, tuojaus pasiro
do įvairu) i:eos, kaip antai 
slogos, bronchitis, 
ir plaučių uždegime' 
žastis tai a -c. Su t 
tais langšA". 'ei nėra 
mes ventiliacijos, 
oras pasidaro sunkus 
tir.r.am -'. k -; j puvimui 
to, su da<Kuriniais š 
bucais, orut pa>i 
sas, ir šis sausa: 
drėgnumą is n< šie 
ir kvėua-in.u liaukų, 
dab's ';:>,ti/J!)ii taip 
negaii ai^ilaiktTi nuo ligos 
peni, km iv gali bumon pa- 
texii.

.Apart gyvenimo troškiuo
se kambariuose, žiemos lai
ku mes labiau linkę eiti i 
jieventilii i s sales, teat
rus ir gatveKarius. Taip pa
gauname ligas nuo kitų žmo
nių. ypač kuomet iie kosti ai 
Čiaudi tiesiog Į mus.

Kad iš\e: 
ligų, reikia 
vasaros pa 
riai turi b tu. 
stematingai 
nas langas 
pora c 
z\i v1 tlViG 
ra -1 
išlei* 
(.•» r Į

O-

ri-

ionsiiitis
Prie- 

jždary- 
tlnka- 

vidaufc 
ir ne- 

. Apart 
iildymo 

daro sau- 
s oras atima 

gerklės 
ŠIOS 
kati

netikusio papročio liežuviu' 
šlapini pirštus.

Trumpai kalbant, busi j 
sveikas žiemos laiku, jei 
kvėpuosi tyrą, drėgną orą 
•ienos laiku ir miegant, jei 

tinkamai mankstysiesi ir 
. engsi kitų žmonių kosulių ir 
čiaudulių. F. L. I. S.

mankštysiesi

Vieni žmonės iš prigimi
mo jau turi kaikurioms li
goms tokio atsparumo, kiti 
jo gauna tik persirgę žino
ma liga, treti gi — paskiepy
ti tam tikrais skiepais.

Kiekvieno žmogaus kūne 
narveliai šiek tiek pajėgi? 
apsiginti nuo apkrečiamujt 
iigu mikrobų. Jau Meėniko 
vas yra parodęs, kad pakliu 
rūsį kraujo sriovėn mikrob: 
tuojau apsupa baltieji krau
jo krisleliai ir stengiasi j.

♦ 1

1A<1
US l
:orą coliu-j

CiaUį 
oro ka 
ii UI d u 
. minu
1 2ip“l. 

miegoti 
ir gerai 
rytmetį.

Daba: 
siu kaltė 
mo palaiKvmui 
mo 
Kuomet 
angliniai

1
i

k t. t- E i V j S

,nės be pavojaus galėtų val
dyti net i damai ar negerai 
virtą kiaulieną, dar nesuras
tas. Bet yra tik vienas geras 
būdas nukreipti tą liga — tai 

(atsakanti.'
’sunaik'-. i gyvūnus, 
įtik gerai

u r ė.- ;ii

1

•c

Trijy dienp 
kosulys yra 

pavojaus ženklu

H<K4. Saukto 28 d.. IbŽb.
IŠPARDAVIMAS IS 

DIRBTUVĖS.
Drūti ir ilgai laik«uti "auii boileriai

FARMOS.
BAJIEŠKV l‘l SIN1NKO

1 AKMOS arba apysenio 
saus, kuris norėtų dirbt ant farinos, 
as duosiu pilną užlaikymą kolei tik no
rės. Plačiau paniški risiu per laišką.

PAUL KATRIUNAS .
Bo.x 11, East l.ynn, W. Va.

* I

ANT ; 
žmo-; ir su.Udėjilflo keliai.

Padirbti 
ekstra drū
tai. sunku-, 
tikro vario, 

u 3 colių 
tikro brasio 
dungtukai 

Gu.niniai 
gaslu-tai ra
ndasi tarpe 
ciangtuko ir 
keno, taip 
kad oras 
neįeina. Le
ngvai išva
lomi. Nėrd 
sriubų ke
puraičių ir 
nėra sulieti 
i* vieno 
šmoto. Ne

nuimant dangti.

virimas. Virimas 
Todėl 

'\ iita kiauliena nc- 
mų.
.<ad Suv, Valstijų 
mėgsta žalia arba 
ptą mėsą. Trichi- 
tiems pavojinga, 
a iš tu šalių, kur 

iii kiaulieną.. Tri- 
'.ausia pasirodo

- .i šventėmis, nes 
v< valgo daug vi-

.ątų ir džiovintu 

...mintų iš kiaulie- 
sros, jeigu jos yra 

- is kiaulių, kurios 
buvo užkrėstos, iš- 

- ui iigą. Kaltais tri- 
; -.Tga ištisos šeimy- 

. • t pavalgo dešrų
- kiaulienos.
- saugojus nuo tri-

■ Igyk žalios arba 
s kiaulienos arba 

• : '..ši, kuriame yra 
PROS.

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingo.' ličdos. 
ia> galit juo.- 'i.stabdjt dabar ~u 
ireoniui-ion, -ušvcljiintas kreozo
tą-. k.-.ri- yra priimua- vartoti. Crco- 
r.iui.'ion yra nauja- meitikaliskas 
.-radimas ir jis veikta padvigubintu- 
grcttittnu: j - palengvina ir gydo 
■ea apimta odą ir -ula.ko getuaių 

...:gii:ią.
Iš vi-ų žinomų vai.-tą. kreozotą 

pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy- 
lynr.ii pa-tovaus ko-ulio. -alėto ir 
-■tekių gerklės ne-veikr.nių. Creo- 
i'.vlsiou turi dar kitų gydančių, ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir g) <lo užnuodytą plėve ir 
-u-tabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotą- pasiekia skilvi ji-

.-igeria į kraują ir tuotni sustabdo 
gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydę nuli pastovaus ko- 
-i-.lio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendra 
veikimą -u kvėpavimu. Ji- yra labai 
geras dėl sutvirtinimo viso- -i-te- 
mos po blogo šalčio ar ’tb.i " Pi- 
r. gus sugrą maine jeigu ju-ų -alčic 
ar kosulio neoaleiigviritu vartojant 
j kaip u įrodyt... Klauskit pa-
•u-ų aptiekori i. Creonudsion Com- 
pany. Atlanta. < «a. (apg)

PARSIDLODA FARMA
1 akrų žemės, 1:1 akrų dirbamos, o 

likusioji raiškas ir tranvs.a. žeme la
bai jrera, au;»a viskas. 5 kambarių stu
ba, barrė ::šx21. \ šuniukas ir dau
giau budinkų. Parsiduoda su gyvu- 

ir padarais. Budinkai apdrausti 
a-u. dėl. Viena mailė nuo gele-
■.i.tkelįo st ties. Raini’ $2500. įnešt 
reikia -SI.' H). Priežastis pardavimo ne
sveikata. (8)

JURGIS ABRAITIS
Bcx S2, Pattenburg. N. J.

C. era 
monė > 
engvai 
la y r; 
airi e 
•algo 
•hina 
iiemo 
o/lu -Avi

tlr

v-.e

3.35 
A*> 
lt20 
1X53suardyti, padaryt kūnui ne 

kenksmingu. Bet paprastai 
kai tik Į kūną isikrausio kiel 
daugiau, mikrobų, kūnas ne 
pajėgia jų apgalėti ir nesu 
geba sustabdyti jų veisimos 

Tai dar negalime vadinti 
tikru ligoms atsparumu.

T ikras imunitetas tik tuo
met yra. kai kunui nekenkia, 
nors ir didelis mikrobų kie
kis butų isikiaustęs į ji.

Imuniteto esmė dar nėr? 
medicinos mokslo dorai iš
aiškinta.

Manoma, kad atspariame i 
kūne y?a tokios medžiagos, 
tokių skystimų, kurie numal
šina mikrobų nuodus arba 
toksinus.

Kai kurioms ligoms atsi
randa atsparumas visam gy
venimui, o kai kurioms —tik 
ilgesniam ar trumpesniam 

metu laikui.
Vaikų

*r.5O

APKREČIAMŲJŲ LIGŲ
PLATINIMAS.

Per mokyklas, lygiu budu. 
per bažnyčias ir per kitas 
rietas, kur susitelkia dau
giau žmonių, platinamos esti 
Kaikurios apkrečiamos ligos, 
kaip tai: skarlatina, difteri- 
_as. tymai, kokliušas, paau
siu epideminis patinimas, 
megenų epideminis įdegi

mas ir kt.
Jau senai žmones yra pa- 

tėmyję, Kad tokiomis ligomi< 
caiima nuo kitų apsikrėsti. 
Bet kokiu gi budu, kokiomis, 
taip tariant, sėklomis ko
riais diegais arba perais, tos 
:igo> esti nuo vieno kitam 
perkeliamos, —lik pabaigoj 
pereito šimtmečio pradėta 
suprasti.

Per ištisus šimt_ __
manyta būdavo, kad apkre-- 
čiąmosios ligos oru. vėju esti apkerčiamosioms 
atnešamos, kad jų galima‘sparumo 
gauti iš miglų, iš dvokiančių ‘ subrendusių 
išviečių, pūvančių lavonų nizmas. 
oro.

Bet ištikrujų pasirodė, kad 
apkrečiamomis ligomis daž
niausia apsikrečiama nuo 
ai limo susisiekimo su patim 
ligoniu ir su daiktais arba 
žmonėmis, kurie buvo prie’ 
ligonio. Rečiau jau gauna-į 
na ligų iš ?p>;rė<-o vandens, 
•s kai v-u. iš (tuikių.

Mikroskopas paroti ė, kad 
apkrečiamųjų iigu priežas- Į 
lis t?.i mažytėliai gyvūnėliai, 
augalų arba gyvulių veislės, 
mikrobais. mikroorganiz
mais vadinami.

Tie mikrobai Įsikrausto i 
žmogaus kūną, Į jo audinius, 
i kraują, į limfos takus ir 
ima tenai sparčiai veistis.

Kažkuriomis ligomis 
sergant, tų mikrobų 
veisia tokių, jog žmogų 
serga labai 
parą, kitais 
tam ilgesnio 
iių savaičių. Trumpiau ar il
giau mikrobams besidaugi
nant, žmogaus kūnas, taip 

užsiteršia mikrobais 
ma Kitaip atrodyti, negu 

uždėtas' ^rm^au’ ka* 
mbariuose. : 
ą pavaikš 

Trinanti 
altu van- .. . į

mgus šių žiemos 
stengtis laikytis 

. . K: mba- 
’ reguliariai ir si- 
vėoina.mi. Vie- 
t .ii: būt atdaras 
iš apačios, kad 

s atda- 
1_- \ ;: Sjj41S, Kad 

;erą orą. Tas pri- 
; prie palaikymo 
mbariuose.
v • 

_ . vA L*- - A s. šie

tų du syk ant die- 
>at reikia stengtis 

su atdarais langais, 
išvėdinti kambarį

Be to
langų

v •

l
i
» 
$
i

>
I,

cl

P’.RSIIM ODA i•• VILMA.
13 a ■ ! 1 mailių nuo Bostono, susi

dedanti i • >T» akrų žemės, J;.-.ina; sod
nas. 11 kambarių stuba. 9 karvės. 1 
:>uhu:'. 2 arkliai, yra vištų, kiaulių, 
visokių farnios ••lašinu. Parsiduoda 

uigis.i su mažu įnešimu S2.00O ar 
galiu -umainyi ant stubos 

One ar apielinkėj aru. ant klau
sios progos, bei 

(•'>>

j
:

Sl/,00. A<
o
tdv< : Ne;>ialei-K't-?
plate-. iiiu žinių kreipkite.• pa:

A. ..' KUPSTIS
.731 Br< aai>ay. So. Boston, .Mass 

Tcl. S > B t->n Um>2 arba šaukite: E. 
Bridgewater 173, Ring 11.

ludegslte rankų
langiukai gali būt lengvai nuimami. 
Tai ym praktiški visiems naminiams 
eikaiarns. Niekur jus negausite taip 
•igiai tokiu gerų boilerių ir kent., 
aip pas mus. Jie laikys visą gyverų- 
ią. Ant keno parodyta dirbtuvės kai- 
r.s Prisiųskit nion<ytor«lerį arba «c: 

' ’. tuo.i aplurėsit saugioj skrynioj. 
Reikalaukit katalogo »!yk;ii. <43;

ROME MANI l'ACTI RING CO.
69 b asi so. IVater St.. Dept. B-35.

< UICAGO. ILL.

ūmų ns
t O • •’ O f

,mų didžiau

oro drėgnu- .
ucmet namai šildomi, 

būdavo vartojami : 
pečiai \ iituvėse. 

būdavo galima laikyti ver
danti MuOt.ą \ i.n.lens <xnt pe
čiaus. Drėgnumas ore reika
lingas, ;ei nenorime turėti iš
džiuvusių gerklių. Reikia at
minti, kad drėgnas oras, tu
rėdamas 68 laipsnius, yra 
daug šiltesnis, negu sausas 
oi as turėdamas 71 laipsnius: 
taigi palaikant drėgną orą 
netik palaikome sveikatą, 
bet sumažiname anglių bi- 
las. Galima pirkti įvairių da
lykų, kuriuos deda antpe-' 
čiaus tam tikslui, bet geriau-j 
. is būdas tai bile puodas pri
piltas vandeniu ii 
ent šiltų oečių kan.T

.iem, 
ore 

klę : 
rytmetį ir vakarą, 

gelbės daugumui priprasti 
staigių oro atmainų. Ge
ria pripratinti 

maudynių.
erai nūs; 
intL 

užtenl 
• taipg 

turi kosulius, slo- 
am panašias li- 

-biga yra už- 
r dažnai pra- 
kaip plaučių 

ogų gau- 
laikoma sDarumu.

organizmas tokie 
ligoms at- 

turi mažiau, negu 
žmonių orga-

i Dei to mokyklose apkre
čiamosios ligos gana greitai 

• ima platintis.
“Sveikata."

su- 
prisi-

c*f 7-
greit, per kokią 
atvejais reikia 
laiko — net ke-

Naujas -/iUzikalis
KŪRINYS.

A. Vanagaitis tik ką para
šė sceniškam veikalui "Ale- 
nutė” muziką. Dainos, ką 
teipa knygelėje, yra 
dvigubai pailgintos 
‘lįs naujos dadėtos 
šešios dainos. 
graži ir lerigv 
Norintieji pers 
J’su muzik

- iškeptas ir vidų- “Keleivio” 
ai neiškeptas. To- prie autoriaus,

Si

Kiui. i. tu- yra tinkamas 
t'.: uomet gerai iš

virti1. U taip beveik visi 
•meru i iui ją mėgsta. Rei- 

r.ti. jog šiluma la- 
pereina per mė- 
eli šmotai nors 

. rai iškepti, bet te

visos 
ir dar 

viso yra 
.Muzika labai 
a 

statyti "Alenu- 
a, kreipkitės į 

redakciją arba 
J. Steponai- 

ą mėsos šmotą čio, 312 Broad\vay, So. Bos- 
F. L. I. S. .cn, Mass.

Dr.HUMPHREYS’
M

j
Į ii

w

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

Al ali Drugj^iti 30 ccats. 
HUKPHREVS’HOMBO. MZIMCTSECO.

Itališki Armonikai.

For Grtp, Influenza

Mes išdir- 
bam įr im 
portuoja- 
me \ iso- 
kių rūšių 
rankomis 
I i r b t a s 
Itališkas 
'.kordinas 
geriausias 
pasauh

Ant 10

SURASTAS MIEGO LI
GOS MIKROBAS.

-Alis Events, dirbusiam Wa- 
jShingtono tautinėj laborato- 
■ rijoj, po gan ilgo tyrinėjimo 
pavyko 
miego ligos 
Events 
streptckolų pagelba, paimtu 
iš lavonų, žuvusių nuo tos 
baisios ligos “šv. Elzbietos” 
bepročių namuose. Po iskie- 
pijimo kraiikams minimų 

: mikrobu, nuo kuriu iie tuo- 
i jaus žūdavo, kralikų lavo-j 
nuese bacilos buvo randa- 

• mos ne tik jų kūne, bet i’ 
smegenyse, šiuo s^nsacinit 
išradimu, jei tik ta žinia pa
sitvirtins, bus atliktas didelis 
darbas bakteriologijom sri 
tyje.

surasti ir izoliuoti 
mikrobą. P. 

savo tyrimus darė

“KELEIVIS" bARBO Ž.MONII 
LAIKRAŠTIS.

PLATI NK1T JL

ftietų gvarantuotos. Musų kainos že
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai Ša 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kurį pasipnčiam DYKAI. (-)

Rl'ATTA SERENELI.I & CO.
817 Blue Island Avė.. Dept. 30, .. 

CHICAGO. ILL.

išpildoma.

Į

VAIRIOS ŽINIOS

t

dėl
!1O

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =
negali r; k’oiri sau pageli **i i! Kuomet. vidu- 

jie nežino k-* jiems kci.i.ia. Tai yra reikalas jus 
rėkit Juos rvpestit.jnri Pridabokit. kai ją viduriui 

dieną. Ir 4 i apsireikštų nors m./Jausis Vidutin 
kitę Jems Bai’nbžno—H^-lrit; C riau-i Dr.v.rn 
j> Ji* net ‘įaugi. : \ JH veikia greitai, k n-
.l:g 35c. :; t.vkose ar tiekiai ik la'ioratodpi.

F. AD. R1CHTER & CO.
B.-oc!;!yn, N. Y.

LIETUVIAI STUDENTAI Prie Berlyno Universiteto 
VOKIETIJOJE. į ir Aukštosios Komercijos

pora šimtų metų mokyk los veikiančiose sve
timšalių studentų atstovybė
se Draugi ia turi po vieną at
stovą. — 
slandei ve 
yra 
svetimšalių studentų reika
lus ir šiaip iv 
niai uždaviniai. Šiam žiemos 
semestrui palikti ten Drau
gija atstovauti tie patvs as- 
mens; svetimšalių studentų 
■'.tstovvbėje orio Universite
te — stud. Zubrickas ii- prie 
Aukštosios Komercijos Mo
kyklos — stud. Masiliūnas.

Naujon valdybon išrinkti 
ĮŠie asmens: stud. Birutavi-I 
čius, stud. Bulota, stud. Čer- 
keiiunas. stud. Dailidaitė ir 
ktud. Toleikis.
I Revizijos komisijon: stud. 
Avižonis, stud. Masiliūnas ir 

Stud entų | stud. Pa 1 ickas.
- - - - ši rudeni baigė Berlyno; 

Aukštąją Komercijos Mo
kyklą ši? studentai: 

šernas ir šabanavičius.

r! 1 \

1 didžiausias Lie- 
- - litų užsieny cent- 
Da’n iniu laiku čia be
tik . pii 35 studentai.

mio pragyvenimo, 
simpatingesnio 
irie svetimšalių 

iai pro Berlyną 
keliaudami Į 

jis,—tai į Fran- 
ą, Austriją bei 

Xe tik lietuvių, 
mai, svetimšalių 

ičius Vokietijo- 
nažėjo. Laike 

c skaitėsi i 15,- 
:u. — svetimšalių, 

-ridedant šiam 
:rui tas skai- 

ligi 10,000, t.’ 
i ai i u.

21 d. įvyko vi-j 
; tuvos ;
Turime susirinki-. 

dalyvavo virš: 
. i š valdybos pra-! 

■si. kad veikimas 
aktyvus. Dau
gi kilo sąiyšy su 
pranešimu, kad 
vucti Draugijos 

'kaitos negalima 
nes stinga paja- 
ip dokumentų: 
ingai buvo veda- 

atskaitomybė. 
uvusio kliubo 

eanizacija buvo 
.am asmeniui, 
rijos kasos taip- 
:.e kokie tai ne-

C

164-114 So. 4!b Street

x<
r i»

Tų atstovybių (Au- 
rtretung) tikslas j 

a ginti studijuojančių ten;

ainis kulturi- ‘ !
i
Į Dr. ?Ied IEO J. PODDER iš Petrogrado

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Tciefonas liayirarket 3390
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a butisvei-
vengli žmo- r ■ i

I

save prie 
po kurių 

trinti ir išsi-

I

J\.

n

- owf H 
ECT '

SvafbūTcašd 
ėioti šaltame 
krutinę ir g/rj 
deniu ka^ ’—

prie 
riau 
šaltų 
reikia g 
manki

Bet ne 
ku: reikia 
nių, kui ie- 
gas. ir kitas t; 
gas. Paprasta 
krečiama liga 
džia tokių ligų 
uždegimas. Ė 
narna, kuom

tanan
11 A 
p 

■ bų nebuvo dar apimtas.
Tie mikrobai ne tik naiki

na žmogaus organizmo audi
nius, ne tik ėda juos, bet dar 
fabrikuoja tam tikrus nuo- 

,dus, toksinais vadinamus. 
Šie nuodai ima žmogų svai

ginti, nelyginant spiritas, su- 
' kelia karštį, pleją, viso kūno s 
apsilpnėjimą.

Kūno atsparumas.
Yra atsitikimų, kad ligos

KIAULIENĄ REIKIA
RA! IŠKEPTI.

"Kiaulieną reikia gerai iš
sako Suv

Istijų žemdirbystės De 
šeimi- ‘ Draugi? 

tai vai nas. kuri 
i baisia 10 asine:-.

"trichinosis” įešimo ... 
yra )uvo n-.

matomas
• ą, o kartais 

perai nepajėgia žmog-ų su- atsargiausiu 
sarginti, jis ligai nepasiduo
da, nors jos mikroorganiz
mų Į kūną ir gana daug pa- •. 
kliūva. Toksai žmogaus ne- 
pasidavimas ligai 1 
mas yra imunitetu arba at-

kepti ar išviili
Vals' '
partamentas. Jeigu 
ninkes to nedalys, 
gautieji gali apsir.1.” 
liga, vadinama 
(kirminėlė). Ta liga 
skaudi ir pražūtinga. Ji pra
sideda nuo mažo gyvūno, 
kuri:- randasi kiaulienoj. Tas 
gyvūnas yra toks mažas, jog 

tik per mikrosko- 
nemrtomas ii 

mikroskopiški;
peržiūrėjimu. Tų gyvūnų už
krėstos kiaulės neturi jokių 
patingu ženklų, ir kiaulie-;

: na. kuri trichina užkrėsta 
vadina-i panaši Į gerą kiaulieną. 
"•u“ Tinkamas mėsos peržiurę-1

no būdas, sulyg kurio žmo- i .-iškurna:.

ŽYMIAI AUGA UKRAI
NOS CUKRAUS gamyba

Ukrainos cukraus Irusias 
paruošė planą, kuriuo 1932 
metais Ukrainos cukraus 
fabrikų metinė gamyba siek
sianti 115,000.CHM) pūdų vie
toj 9< !.'hh i.b< ;t> v>uou prieš
karinių. Tam tikslui cukraus 
rankelių plantacija iš dabar
tinių 300,000 dešimtinių tu
rės būt padidinta iki 70d,- 
000. Be to. sumanyta įrengti 
15 naujų cukraus fabriku.

; VCu N E AM
5TARVEO!

j I £> LtK£ TO
i s«e act

i ĄHO i %'PPOSf 
į THE CŪKTA< 
: CAM£ DCMNflITH

A ROLE!

ALLEN ST, Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.

EILIŲ KNYGA

•■»**■ m

********

>v t-vorti^Kl

♦r*******

3E»wyw w

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveiksiu 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamu 

deklamuot ant viešų susirinkime
Knygoje trijų rūšių eilė*; 

TAUTIŠKOS, ŠEIMINMKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*.

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

SIELOS BALSAI

PALINKSMINS JLSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pųaHtiaųgs. Pinigus geria*' 
šia .siųst “Money Orderiu.” Popierinius -garima aitjst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleiviu” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS,” Sa BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

ką sėdėjo kalėjime. Dabar 
iie buvo paleisti iš kalėjimo 
ir dėl to manoma, kad jie nu
šovę jį iš keršio. Kol kas tas 
dar nepasitvirtino.

Sąryšy su kalbama žmog- 
Įžudybe kriminalės policijos 
i valdininkai padarė visą eilę 
kratą pas įtariamus asmenis. 
Vienas įtariamasis suimtas.

SUDEGĖ FABRIKAS IR
malūnas.

Naktį iš gruodžio 14 į 15 
dieną Liudvinavo miestelį, 
Mariam pelės apskr., aplan
kė didelė nelaimė: suiiegė p. 
Nevidomskio ir sūnų verpi
mo ir audimo fabrikas Ir prie 
jo Įrengtas malūnas.

Broliai Nevidomskiai grieš! 
trejus metus grįžo iš Ariieri-j 
kos ir pradėjo statyti \etpi- 
mo ir audime fabriką. Lėšas, Vilkaviškis. Pasklidus 
jiems siuntė gyvenąs ? meri- gandams, kad vyriausybei 
koje tėvas. į užmezgus su Latvija preky-

Ilgai ir sunkiai statomas y’oos santikius, i Latviją pra- 
fabrikas 
verpti (audinio sky iusbe-i 
veik neveikė). Sugrįžo iri 
pats tėvas is Amerikos. Bei: 
darbas nėjo kaip reikiant. 
Fabrikas ome nustoti žmonė
se pasitikėjimo. Šiemet prie 
fabriku buvo Įrengtas malū
nas ii. rodos, dalykai kiek 
pagerėjb. Tik štai vieną nak
tį viskas sudega.

Gaisras kilo apie 2 vai. 
nakties. Tuoj sužinojo apie 
jį miesto gaisrininkai ir su
bėgo pagalbon. Bet be jokių 
gesinamųjų priemonių jau 
išsiplėtusio gaisro užgesinti 
neįstengė. Liko tik apgady- 
tos fabriko mašinos ir beveik 
sveikas motoras.

Gerai dar kad p. Nevi- 
domskis spėjo prieš kukį mė
nesį apdrausti savo fabriką 
apdraudimo draugijoj “Lie
tuvoj” 90,000 litų.

Dėl gaisro priežasties eina 
įvairių gandų, bet vis tik vie
na aišku, kad turėjo Kas nors 
padegti, nes tuo metu fabri
ke ugnies nebuvo.

KIAULĖS PAGILIAVO.
Vilkaviškis.

Įužmezgus su 1 
ir sunkia: statomasybos santikius, 

pagaliau m adė io i dės eiti iš musų krašto gyvu
liai,— mėsininkai ir šiaip 
i pirkliai smarkiai pradėjo 
įoirkti penėtas kiaules išve
žimui.

Ūkininkams penėti ir par
duoti kiaules tuo tarpu ge
riausia apsimoka, nes šiam 
grudai dabar vra 
gus.

Kiti gyvuliai, kaip tai: ai - 
i kEai, galvijai ir a\ys yra ga
na pigus.

labai pi

ARKLYS PASKENDO 
ŠULINYJE.

Naktį iš gruodžio 17 į 18 
d., pūgai’siaučiant, dvi mo
ters bevažiuodamos iš Kli
mo vienk., Krakių.link, kely
je užklydo. Tik staiga ark
lys ėmė grimsti Į sniegą. Mo
ters. pastebėjusios pavojų, 
nubėgo i artimą Norkūnų 
kaimą pagalbos jieškoti. At
bėgę keli vyrai, raclo jau 
arklį paskendusį ir paaiški
no, kad čia senovėj stovin
čios plytnyčios šulinio butą.

KRUVINOS MUŠTYNĖS 
DĖL MERGŲ-

Gruodžio 26 d. Kaune, 
apie 6 vai. ryte Klaipėdos 
gatvės gyventojus pažadino 
smarkus šaudymas iš revol
verių ir baisus moterų klyks
mas, kuris buvo girdėti iš na
mo Nr. 11. Tuoj subėgo daa 
gybė žmonių, kurie įėję į 
kalbamą namą pamatė vieną 
nušautą vyrą, o kitus vyrus 
bekovojaačius su policinin
ku. Paaiškėjo štai kas: apie 
5 vai. reto pas mergas, gyv< - 
nančias tame name, atvyko 
“svečių” būrys. Tarp jų kilo 
ginčai., Į jų riksmą atvyko 
policininkas ir pareikalavę.- 
lokumcntų iš svečių. Užuot 
narodę dokumentus, svečiai 
su peiliais užpuolė polici
ninką ir sumušė jį. Tuomet 
nolicininkas griebėsi ginkle 
ir vietoje nudėjo vieną iš 
svečių, aviacijos karį Teodo-

malkų ir gaudamas už tai 
rankpinigių, bet malkų ne- 
pristatydamas. Jis tuomet 
buvo areštuotas ir vėliau pa- 

I leistas. Per kuri laiką jis vėl 
apgavo jauną merginą, pasi
sakydamas esąs Amerikos 
kongreso nario sekretorius ir 
galįs be kvotos nusiųsti ją 
Amerikon. Panelė buvo da
vusi jam 1,000 litų rankpini
gių, bet sukčius staiga dingo. 
Per kelias dienas jis buvo 
suimtas ir pasirodė esąs Lat
vijos pilietis Levinas. Jisai 
atsėdėjo 3 mėnesius Kauno 

.kalėjime, ir Kauno miesto ir 
i apskrities viršininko įsaky
mu jisai šiomis dienomis ta
no išsiųstas iš Lietuvos.

-_____________ į_

D. FEDERACIJOS APAŠ
TALU DARBAI.

Kelmė, Raseinių apskr.— 
Gruodžio 3 d. D. Federacijos 
lyderis Kelmėje Rauba Jo
nas linksmai įsigėręs sėdėjoj 
vienoje smuklėje. Tuo tarpu į 
priėjo prie Raubos koks tai ’ 
darbininkas ir pradėjo skųs
tis, kad parceliuojant dvarą, 
kuriame jis gyvena, negavo 
žemės. Tuomet Rauba davė 
darbininkui tokį patarimą: 
girdi, duok man 300 litų, tai 
tikrai gausi žemės. Darbi
ninkas pradėjo atsisakinėti, 
kad jis 300 litų neturįs, tad 
Rauba prašė iš jo “už žemę” 
200, 150. 100 litų: darbinin
kas atsisakinėjo, kad jis ir 
tiek neturįs. Tuomet Rauba 
klausia: tai kiek gi turi? — 71 
litus, atsako darbininkas. 
Tai duok šen tuos 7 litus, vis- 
tiek gausi žemės. Darbinin
kas tuoj išėmė pinigus ir ati- į 
davė Raubai. Tuoj Rauba 
paėmė . vieną, paskui kitą 
“buteliuką”, ir pradėj 
>u “draugais.” Kažin ar gaus 
darbininkas žemės, bet Rau- (larDlnlnKul 
oa pinigus jau gavo ir prage-, Į.,,.,.. Xf:
re. Tai taip federantai dali- 1 —

’nas žeme.

NEMATYTAS ŽVĖRIS.
Birbilai, K; mo apsk. Šia

me kaime m s riai pasirodė 
niekieno nem; lytas žvėris 

išeinąs. Atbėy. iš šiaurės ir 
nubėgo Neimu > link. Iš kur 
jis čia atsirad ». nežinia.

menėje. Pusę meni tarnavo 
kariumenėje su savo drapa
nomis, o šiandien jam do
ram. sąžiningam darbinin
kui vietos nėra, jį kaip šunį 

,mėto iš dirbtuvės Į dirbtuvę. 
(Musų gautomis žiniomis, Mi
nisterija jį laiko priešvalsty-

Š AUTUVAIS biniu gaivalu, dėlto nori at- 
ŠO/Ė. jsikratyti.

Klapatinė, Kauno apskr fme .^kri, kad fede-
15 d. gruodžio pasirodė la- Šukys ir Kosarskis la
pių kailelių pmdavėjų. Bet b^idarbuojasL_

NEGERAIS

!

R'

policija kaiiel i s areštavo ii 
jų savininkui A. Ambrazui 
sustatė proto v lą. Mat, la
pės buvo t\... II žzut""" 
kuriam neturėt;: leidimo.

sau c < iš šautuvo •Į
Ii

I

KUNIGAI PATYS STU
MIA ŽMOb ES NUO 

BAŽNYČIOS.
Aleksotas. x ietos klebi

nąs pats plat i i bedievybt 
neleisdama- ra-o parapijų 
čiams dalyvauti religinės 
bažnyčios a,įeitose. Vienar. 
aleksotiečiui neleido būti 
krikštatėviu pri krikštijamo 
kūdikio už tai. kad tas pilie
tis yra socialdemokratas, o 
pastatė jo vieton savo berną

Matyt, tas kunigėlis men
kai tenusimano apie dvasiš
kio biznio dalykus, jeigu su 
savo klijentais taip apsieina.

AKRON. O. 
t rokus, 

rneta- 
atiie- 
Par- 

lietu- 
U

M. JOCIS
154 WOOSTER AVĖ
Taisau visokius vežimus, 

kaustau arklius, virinu visokius
lūs. artavoju tulšis ir tt. Darbą 
kam atsakančiai, turiu mašinas, 
duodu automobilius ir tt. Ačiū 
viams, jie pas mus ir lankosi.

MIKE JOCIS
154 VVooster Avė.. Akron, Ohio.

GOTTLIEB KUEFFER
Bazine, Kansas.

Rašo: "Laiške rusite čekį ant S2.5'» 
į dar už du pakeliu Bulgariškų 2oEų 
| Arbatos, geriausios šeimyniškos gy- 
I iuolės pasauly. Ji man padarė uek 
•daug gero, kad as nenoriu būti be jo.-.”

Bulgariškų ’ Žolių Alba ta parsiduo- 
! da visose aptiekose po 55c., 75c. ii 
81.25.

1
«

i

SUDEGĖ KLUONAS IR 
ŽMOGUS.

Gruodžio 20 dieną Pane
vėžyje sudegė p-lių Jasins- 
kaičių kluonas ir kuliamoj 
mašina.

Rytojaus dieną apžiurinė- 
jant gaisro vietą rastas sude
gęs nežinomas žmogus.

Be to, šiame gaisre atsiti 
ko ir kita nelaimė: begesin- 
damas vienas gaisrininkas 
Įkrito i ugnį, bet buvo išgel
bėtas. Pavojau- g/. vybei ne
ina.

PAVASARININKAS 
NUSIŽUDĖ.

Laužai. Vabalninko valse. 
Lapkričio pabaigoj nusišovė 
25 metų vyras J. Šūkis. Pa
aiškėjo. kad dėl meilės prie 

•ą Mejerį. Policininkas irgi vienos merginos, kurią vesti 
buvo sužeistas su peiliu i jam buvo ginama. Šūkis bu- 
•anką. Į-muštynių vietą tuo; 
įtvyko * policininkų būry • ri 
turis padarė kratą visame 
kieme. Bedarant kratą vie
las policininkas netyčia iš- 
•ovė ir sunkiai sužeidė vien i 
mergą. Policininkas, nuše- 
;ęs kari, areštuotas, kadangi 
:is buvo neblaiviam stovy, dyasiškija 
Taip pat suimti svečiai.

PERSEKIOJA SUSIPRA
TUSIUS DARBININKUS.

Kybartai. Socialdemokra 
tų partijos narį, Kybartu 
gelžkelio dirbtuvių darbi
ninką K.. Susisiekimo Minis
terija tyčia iškėlė iš dirbtu 
vių į važiuotos tarnybą. Kiek 
laiko perėjo ir Ministerij: 

į vėl duoda Įsakymą darbinin
ką K. perkelti iš važiuotė 

ri - • tarnybos i Kauno gelžkelic
dirbtuves. Ministerija žino 
kad perkeldama į Kauną j 
darbininkui d; ug nuostoli1.

« darbininkai I’ 
■ užlaiko Kybartuose savo’se- 
; nūs tėvus ir mažą broliuką 
! Keltis iš Kybat .ų i Kauną si 
visa šeima negi galės, vien?.

! sunku gauti butą, o antra, 
kas žino, ar už kelių dieni 
vėl kur neiškeis, o tai visai 
dar paliuosuos.

Darbininkas K. tarnavo > 
metu ir pusę Lietuvos kariu

;

t

vo “Vienybės” ir “Pavasa
rio" skaitytojas, todėl po ne
ilgo pavasarininkų bruzdėji
mo visgi buvo palaidotas šv. 
kapinėse. Apsaugok, 
tie, jei būtu 
“Liėi.Uk.,” 
skaitytojas,

viešpą- 
nusižudęs koks 

“L. ž.” ar “Soc.” 
tai Vabalninko 

ir pati Kauno 
butų gerklę nu-

Atnauįinkit Savo Stiprumą
Daugumas tonikų suteikia tiktai burnai :konį, bet 

po viso ko, jų nauda, kurią gaunate atgaivūjdsmi 
savo sveikatą, stiprumą ir vikrumą, tai yracvar'oiau- 
sia ir rokuojama daugiausiai.

SCOTTS EMUISION
turtingas suteikime sveikatos cod-Iiver alie
jus, labai grynas maisto-tonikas, netik turi ge- 
rą skonį, bet veikia dėl prašalinimo silpnumo 
subudavojant kūną į sveikatą. Scott’s Emulsini! 
yra saugus tonikas dėl jūsų namų.

Scott f- Bowne, Bloomfield. N J. 2a-orf

75 Statė St.. Boston. T,* ar,s.

; ti:k-fanč.i.i žmonių kasmet mir- 
' >;il< ii> pasekmiu. Viena pneumo 
<erta 15' j u-i. 1';. <^i šaltis, daly- 
itas. Gyjy.< ji g ;-iatts:u žinomi’

būdas yra Hill's Caseara-Bro- 
jrninc. .!;■ Kas ž emą sustabdo 
> šalčiu — i 24 valandas.
■ ’k - '■ prasidėjus. Vartok ša! 
li^ti. o -ulaikyti ffripą. Niekas 
a<! i gmsnio būdo. Visose aptie-

I
i

ForBILIOUSNESSt
I_______________
9^ VARloKIT
W BEECHAM'S PILI.S W
■ paliuosavimui vidurių, su- K 
E stabdymui kvaitulio ir gal- ■
■ vos skaudėjimo.

Nėra Kolomelio
'’.-.e :r bak-iuka'25c. ir 50c. taksiuką'

I
I

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal 

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo 
COLI M BUS

. ant kitų šios linijos laivu
8 DIEN. PER OKEANĄ 

Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI f TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės:

NORTII GERMAN

LLOYD
192 Washington St.. Boston. 

arba pas vietos agentus.

Ant

arba 
TIK

i

iBEECHAM’S 
M- 'PULS

Plauk po Amerikos Vėliavą*4 

Nupiginta ten ir atgal k»l ■« |

LIETUVĄ
tik S303.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbour-

TĄ. greitą kelionę vienu is 
i-uikiau-ii) pasauly luini, rtun 

deni pasivlilt-)•», 
maisto--U \isk;, ju-j 

vaz tuojate bi’e i -. •. u
Uties, ju t? Ir i vu,

laivynui Dėd s Šamo.
vi’a«lo$ gauti pilnu 

a?-*/* 'šplaukkaus milžino 
Leviiihan -did/huroo ;>a- 

laivo taii-; i. kitų U. S. f 
Paklauskite virtos agento apie 
laivakortes, arba įmylite pas

il» r,, erdvu 
ipš'iai gero 

Kaunate, kada 
Vuitel Stare: 
priklausančiu

Apsimoka 
formacijų 
gražuolio 
šauly 
laivų, 
pigiu-

%

u

in-

f

45 Broadvvay. New York v’.ty

i

r 
»

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

• KAINA
Ant musų tri-sriubinių laivų 

Resolutc, Reliance 
Albert Baili n 
Deutschland

ir ant populiariškr. vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Westphalia. Mouiu CIay, ir 

Thurinęia.

iš New Yorko 
j Kcun? ir at?al 

(Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)

ŽMOGŽUDYSTĖ KAUNE
Gruodžio 23 d . apie 9 vai. 

vakare bu.', o rastas nušautas 
savo krautuvėj Beras Kapla- 
nas Aleksoto gatvėj (ties 
garlaivių prieplauka). Jc 
nužudymo aplinkybės labai 
keistos.

- Apie 9 vai. vak. Kaplanc 
kaimynė staiga išgirdo šūvį 
jo krautuvėj. Įbėgusi, ji pa
matė Kaplaną gulinti negy
vą kraujuose ties krosnim 
(kulipka pateko jam tiesiog 
į aki). Ji tuoj p; kėlė triukš
mą ir į jos i iksmą subėgo 
daug žmonių ir velionies šei
myna. Tuoj atvyko ir polici
ja, kuri pradėjo daryti tar
dymą. Nei pinigai,_ nei pre
kės nebuvo paliesti. Tą pat 
vakarą suimtas'vienas kur
pius, kuris buvo Įtartas p. 
Kaplano nužudymu, bet vė
liau jis buvo paleistas. Ryto
jaus lytą Į nužudy mo vietą 
atvyko kriminalės policijos 
valdininkai su šunimis, bet 
užmušėjo pėdsakai nebuvo 
susekti? Prieš metus^ vagys 
jau buvo apiplėšę Kaplano 
krautuvę ir jie už tat ilgą iai-

f

UŽDARĖ BEDARBIU 
SUSIRINKIMĄ.

Vilkaviškis. L. S. L>. Paiml
ios Vilkaviškio m. Komite- 
as gruodžio 20 d. Vilkaviš

ky sušaukė bedarbių susirin
kimą. Susirinko virš 200 be- 
iarbių.

Atidarius susirinkimą it 
pradėjus drg. .Markeliui kal
bėti, policininkas Staugaiti- 
vis reikalavo pirmininkau
jančio drg. K. Mažeikos ne
leisti Markeliui taip “stam
biai’' kalbėti. Ką reiškia žo
dis “stambiai” niekas nesu
prato ir policininkas paaiš- 

nežinojo. Galų gale “iškil
mingai” pareiškė, kad susi- 
•inkirnas uždarytas.

Publikoje kilo triukšmas. 
Policininkai išsigandę pra- 
lėjo trauktis prie durų. Tik 
’.čiu drg. Markeliui prie jo
kių incidentų nepriėjo.

Pareikalavus iš policijom 
sustatyti protokolą, ji tą pa
daryti atsisakė. Tiesa, pas 
kui pasikvietus djg. K. M a 
žeiką į policiją protokolą 
buvo sustatytas, bet parasi 
.a visai nebūtų faktų.

“Vienybė
plėšę berėkdami: “žiūrėkit, 
prie ko priveda bedieviškų 
laikraščiu ; itaitvmas.” O da- 
oar. Kai pavasairninKu 
taip atsiliko, tai ramu, ramu.

MUSU ŽINOJIMAS DI
DELIAI PAAUGĘS.

Daržovių vaistai jau neat
menamais laikais buvo žino
mi, daugeli randa net civili
zacijos pradžioj. Musu žino
jimas daržovių 
galės šiandien 
paaugęs — mes 
daug apie tai 
Nepaliaujami 

. . i - • atidengėnti atsake matyti patsai daržcvėse

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

SGC ALDEMO KRATAS •
. Leki: a Lietuvos Sociiii lemckrątų Raitija

IŠEINA KAUNE VIEN Ą KARTĄ PER SAVAITĘ.
SOCIALDE'ICKRATAS yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos Socialdemol atu Partija ir kt.-ias ji iki šio! per 30 m. ujrdė ir sryne
SOCIALDEMOKRATAS yra . ?:t/':is Lietuvos darbininkų laik

raštis, ir io<l<. jame pilnai atsisp :xH visas Lietirvos darbininkų gyve
nimas, jų kova, valgai ir džiaugs .ai.

DRAl’GAI A’ ERIKIEČIAI, r laikykite Lietuvos darbininkų laik
rašti. nž-i-akyd. mi ii sau ir savo -jiminėms Lietu.vje’.

Ka-- nori dovanai gauti .“Social iemokratą.” tegul surenka 5 skaity
tojus. atsiunčia :iž juos pinigus, t. s gaus vieną laikrašti per tiek laiko 
dovanai. Amerikoje metams 82.10, pusei metų S1.29.

Lietuvoj metams 81.JO; pusei metų 60c.
ADRESAS: SOCTALDEMOfr it ATAS. KĘSTUČIO G ATVĖ 50. 
KAUNAS. Lithuania.

MERGINU PAVEIKSLAI
TAI YRA TIKRI JIEVOS DUKTERŲ 1 

PAVEIKSLAI.
Jeigu nori pamaty ti gražiausių mer- , 

ginų artisriskus, gry-name-gamtiška-’ 
me pavidale paveikslus, tai reikalau- Į 
kit iš musų, nes mes turime didelį pa- 1 
sirinkimą įvairiausių tautų merginų 
paveikslų, kaip tai: Amerikos, kran- 
eijos, Lenkijos, Lietuvos. Vokietijos ir 
žydų. Pas mumis gausį tokių paveiks 
ių, kokių pageidausi, o pirmą kart;., 
pamatęs daugiau reikalausi — tikra; 
busi užganėdintas. Paveikslai yra at- : 
virutes didumo; kaina 10 už $1.00; 25) 
už 82.00. (f,;

CHAS. P. URBAN
1711 Highland avė.. Tampa. Florida.

ŽIEŽIRBA

I
I

I
4 Išplaukimai kas savaitę

I Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tu informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines
(Harrtaan Line) Joir. Serriee vrfth

Haabarg American Line
131 Statė St, Boston. Mass.
I .1 ■»! ~

i

j
<‘’<7,KELlOGG’k 
TASTELESS CASTOR OIL

gydančios 
yra dideliai 
niekad tiek 
nežinojom, 
tyrinėjimai 

brangių ypatybių 
, pirmiaus nežino

mų. Trinerio Kartusis Vynas 
yra vaistas, ant kurio visados 
galima pasitikėt nuo blogo 
apetito, prietvario, gazo, 
galvos skaudėjimo, nemiego 
ir panašių skilvio negerumų, 
nes jis susideda vien iš viso* 
kių daržovių turinčių ypaty
bę gydyt. “Mano namai nie
kad nebūna be Trinerio Kar
čiojo Vyno,’’ rasė mums Mr. 
D. Boljarevich iš Philadel- 
phia, Pa., Gruodžio 18 d. Jei 
negalit gaut Trinerio Kar
čiojo Vyno, Trinerio Lini- 
mento (tikra pageiba nuo 
reumauzmo, neuralgijos ir 
strėndieglio), Trinerio Seda- 
tivo Nuo Šalčio ir Trinerio

LIETI VOS DARBININKŲ JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS
Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba."

KAINA METAMS: Amcikcie 81.00; Lietuvoje 30c. 
ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęsti:-io gt. 40. Kaunas, Li’huania.

*

APGAVIKAS IŠSIŲSTAI
IŠ LIETUVOS.

Prieš kelis mėnesius Kau
ne buvo pasirodęs .jaunas vy-’Tabletu Nuo Kosulio pas ju- 
•as, iš pradžių pasisakęs esą: sų aptickorių ar vaistų par- 
malkų pirklys ir tokiu budi davėją, rašykit pas Joseph 
apgavęs daug kepėjų. žadė-|Triner Company, Chicago, 
damas pristatyti jiems pigių |III.

j

i NAUJA MOKSLO 
KNYGA

► Tėvynės Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų mokslišką vei-
► kalą PASAULIO ISTORIJA, pa rašytą garsaus anglo raštininko
► WELLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą
* gerinusiems I etuvos kalbininkams.
J Štai tik t timpa sątrauka knygos turinio:
► je: Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip
* valių veislės; kaip gyvybė ant žemės .... — .
I sausumoje; Pastuiio klimato atmainos; Rodei gyvybė nuolat^kei-
► čias: Milžinišnų roplių gadyne ir atsiradimas pirmųjų paukščių;
’ Nauja /induoių gyvulių gadynė; Atsiradimas smegenų; žmogaus
► gadynė; Pirmieji įmones ir iv darbai; Pirmieji žmonės Europoje;
J Pirmo-i'’-- mintys, filosofija ir tikėjimas; žmonai rasės; žmonių
► kalbo-: arijų. <etr tų ir kitų; Pirmosios civilizacijos; Pirmieji^ mie-
* štai; Jorei'tai ir irkliai; Ra'.: : Dievai ir ž' aigėdės; Baudžiava,
» vergija, so«i.i nės klesos ir ln-vieji žmonės; Žydų rastai. Biblija
i ir prana -”jų tautos ir pr:- •» ■ ■ -Ai I.iiR-ii; .’.lcksatidro Di-
* džiojo karaliais gyvenimas ir darbai; \!el;sandrijos mokslas’ir re-
► ligija. Iš to tiumpo parašymo matot - kaip pilna ir Įdomi PASAU-
k LIO ĮSTOTU \ yra. Virš 7» pi.cik, Ių tekste. Apdaryta. Kaina so
J pasiuntimu..........................................   <?.?.».
► Siųsdami pinigus adresuok:;e sekančiai:
’ KELEIVIS

SO. BOSTON, MASS.
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Jiabies Love ltĮ
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Nuo Tisą pilvo ir žarnų nea> 
magotng, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

<HS. WlMSLOW’S 
Sv ^up

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika 
lama Be kvapsnio Stipru 
m&s ir tyrumas nepakeičia 
mas. Be > skonio ir neatsi 
duoda Imkit KeUog-p’s Su 
piltas laboratorijose

Jfartu
Liernritr 
lietoje į: 

su Pff- | 

veikslais I

Geras abebiam natiJoiimui 
lirutnentto

Pain-Expeileris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
varoma jus, ištrinkite skaudamom 
virtas šiuo atsakančiu ieimynin.j 
LnimeBtu ir tuojas pajausite pn’.eng- 
vininaa.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėm,. 
kitę, kad beru Inkaro vaijbafeak!:-

P. AD. RICHTEP * CO 
Bcrry & So-Jth 5th S 

Brcrl-.lyn. Y.

Choro Repertuaras ‘ ■
Mėnesinis Muzikos Leidinys, 

Metams $2.00.
Už tą pačią kainą siunčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČIULIS

•421 East Sitth Street,
SOUT7I BOSTON, MASS.

prižiūrint penkiems

Kur yra žemė erdvė- 
išsivystė įvairios gy- 

atsiradn: vandeniuose ir
t
i I
i

255 Bro»dway

NAUJAS
Aušros Knygyno Katalogas 

Sykiu ir Kalendorius 
192(i i- 1927 Metų.

Visi, kurie prisrųs 15 centų 
•tampomi; padengimui per- 
riv.ntimo lesų,- aplaikys Au- 
srov Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rttgp.
1925 in. Ta
1926 ir 1927 metų su arr.cri- 
ktmiJkonre
šventėmis. Vienas i' 
giau.’in katalogu lietuviuose, 
gausiai ihustructas.

AUŠROS KNYGYNAS 
<1210 So. Halsted St. 

CHTCzlC.O, ILL.

i.-Aur.!/i 1 dienai, 
aipgi Kalendorius

ir bažnytinėms 
firtin-

D&btr kg tik iiėjo 15 po sparzdo j 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE 

miera Biblijos 5%xS coliu*, tori fS2 
pakapini* ir 371 paveikalrlin*. I shsi 
idofm ir namfinca kiekvienai v reti... 
Žmogus skaitydamas šia Kibfijn ir V- 
įvydamas i |pavfikricii :*. (kurie por- 
•tato ko tano oirm sutvrrirae svieto 
ir iki u/ginihniH Krutavn^. uxmira »i- 
•vs ravo vargus ir džiaugsis jočiai to
kią kniga <ijo, jam bes trumpi /K 
mos vakarai

KALVA TIK Kl.OO
Nariai! snt ii* Biblija. ptr :<r" 

•iųaklt Ksprrao ir Fito Masty C.--!.-- 
ria. ai ha rrgietnialair., laiške »d-

“KELE1VLS” 
255 Broadtvay, 
So. Boston. Mass

.

.
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Išjuokė mokslą ir publiką.
Praėjusios nedėlios vika

rą Lietuvių Svetainėje buvo 
surengta biblijos (geriau sa
kant šiukšlių knygos) stu
dentų prakalbos su paveiks
lais iš “mokslo, istorijos, fi- 
lozofijos su faktais.” kaip jie 
sako. Kadangi kalbėtojas vi
sapusiškai išjuokė mokslą ir 
pačią publiką, tai matau rei
kalą padaryti keletą pasta
bų.

Kiekvienas, kuris klausė
si los prakalbos ir žiurėjo i 
paveikslus, rodančius nei ši- 
nei tą, pripažins koks yr;. 
kvailas žmogus tas biblijos 
studentas. Kodėl jis yi\. 
kvailas? — gal kitas pa
klaus. Jis yra kvailas todėl, 
kad jis nežino ką kalba. Ko
dėl jis nežino? Jis nežino to 
dėl, kad jis yra niekas dau
giau. kaip tik šiukšlių kny
gos studentas. Kaip jis gali 
ką nors pasakyti moksliško, 
kuomet jis nieko apie moks
lą nežino. Biblija taipgi nie
ko nemokina.'Tokios prakal
tas tai yra tik išjuokimas 
mokslo ir visa to. kas yra 
moksliška.

Kalbėtojas vadina geolo
gijos mokslininkus durniais, 
kad jie nepripažįsta, jog že
mė buvo skystimo formoj 
G,000 melų atgal. Kasgi to
kiam kvailam aiškinimui ga-į 
Ii tikėti, kad. girdi, "visaga
lis" sutvėrė žemę tik 6,000 j 
metų atgal ir kad žemė buvo 
dar skysta? Jis aiškina tai 
net pasididžiuodamas, kad 
ir biblija tą patvirtina, o jus.' 
klausytojai, visi esate mul
kiai ir apie tai nesuprantate, 
sako kalbėtojas. Aš esu už
tikrintas. kad didesni kvaili 
vargiai butų galima rasti tar
pe lietuvių, kaip tas kalbėto
jas. ♦ •

Iškišęs paveiksią, kuris at
vaizduoja kabančią ant uo
degos beždžionę, jis pradėjo 
prikaišioti publikai evoliuci
jos mokslą, šaukdamas i 
klausytojus (lietuvius) prisi
pažinti, kad ta pakarta bež
džionė yra jų protėvis. Pub
lika tik nusijuokė iš kvai
lo šauksmo. Ką-gi bendre 
lietuviai turi su beždžionės 
uodega, kad jiems čia susi
rinkus p ri k aiši o j ama ? 
lietuvius uodegų nėra, .jų 
buvo nei pas musų tėvus, 
protėvius. gyvenusius 
šimtus tūkstančių metų, 
pagaliaus vėl tas biblijos pa
kvaišėlis mums- prikaišioja, 
kad mes esame neišmanė
liai. nesuprantame Dievo ga
lės. Gal tik biblijos studentai 
mano, kad lietuviai yra nie
ko neišmanantis ir kvaili.

Da daugiau juoko buvo, 
kada kalbėtojas pradėjf 
aiškinti, rodydamas paveiks
lą. kaip Dievas tvėrė žmogų 
iš molio ar dulkių, kaip jis 
sako. Paveikslas parode 
žmogų, kuris guli po medžiu, 
bet neturi gyvybės. Tai gata
vas Dievo produktas, kuri 
jis nulipdė iš molio, ar tešlos, 
bet pamiršo Įkvėpti dusią. 
Sutvėręs žmogų Dievas pali
ko ji po medžiu ir grižo i 
dangų, paimti jam gyvybę 
(dūšią). Tai taip, sulyg kal
bėtojo. atsirado žmogus ant 
žemės 6.000 metų atgal. Tin
kamesnių žodžių kompli- 
menluoti tokį kalbėtoją nė
ra. kaip asilas!

“Aaaa." sunkiai atsiduso 
biblijos studentas, “koks 
Dievas gudrus, razumnas ii 
daug žinantis!" Taip Dievo 
gudrybė vieną syki brangiai 
kaštavo jam pačiam. Kas-gi 
negirdėjo bibliškos pasakos, 
kaip Dievas sutvėrė žmogų 
iš tešlos ir pamiršo dūšią 
Įdėti. Dievas tada sugrįžęs Į 
dangų paimti dusią ir kada 
jis atėjo su dūšia pas žmogų, 
žmogaus jau nerado. Tą 
žmogų buvo šuo suėdęs. Ta
da Dievui prisiėjo atiduoti ir 

Tai tau Dievo 
razumnumas. 

šventą mokslą

dūšią šuniui, 
gudrumas ir 
Taigi pagal

išeitu, kad žmogus su dūšia 
paeina iš šunio. Reikėtų, kad 
tas biblijos studentas pakar
tų ir tą šunį už uodegos, ir 
šauktų: ve jūsų protėvis!

Užbaigdamas kalbą tas 
biblijos studentas šaukia., 
kad mokslo reikia jieškoti i 
padangėse, o ne ant žemės 
Tai toks, abelnai imant, bu i 
vo duotas “pamokinimas’ > 
susirinkusiai publikai. Ta; 
yra tik išjuokimas mokslo ii i 
pačios publikos. Buvęs.

Pa
vie
nei 
gal

Ir

Ir tas tiesa. Antra vakarų 
atėjo tik 7 vyrai ir 3 bobo.- 
viena pametusi vyrą, kita 
persiskyrusi, o trečia buvo 
munšainierio pati. Buvo at
stumtas ir Remeika, bet jis 
dešimtinės Bimbai nepaau
kavo, tai prastas komunistas.

Komunistai buvo pakėlę 
klausima, ar nevertėtu jiems 
surengti debatus su socialis
tais. Socialistai debatų nebi
jo, bet su komunistais jie 
apsiimtų debatuoti tik tuo
met. kada komunistai pa
liautų blevyzgoję. Su tokiais 
nepraustaburniais. kaip 
Bimba, ar kiti komunistų 
kalbėtojai, joks švarus žmo
gus argumentuoti nesutik.-. 
Aš pasakyčiau komunis
tams ve ką: Išeikit jus i gi
rią. kur niekas negirdi, ir te
nai sustoję rėkit, keikit ir lo- 
kit, kiek tik galit. Bet salėse, 
kur susirenka moteris, jau 
nos merginos ir maži vaikai, 
jums ne vieta nei kalbėt, nei 
lebatuot. D.

I

Komunistų Bimbos mišparai 
Haverhillyje.

Sausio 20 <liena Haver-*
hillyje komunistų kunigą: 
Bimba laikė komunistišku 
mišparus. Jisai porino api< 
"Laisvės" bylą su kun. Pet 
kum ir melavo, buk Lietuve, 
socialdemokratai einą iš
vien su klerikalais. (Čia jai 
jis prieštarauja savo vysku 
pui Pruseikai. kuris sako 
kati Lietuvos socialdemokra 
tai yra olrait ir už juos ture 
tu balsuoti net komunistai 
Zec.)

Nors Bimba dideliu riks 
mu ir desperatišku ranki 
skerečiojimu bandė užhip 
notizuoti klausytojus, be 
nepavyko. Pritarimo publi 
koj jis nerado. Ir kada ji. 
pradėjo kalbėti apie “Lais 
vės" bylą su Petkum, varto 

i damas nešvarius žodžiu 
(kas “Laisvėj" apie Petki 
nebuvo rašyta), tai publika 
ypatingai moteris su vaikai: 
pradėjo eiti laukan. Bimb 

į šitą pastebėjo ir greitai per 
mainė savo kalbos toną, be 

i klausytojai jau buvo juo pa 
sipiktinę ir tik šaipėsi, kai] 
jis rėkė didžiausiu balsu, no 

irėdamas žmones sujudinti.
Haverhillio lietuviai i kv

• nigus žiuri kaip Į paprastu 
Į biznierius, tečiaus nešvaru 
i kalbų nemėgsta. Nesvarbu 
apie ką čia kafbėsi, bet tur 
kalbėt mandagiai. Ir aš ne 
galiu suprasti, kodėl komu 
nistų kalbėtojai negali kai 
bėti be pliovojimų ir kolioji 

Imu. Pavyzdžiui. “Keleivio’ 
! redaktorių drg. Michelsom 
j komunistiškas Bimba išva 
•dilio "judošium." 0 Haver 
ibillio lietuviai dr-gą Michel 
šoną myli ir gerbia kaip< 
.ikrą darbininkų švietėją i 
nokytoją. Komunistai Čii 
.ui i labai prastą reputaciją 
T tokiais keiksmais, kolionė 
mis da daugiau ją pagadino 
Komunistai čia žinomi kaipc 
vienybės ardytojai. Jie su
griovė LMPS. kuopą ii 
ADPS. kuopą, o jų vadai 
kaip V. R., munšainą šinkuo 
ja. Kili gi. kaip J. Š. ir .J. V.

; 'ii buvusiomis progresistė 
' mis romansuoja. Komuniste

R. (j. jau pametė ir savo vy
žą, sakydama, tu ne bolševi 
kas. tai aš negaliu su tavim 
gAventi.

Ant rytojaus, 21 sausio 
buvo kiti “mišparai," ir či< 
jau paaiškėjo visas Bimbom 
blofas. Čia buvo sukviesti 
Likai "susipratę darbinin
kai." tai yra. daugiausia sa
viškiai. ir todėl Bimba atvi
rai prisipažino, kad jo para
pijoms komunistai yra visa, 
iširę ir apsileidę. Pasakojo 
kad “Vilnis" rengiasi tapti 
dienraščiu, — o tas labai ap
sunkinsiąs “Laisvės" gyveni
mą. Bet jis ramino saviškius 
sakydamas: "Laikykitės,
draugai, per ši laiką. Dabai 
mums yra sunku, bet neužil
go ateis bedarbė, jos ženk
lai jau matyt, tuomet mes at
sigausime."

Reiškia, šitas bloferis tik 
tada mato komunistams lai
mę. kada visi darbininkai 
vargą kenčia.

Bimba dūsavo, kad mažai 
žmonių susirinko jo klausy
tis. Sako, tas parodo, kad su 
mumis yra kas nors bloga, 
jei žmonės su mumis neina. 
Pirmą vakarą publikos prisi
rinko daug, ir aš iš savo pu
sės dariau desperatiškų pas
tangų, kad pasakius karštą 
prakalbą. Bet kaip jie mano 
prakalbą išgirdo, šiandien 
jau neatėjo.
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Didysis Koncertas!
Nedėlioj, Sausio 31 d., 1926

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
■i* L ir Silver Sts^ So. Boston. Mass.

Pradžia 7:30 valandą vakare.
ortą rengia Dramos ir Muzikos Draugijos “GABIJOS"' Cho- 

■ ovaujant muzikui J Pilveliui. Choras dainuos rauj-is C’noralps 
lerginų ir vyrų chorai sudainuo- naujas dainas, dar nedai- 

South Bostone.
rt<- dalyvaus sekanti dainininkai: Z. Ncviackienė, O ir Ii. 
-raitės, pianiste E. Tatarciiiutv ir J. C. Navadanskas. iš Lavc- 

>. taitkaitė. iš Montello. ,? smuikininkas J. Kiškis, iš Bostvno.
gyvas ateikite į Koncertą, nes be po Velykų nebus kitv tokio į.

koncerto. Tikietus galima gauti “Sandaros" ir “Keterv-ia*’ A 
-o ir pas Gabijiečius. g

■ vių kaina 75c. ir 5(»c. Kviečia “GABIJA." J

§
»*

Mes Perkam Lietuvos Bonus
Nuo tų. kurie pirks pas mus Player Pianą arba Columbia Grama- 
fouą. priimdami bonus kaipo dalį niokesties.

<:> < s.'

*>) 

l>

Namų vidaus dekoravimo 
mokykla atsidarė.

Po No. 420 Boylston st.. 
Sturlio 511. atsidarė profe
sionalė namų vidaus dekora
vimo mokykla — Professio- 
nal School of lnterior Deco- 
•ating. kur visi yra kviečia
mi atsilankyti ir pasiklausyt’ 
vienos lekcijos uždyką.

Sekanti lekcija bus atei
nanti panedėli. 1 vasario. "> 
zal. po pietų ir paskui 8 vai. 
/akare. Šita lekcija bus kap
ojama l^as panedėlis per vi
są vasario ir kovo mėnesius.

Mokyklą veda M r. J. Mur- 
•ay Quinby. kuris važinėjosi 
po Europą ir turi parsivežęs 
laug angliškų ir itališkų na
mų planų.

. Rengia koncertą.
“Choro Repertuarui" pa

remti, 14 vasario yra rengia
mas koncertas So. Bostono 
Lietuvių Salėj. Koncerte da
lyvaus beveik visi žymesni 
Naujos Anglijos lietuvių dai
nininkai.

t

*. d.

(

Koncertas ir vakarienė.
Ketverge, sausio 28 <1.. ly

biai kaip 7:00 valandą vaka
re, Lietuvių Salėje Įvyks 
koncertas ir vakarienė. Pro
gramas koncerto bus toks:

p. O. R. Kubilienė dainuos 
jinną kartą So. Bostone. 
P-lė Adelė de Neįmes gries 
int smuikos. P-lė Elizabeth 
I. Schulz skambins ant pia
no. Jie visi yra Naujos Ang
lijos Konservatorijos stu
dentai. Nekurie iš jų jau ge
rai atsižymėjo amerikoniš
kose scenose. Yra taipgi pa
kviesti “Keleivio" redakto
riai ir kiti veikėjai, kad pa
sakytų. ką jie mano apie mu- 
sų darbą.

L. L. Ž. Komitetas.

Pereitą savaitę Bustom 
sustreikavo 700 rubsiuvių 
keturiose dirbtuvėse, reika
laudami aukštesnės mokes
nes nuo “štukių." Prie strei
kuojančių dirbtuvių stov’ 
oikietai.

BŪKITE AMERIKOS 
PILIEČIAIS!

Kiekvienas vyras ir kiekviena moteriškė, gy
venantieji Massachuset's valstijoj, kurie yra gimę 
svetimose šalyse, privalo greičiausia palikti Ame
rikos piliečiais ir naudotis piliečių privilegijomis. 
Mes maloniai pegelbėsim jums patapti piliečiais, 
paaiškindami apie tiesas ir išpildysime aplika
cijas dėl pirmų arba an .ru popierų, taipgi duosi
me jums knygelę vardu-.“Vadas prie Pilietystės.”

1 as viskas bus padaryta be užmokesčio, visai 
dykai. Rašykit arba ateikit Į ofisą:
REPUBLICAN CLUB OF MASSACHUSETTS 

294 Washington St., Boston, Mass.

KAS TURI $3,500—

H

naza

(

i

I 
asibudavoti 2-jų šeimynų 
•inte. Žemė jau nupirkta, 

ir paveikslas yra pada- 
parodo, kaip namas atro- 
ta.-. Muigiėiai aprūpinti, 
atsieis pigiai, nes ant 

•mi keli namai Todėl ka- 
ir sykiu sau namą pasi- . 
tuoj kreipiasi pas: Vin- 
rose. 42-5 Droadway. Tei.

>■•07. . (5)

i

M r. Jo>eph P. šarkiunas. 
pas

J Geras paproty

$
»* 
,*■ 
,*■

Mes parduodame geriausius
PIANUS, GRAMAFONUS

užlaikėm didžiausį pasirinkinia Lietuviškų Rekordų ir Piano R/vlių. 
Kreipkitės vpatiskąi arba per laišką.

GEORGE MAS1L1ONIS
233 BROADH AY. SO. BOSTON. MASS.

Raudokit Rutles ki dien. kad užlaikius 
Cat.os oda ,.rika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

Ruffles
<unaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą £ra*«ų plauk.4.

Nusipirkite b^nką už 65c šiandien 
pas savo varstininka. 75c kuomet 
s imdama tiesiog ii laboratorijos.

r AD. RICHTER A* CO.
c:ry & So.t.» 5th S.s. .

Hrockl-n. N. Y.

ir

2

♦

Į

Valandos: nuo f iki 4 po pi*t*. 
■uo 7 iki 8 vakar*.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

1

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

.........

5J
i ■

Siutu* ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Tsipgi 
taisome ir iš- 
prosiname. 
SIMOKAITIS 
344 Brosduay, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

Siutai Ant 
Orderio

< 1TY POINT
j 2 familijų namą ir j 

zaradzių geroj vietoj prie • 
a . nuos tik $lL<*m». Didelis 
- Bus pirmos klesos namas 

mą. Alatykit Titus P.

i->. trijų šeimynų moder- 
. iš priekio ir užpakalio 
os šilumos, didelis kie- 
i garadžiaoF, randasi ta
rtoj. Kaina 812.509. Nu
ogos. geriausias pirki- 
Kreipkitės |>as: (5>

i'US P. G RE VIS 
d»ayj So. Boston. Mass.

-ton 2340

l e

l’\R>ll>t OiiA 6 katj mūrinis gara- 
<lž ; i •• City Pointe. prie Co-

\ ieta labai tinkama dei 
t reperšapės. Reikalui 
Matyk (5)

NT B. AMBROSE,
Tel S >. Boston 1607.r,.-,.;

m-

\\

\K> DUODA PIGIAI
•utias. 5-6-6 kambariai 
t šiluma, ant puikaus 
■j apielinkėj. daug žc- 
garadžių ir sodo; kaina 
■'vos išlygos, bet yra 

A. IV AS
I’.' .. inav. So. Boston. Mass.

VISOKIAS PLGMBERID
REIKMENIS

Naujas majoras buvo su
manęs uždėti ant visų auto
mobilių “ekstra" taksų nuO 
$5 iki $10 už teisę laikyti 
juos pasistačius prie šaligat
vių. Bet automobilistai pakė
lė protestą.

i

*

i

Lynne tapo areštuotas tū
las Ward. 25 metų vyras, ku- 
•is pridėjo ant geležinkelio 
dinamito, norėdamas iš
sprogdinti traukini. Mano
ma. kad jis nepilno proto.

TO WHOM IT MAY CONCERN:
Šiuomi praneša 

kad jis neatsakys 
paskolas, išskyrus tas. kurios bus pa
darytos per jo paties sutartį.

Alexander Kowalewski.” (6)

žemiau pasirašęs, 
už jokias bilas ar

PARDAVIMAI

Vcse & Sons Piano 
Company 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-l’ianą, 

Grand Pianą. Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio. lai ateikit pas 
mus pasitarti >u p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gu. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainai* seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust
ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Cp.F •

160 Boylston St.. Boston. 
Įkurtas 1851 m.

• Tel. South Boston 3520 . *
[ Residence Univcrsity T463-J. ‘ »

: S. N. Puisiute-Shallna ;: 
1 LIETUVE MOTERIS * I 
- ADVOKATE !
! M* Broadway. So. Boston. Masą. J 
► Roorn 2. ,
* » <

J TEL. E.MPIRE 7365

DR. F. MATULAITIS
i Ultravioletinė Svies*

Diathermia
322 HOLBROOK AVĖ..

’ DETROIT. M1CH.
I ADY'NOS:

• 12-2, 6-8

::

; ; — ™ , >

PLUNKSNAS. I’ukus. Paduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrodinės, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

• Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

t

European Feather Co.
25 l/>wcli Street.. Boston. Mass.

1
Dr. J. S. BALABAN

Iš RUSIJOS 
Gydytojas, Chirurgas ir 

Akušeris.
377 Dorches-ter St., So. Boston, 

Tel. So. Boston 4768.
194 Chestnut St. Chelsea. Mass.

Tel. Chelsea 1830.

NAUJI KELIAI PRAŠALI- 
NIMUI LIGŲ NESMA

GUMU.
N \ I I RALIS GYDYMO METODAS- 
tai natija> kelias prie sveikatos.

Dr. Wentworth, L M 
1761 Washington st-. 

Priešais Northhampton 
. elaveito stoti.

Boston, Mass.
Telcphonc Coplpy 0653-M _

balandos: Kasdien nuo t iki 9 vakaro.
Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

I
i
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Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. *. GALVARISKI
(GALINAI SKAS)

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

520 E. ItROAiJ'VAY,
SO. BOSTON. MASS.

j| Tel South

I
i Boston 4000

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broadvvav, So. Boston. Mam. 
Ant antrų lubų

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

lietuvis Optometristas

I
I

'••!<! Direet 2 l -
■ AM TIESIOG JUMS

r.<»!: 1 i:ii >. radiatorius
P XI! ir PRITAIKINTOJI S

S

• /

I

1 17 l'< r

Gcrau*: 
iri.

tavoras pigiausia kaina.
II \ markei 1166 ir 1101

Plumlonz & Lighting 
Supiji Co.

-I St.. Netoli No. Stalion.
1,OSTON.

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLI.AY SQUARE 

Skersai ILmovcr Street 
BOSTON. M \SS.

Oty mpia Thealre Building 
R'«>m 22 ,

Patarimas dykai tik im t paskirtą 
laiką.

DR. J. MARCUS
IJETCVISK.VS GYIHTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų lipų.

18 1‘armenter St.. Boston. Mana. 
*Pric Hanover St. >

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

r■ i 
i

I

i
: lII
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Severa’s
Cough 

Balsam
Kiekvie ,s tą sako:

-etą gyduolė yra verta 
• s. Su džiaugsmų nuro

dą '. :s ems.”
Antomcb. Butte. Mont.

Aplink '<vęs randasi tokių kurie aptu
rėjo palmę n ima nuo vartojimo Ser-ro.i 
Bahama. K.-uliai. Mes tikime, kad ,r 
jonų atitikime tą patirsite.

Gauki tą gyduolę.
a 25c ir 50c.

Pirmumai kreipkis i aptiela.

Ij
I

PARSIDUODA dviejų šeimynų na- 
nas su v isais moderniškais įtai.sv- 
nais. lietaus maudynės, piazai ir daug 

: čemės. Geriausia vieta Dorchestery. 
, Parduosim visai pigiai. šauk’t: 
į Aspinvall 5785.

I

* 
m

Sctrrnt k -iraonriu* 1926 metam* -ra 
isliaufa, ,aof 7į„, Ban U’> 
ria«> ir ra.vkite pas

r M

■a
■ \ •
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DAKTARAS
ii A. L. KAPOČIUS
b UI Ii Vis DENTISTAS
< VALANDOS: Nuo V iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vat 

NEDĖLIOMIS 
iki I v pe »»•»<

<rredor,»i« iki 12 di»n*

’ ortsa- “Keleivio** „am-

> !5l Rrcadeav. tarre C ir D St
[ -an BOSTON. MASS.

S<» Ko«*T<»r*

g Išeg’7.aminuojuf akis, priskiriu
K akinius, kreivas akis atitiesinu 
S ir amblyopiš-os* (aklose) aky- 
S se sugrąžinu švies* tinkamu 
S laiku.
E J. L. PASAKARNIS O. D.
K 447 Broadvay. So. Boaton. Ma»>

25^5 

į 

i

ft
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Tel. Richmond lt 10

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SI.AITAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Liga*

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Ilanover Street 

BOSTON, MASS.

i

DR. H. M. LANDAU
Specialistas hroniškų ir Sekretnų l.igų.eReumatizmn ir Kraujo Ligų. 
32 CHAMBERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON. MASS.

=

t

ant 
kiy

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 
100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo vi<o- 
ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma

tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligą ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dcl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime knogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite į APTIEKI po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.




