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KLIMAS3ARK1S
NUTĘSTAS.

KUNIGŲ ALGOS TURI dvasininkai nebegali dabar 
BŪT ĮSTATYMU PA

NAIKINTOS.

»

taip giliai panerti savos ran
kos iždo maiše, kaip jie no
rėtų.

“Reikalinga greito iš
sprendimo, ir vy riausybė da
linai prie to ruošiasi. Vidaus 
reikalų ministeris yra paruo
šęs jstatymo projektą, kuris 
paveda savivaldybių Įstai
gomsregistruoti pas save 
naujai gimusius, vedusius ir 
mirusius, surašant atatinka
mas metrikas, kurios iki šiol 
buvo surašinėjamos dvasi
ninkų. Suprantama, kad tas 
Įstatymo projektas nieko ne
varžo laisvai atlikti pačias

LIETUVIS 
NAS” GA 

K

“SULTO-
5 METUS 

O.

Jis prisipažimf vedęs 3 pa
čias, bet apie it^is 5 užtylėjo 

ir • . • r/v - *■ ’ t •• o

ANGLIŲ TRUSTAS PA
KĖLĖ DA $1 ANT TONO.

Šiomis dienomis minkštų
jų anglių trustas pakėlė da 

■ $1 ant tono, kas padaro jau 
$10.50 tonui. O kada pernai 
kasyklų kompanijos pasira
šė su angliakasiais sutartį, 
tai jos sakė, kad negali dar
bininkams algų daugiau pa
kelti, nes tuomet reikėtų an-

igli pabranginti, o šito daryti 
nei jos nenori, nei geroji po
no Coolidge’o valdžia neleis- 
U Bet tai buvo melas ir »P-; federaii^tefe 

gavystė. Tuomet minkštųjų 
anglių tonas buvo apie $7.50 
tonui, o šiandien jau $10.50. <tKa’e^a".nV > 
Ir valdžia nesako nei žodžio.!

Anglių trustas plėšdamas 
žmones aiškina, kad anglis f t • 
brangsta .Įeito, kad ligi šiol 
streikavo Anglijos maine-, - 
riai, ir daug anglių išeidavo* 
į Anglija. Bet dėl to juk nėra. . - v ~ .
reikalo anglių kainas kelti, /?a.b.uz aPgavirtąinaslės Pui- 
nes jų pagaminimas bran- Jį? ve^ė 16

tikybines apeigas bažnyčioj,; giau neatsieina. Amerikos j ‘įįįJS?° tam J1S 
pav., krikštvmą, bažnytines i maineriai negauna nei cento,JįBosto- 

' jungtuves ir mirusiųjų palai-i už savo darbą daugiau. Ge-ĮBndgeporte 
dojimą. Tikintieji galės jas i ležkeliai už anglių perveži- įfb neaurtat kadjw turj 

' - ‘ laisvai. Bet įsta- mą šiandien irgi neskaito ®Į dvn gyv^ pactas Lie-
au. kaip jie skaitė per- . ’ek-^i-a zmoma,

Tai kodėl anglių kaina klimas-Sarkaitii yra vedęs 
lureių kiiu? Kitokios prie- Pe™a?iau .Mj? motery, 

- žasties tam nėra, kaip tik ka-; tisine jis. pasipažino tik
pitalistų noras apiplėšti gy- ’ 
ventojus. Ant to juk ir yra 
kapitalizmo tvarka. Ė_
daugiau k^Įtąjj^tąj. žmones

i plėšia, *tuo d idesnis pas; V;1 
Jttos “presnerity,” 1

__ i giau republikonų partija ga 
Įvedus civilės metrikaci- j H pasigirti “gerais laikais.’

GELGUDIENĖ NUSINUO-
| DIJO WATERBURYJE.

I Iš Waterburio mums pri
siųsta iškarpa iš “Waterbu- 
ry Republican,” kur aprašo
ma nelaiminga T. Gelgudie- 
nės mirtis. Parėjęs iš mokyk
los jos vaikas pereitą sąvaitę 
rado ją sergant. Vėliaus ji 
liepė jam pašaukti daktarą. 
Daktaras atvyko, bet už ke
lių minučių Gelgudienė mi
rė. Išrodo, kad ji bus išgėrus 
nuodų. Pentrėj stovėjo dvi 
bonkos, viena į kitą pana
šios, bet vienoj buvo gira 
(cider), o kitoj buvo skysti
mas visokiems daiktams va
lyti. Spėjama, kad Gelgudie
nė norėjo atsigerti giros, bet 
per klaidą paėmė kitą bonką 
ir atsigėrė valomojo skysti
mo, o tas skystimas yra nuo
dingas. __ _ J „ I

Po Gelgudienės paliko nu- Kelios dienos atgal valdžios 
liudęs vyras, Juozas Gelgu- kareiviai viena tokią bandi- 
das, du sūnus ir dvi dukre- tų grupę sunaikino, ir paši
lės. Vienas jos brolis, E. rodė, kad prie jos buvo vie- 
Žvirblis, lieka Union City’je, nas katalikų kunigas ir ban- 
o du Lietuvoje. Velionė buvo ditų vadas.
gimus Lietuvoje ir atvažiavo šitie banditai nesudaro 
Amerikon da maža mergaite valdžiai jokio pavojaus, nes 
būdama. Ji gyveno ilgus me
tus toj Waterburio dalyje, 
kuri vadinasi “Brooklynu,” 
ir turėjo gerą vardą tarp vie
tos lietuvių. Jos kūnas palai
dotas lietuvių kapinėse.

Kontrevoliuciją Meksikoj
:NORI NUVERSTI PREZ1-‘ valstybė ir darbo liaudis 

DENTĄ CALLES’Ą.

1

kaištai ją gina. Todėl kuni
gų ir dvarininkų maištas ne
ras žmonių pritarimo.

• J
i

Organizuoti Meksikos darbi
ninkai stoja už valdžią. Ka

reiviai daboja vieškelius ir 
traukinius.

; Keistis Kliraj 
ras vardas iš ’ 

i Petras Šarkis, I 
ginų jau nesuVidaus reikalų ministerio 

Požėlos biiius paveda gimu
sių, vedusių ir mirusių regis

traciją civilėms Įstaigoms.

Šiomis dienomis Lietuvos 
Seime bus svarstomas biu
džetas ir turės kilti kunigų 
algų klausimas. Socialdemo
kratai reikalaus, kad kunigų 
algos butų paakintos.

Klerikalai, zmoma, tam 
priešinsis, todėl Seime lau
kiama atkaklios kovos. “So
cialdemokratas” dėlto rašo: 
•'Mes norime iš anksto iš
kelti vieną labiausiai pri-j 
brendusių*reikalų, kuris ne
išvengiamai turės iškilti biu
džetą svarstant. Tai valsty
bės algos įvairių tikybų dva
sininkams ir, kas dar svar
biau, — tai valstybės santy
kiai su Įvairiomis tikybinė
mis organizacijomis.

“Tą reikalą pastatė spręs
ti ne mes., vadinamieji bedie
viai. bet patys katalikų dva
sininkai. Šių metų pradžioje 
katalikų dvasininkų viršū
nės, būdamos tuomet kartu 
ir žlugusios krikščionių val
džios viršūnėmis, sutarė su 
Vatikanu ir savo sprendimu 
nutarė ir įvykdė Lietuvos ka
talikų visuomenės pertvar
kymą. Liko sudaryta nauja 
bažnytinė Lietuvos provinci
ja su arcivyskupu ir penkio
mis naujomis vyskupijomis. 
Katalikų dvasininkų viršū
nės nespėjo betgi legalizuoti ------ •------ > v --- -------<, .savos reformos N?tik Sei-:peTaikyss tokių tikslų, kurie jaus buvo suimto keliūtos

i turi valgomųjų daiktų krau- 
' tuvę East Bostone, ir nors 
įbiznį iš jos daro ne kokį, bet 
gyvena puikiai.

Pastaruoju laiku vakari
nės valstijos buvo užverstos 

™.i~>>.r.«>f«~u~,LDetikromis 20-d dermėmis,
FiilUr v*Wžios agentai mano,
mė kad tų pinigų dirbtuvė ranl

e P ? „1 Parya'M dusi Bostone Ji turi būt di-
darbini^ai J&BtošS S m^ii^tobTSri pnnm

i

kurio tik- 
Jetuvos yr? 
iugiau mer- 
įdžios, nes 

Brooklyne 
jį Atlantos 
nkiems me- 
tik už nau- 
avingiems 

is atsėdės 5 
jo galės da 
valstijos už

daugpatystę.
Brooklvne jW buvo teisia-

Kad katalikų kunigai nori 
sukelti Meksikoj konrevoliu- 
ciją ir nuversti prezidentą

ANGLIJOS MAINERIŲ 
STREIKAS BAIGIASI.
Streikuojančių Anglijos 

mainerių delegatai turėjo 
pereitą sąvaitę konferenciją * J O O z\/\z\ 1 1 • • *

I f 
ciją ir nuversti prezidentą ir 432,000 balsais prieš 
Calles’ą, tai jau daugiau ne- 352,000 nutarė pavesti vai-
gu aišku. Laikraščiai pasku- d žios planą streikui baigti 
tinėmis dienomis nuolatos! patiems maineriams ap
skelbia apie banditų grupes, l svarstyti, ir pataria jiems ši- 
kurias organizuoja kunigai fkurias organizuoja kunigai 
ir jų pasamdyti gaujų vadai.

i

' atlikti visai 1_____ ___ z___ _  , „
tymas duotų galimybės žmo-; daugiau, kaip jie skaitė per-

. kiai tikybinei organizacijai, 
' neiti bažnyčion iš prievar
tos, nes patys civiliai aktai 
bus galima teisėtai Surašyti t 
civilėse įstaigose. Šiandien;

visose kuitunngose valsty-. ąP1
1 • T* *1’ T • • •

,nėms, kUrier-nepriklauso jo- inai- _
------ -—.... !turėtų kilti? Kitokios prie-

I

bėse. Ji yra pribrendusi n* į 
pas mus.

jos įstatymą, savaime atpul- į
tų algų reikalas dvasiniu- JIESKO PINIGŲ D1RBTU- 
kams. Juk dvasininkai dėl to VĖS BOSTONE, 
labiausiai dabar godžiasiJ Kast Bostone šį panedėlį 
kad, girdi, jiems nieko ne-j slaptosios policijos agentai 
mokama už metrikų surašv-! areštavo italą vardu Rosetti. 
mą. Atpuls metrikos, atpuls! kaltindami jį prigulėjimu 
algų reikalas, ir gali būt vi- prie netikrų pinigų platini- 
siška ramybė valstybės san- mo. Sakoma, kad jis išsiun- 
tikiuose su tikybinėmis orga- Į tęs iš čia daug falšyvų 20-do- 
nizacijomis, jeigu jos pačios i lerinių į Detroitą, kur tuo-

mas jos nepatvirtino, bet demokratinės valsty-: įtariamų asmenų. Rossetti
najam kabinete nepadarytasis uždaviniams, 
jokio sprendimo, kuris pri-| 
pažintų bažnytinės provinci-;
jos sudarymą.

“Susidarė keista ir krikš
čionims nelaukta padėtis. 
Senosios vyskupijos panai
kintos, naujosios nepatvir
tintos, tuo budu vyriausybė, 
kad ir norėdama, negali to
liau mokėti algų katalikų 
dvasininkams. [

“Dūšių ganytojai darosi I kalėjime pūva Sacco ir Van- 
ypatingai jautrus, kai kaslze^?’ , , ,
suspaudžia jų kišenę. Taigi i “ sakoma, kad ponas: 
nestebėtina, kad dėl nemo- u*Ieris pajutęs pavojų net 
karnų algų jau pakilo didelis sa™. gyvybei. Ant stoties jj 
tarp jų gvoltasjr nauji vys- pasitikti žandarai ir
kupai, irvisasRnkščioniškas lydėti gatvėmis iki pat hote- 
blokas Seime pradėjo sude- l’°- koteli, kur jis su
rintą vyriausybės puolimą, savo Pacią apsistojo, dabar 
naujai Seime sesijai prasidė- 
jus. Bet pati aštriausia kova masL ”
turės kilti biudžetą svars- i PuItU- 
tant. Puldami vyriausybę,, 
krikščionys ne tik barasi dėl' 
neišmokėtų algų, bet savo 
papročiu demagogiškai šau
kia, kad ‘socialistų-masonų’

KAREIVIAI DABOJA 
MASSĄCHUSETTS 
GUBERNATORIŲ.

Laimėjęs rinkimus, Mas- 
sachusetts

“pinigai” yra artistiškai pa
daryti. Bostone jie tų pinigų 
neplatina, kad neatkreipus į 
save valdžios dėmesio, bet 
siunčia į tolimus Vakarus.

kad žmonės jo neuž

KONFISKAVO $180,000 
VERTĖS UŽDRAUSTŲ 

VAISTŲ.
Detroite valdžios agentai

tą planą priimti. Kuomet 
“Keleivis” eina į spaudą, 
maineriai tą klausimą bal
suoja, todėl rezultatų da ne
turime, bet galima spėti, 
kad streikieriai valdžios 
planą priims ir streikas bus 
pabaigtas.

Darbininkai valdžios pla
nu nepatenkinti. Nepaten-

_ Bet valdžia užtikrino
Valdžia kur tik tokių pik- darbininkus, kad jeigu jie jį 
tariu lizdą pajunta, tuo- J priims, tai savininkai bus

II 
I 
itu Bet ii darbūiiakąras j 
| ku ilgiau laikytis, nes su 

__ze streikieriai Dradėio

jų gaujos yra neskaitlingos1 kinti juo ir kasyklų savinin- 
ir negali j vieną daiktą suei- kai. —
ti.r------- ............................. -
tadarių lizdą pajunta, tuo
jaus juos apsupa ir išnaiki
na. Organizuoti Meksikos 
darbininkai stoja už valdžią 
ir padeda jai su tais chuliga-

priversti ji priimti.
Streikas davė Anglijai jau 

$1,500,000,000 nuostolių ir 
valdžiai sunku jį toliaus tęs- 

,«un- 
. ... suvar

gę streikieriai pradėjo eiti 
darban kas diena šimtais ir 
tūkstančiais, ir sakoma, kad 
dabartiniu laiku apie 328,- 
000 mainerių jau dirbo.

!prie trijų.. < ;
Puidokienė geisme pasa- 

Kuo kė, kad Klimai pasigavo ją 
ant apgavin savo skelbi- 

imn. Jisai- _ _______
tuo dku-14!0^® turčium, tu-

nncfu Floridoj dvarą, kur 
’ “rožės žydi žiemą ir vasarą.”

Puidokietiė yra našlė, turi 
porą vaikĮKių, ir manė, kad 
ištekėjus tokio vyro turės 
gerą gyvenimą. Bet jis ją ap- 

į gavo. Apsivedęs jis tuojaus 
‘ išviliojo ' iš jos $2,000. ku
riuos ji tgrėjo banko j susi
taupius. <Jis primelavo jai, 
kad jo .Floridos “dvaras” 
esąs vertas $50,000, bet ant 
jo esą da $2,000 neatmokė- 

:tų “morgičių.” Todėl girdi, 
tu duok man savo pinigus, 
aš tuos “morgičius” atmokė- 

jsiu, ir tuomet važiuosime 
Floridon.

Puidokienė sakosi pada
vusi jam $2,000, ir kaip tik 
jis pinigus paėmęs, daugiau 
ji jo jau nemačiusi.

Teisme KHmas turėjo ad- 
j vokatą, kuris jį gynė šito- 
įkiais argumentais: “Klimo 
(negalima bausti, nes nėra 
1 prirodymų, kad jis yra ap- 

ivikas. Ištikrujų, tai ne jis 
^i.’.jkięnę apgavo, bet Pui

dokienė jį. šita moteris no- 
•nėjo užkrauti ant jo sprando 
savo vaikų auklėjimą. Kuo
met Klimas apsižiūrėjo, kad 
jis yra taip apgautas, jis tu- 

Į rėjo bėgti. Ar buvo čia kiek 
apgauta Puidokienė? Iš da
lies taip. Bet tos, kurios ren- 

j kasi sau vyrus iš skelbimų,

i Ji padarė blogą pasirinkimą. 
Bet atsitikimų yra . pilnas • v • •

lbė lafkraM

MUNŠAINO EKSPLIOZI-
JA SUGRIOVĖ NAMĄ, uąjs kovoti.- ... —... ... 

; Revere miestelyje, netoli; Karo departamentas 
Bostono, šį panedelį mun- leido šį panedėlį pranešimą, i 
šamo dirbtuvėj po No. 75 kad visa situacija yra gerai 
Stalk avė. Įvyko smarki eks- valdžios rankose kontroliuo- 
pliozija ir sugriovė visą na- jama. Tose vietose, kur jau- 
mą. Susirinkusi minia matė,:čiama esant banditų, karei- 
kaip iš to namo buvo išneš- viai motoriniuose vežimuose 
tas sužeistas vyras, padėtas i ^patroliuoja vieškelius. Apie 

’gelžkelius pastatyta sargy
ba. Kiek stipresnis yra Ya- 
qui indijonų sukilimas. Už
tai giųier tas vietas, kur tie 
indijonai siaučia, ant trauki
nių pastatyta po 100 karei
vių su kulkosvaidžiais.

Raitelių generolas Marce- 
lo Caraveo tapo pasiųstas 
Jungtinių Valstijų pasienin 
suimti klerikališkus maišti
ninkus, kurie šiomis dieno
mis perėjo Meksikos pusėn 
iš Amerikos su ginklais ir 
amunicija. Dabar visa siena 
stropiai saugojama, kad A- 
merikos klerikalai nešmuge- 
liuotų ginklų Meksikon. Sa
koma, kad Komumbo “vy
čiai” ir kitos katalikiškai- 
klerikališkos organizacijos 
čia nori surinkti 1,000,000 
dolerių kovai su darbininkiš
ka Meksikos valdžia.

Žinios iš EI Paso sako, 
kad šiomis dienomis kunigai 
pasamdę buvusio bandito 
Vilios brolį, kad jis suorga
nizuotų buvusius nabašnin- 
ko banditus ir užpultų Jau- 
rez’o miestą. Apie 700 ban
ditų esą jau suorganizuota, 
tečiaus ant miesto jie atsisa
ko eiti, pakol kunigai neuž
mokės jiems iš kalno “al
gos” už 5 dienas.

Sakoma, kad tas banditų 
gaujas šelpia ne vien tik ka
talikų kunigai, bet ir buvu
sieji Meksikos dvarininkai, 
kurių dvarus dabartinė val
džia išdalijo bėdniems žmo
nėms, 

t Neišrado teėiaus, kad ši
ldė reakcininkai galėtų ką 
laimėti. Šiandien ^Meksika 
jau nebe tokia, kokia ji buvo 
keliatas metų atgal, kuomet 
ją valdė visokie despotai 
prieš žmonių norą, šiandien. 
ji yra stipriai organizuota jau nuo kelių metų.

dirbtuvėj po No. 75 kad visa situacija yra gerai 

pliozija ir sugriovė visą na- jama. Tose vfetošėTkūr jau-

kaip iš to namo buvo išneš- viai motoriniuose vežimuose

automobilių ir nuvežtas ka-1 
žin kur. Kiti vėl matė, kaip 
užpakalinėmis durimis buvo , 
išnešta moteriškė ir taip pat 
nuvežta nežinia kur. Polici
ja spėja, kad abudu jie buvo 
nuvežti kur nors ligoninėn, 
ir ji dabar jieško tokios po
ros visose ligoninėse. Eks- 
pliozija Įvyko nuo distiliar- 
nės, kurioje, policijos many- I 
mu, buvo distiliuojamas et- 
hel acetatas, vartojamas če- 
verykų ir odų valymui skys
timas. Distiliuodami jį mun- 
šainieriai atskiria nuo jo al
koholį ir paskui daro iš jo 
“degtinę.” Policija rado 
skiepe 150 galionų balto 
skystimo dviejose geležinė
se bačkose, nuo kurių buvo 
da nenuskustas vardas 
“Leather Finishing Cleans- 
ing Company, Chelsea.” Tas 
parodo, kad šitą odoms valy
ti skystimą tie munšainieriai 
nirko čielomis bačkomis ir 
darė iš jo gėrimus. Ar dyvai, 
kad žmonės atsigėrę tokios 
“degtinės” miršta?

v

SKANDALAS PROH1BI- 
CIJOS VYKINIME.

Prohibicijos šalininkai 
valdžioje vis sakė, kad pro- 
hibiciją galima įvykinti, tik
tai reikia pastatyti stiprią 
sargybą Amerikos pakraš
čiuose, kad šmugelninkai 
negalėtų įvežti degtinės iš 
užsienio. Na, ir buvo pasta
tyta stipri sargyba, netik ant 
sausžemio, bet ir ant jūrių. 
Dabar betgi išeina į aikštę, 
kad ir šita sargyba varo 
šmugelį. Da blogiau, sargai 
vienus šmugelninkus užpuo
la, apiplėšia, o kitiems atim
tą degtinę parduoda; be to, 
jie kelia naktimis balius, kur 
šampanas ir kitokie gėrimai 
plaukia upeliais. Keliolika 
sargų jau areštuota ir visu 
Massachusetts pakraščiu da
bar eina tyrinėjimas.

$25,000,000 KALĖDŲ 
DOVANOMS.

Laikraščiai praneša, kad 
Chicagos bankuose Įvairus 
“Kalėdų Kliubai” turi sudė
ję jau $25,000,000. Tai reiš
kia, kad prieš Kalėdas tie 
pinigai bus išimti ir išleisti 
Kalėdų dovanoms pirkti.

JUODVEIDIS PAVOGĖ 1$ 
BANKO $74,000.

Ix>s Angeles. — Iš Fede- 
ral Reserve Banko čia buvo 
pavogta anądien $74,000. 
Tuojaus buvo suimtas ban
ko tarnas, juodveidis Davis, 
ir darant jo namuose kratą 
atrasta $71,895. Juodveidis 
pasisakė už kitus pinigus nu
sipirkęs sau automobilių. 
Bankas tą automobilių irgi 
paėmė.

užklupo uždraustų vaistųĮ beveik visuomet apsigauna, 
šmugelninkus ir paėmė 
$180,000 ’ ertės opiumo, he- 
reino ir kitokii
Penki žmonės 1
ti. Šmugelninkų vadas Nor- 

įton pastatytas po $50,000

■
KATALIKAI NENORI 
ŠVIETIMO DEPARTA

MENTO.
Washingtone yra sumany- 

valdžia puola pačią bažny- mas įkurti prie valdžios da 
čią, siaurina jos teises, laužo vieną departamentą, būtent, 
konstituciją. -s—

“Patys krikščionys gerai 
žino, kad jokio bažnyčios 
puolimo nėra. Nežiūrint sa
vo įtūžimo, jie negali nuro
dyti nė vieno fakto, kur ka
talikų dvasininkai ar iš viso 
katalikai butų bent kuo var
žomi laisvai atlikti savo ti
kybos apeigas. Jiems pikta 
vien dėl to, kad katalikų

ų narkotikų, musų gyvenimas. Naminių 
buvo areštuo- reikalų teismai pilnftokių

bylų. Nesutaikomų porų yra 
labai daug. Ar čia Klimas 

■ kaltas? Pasakykit, gerbia
mieji, kurie iš musų savo pa- 

------------------------------------9 •_ myę
kaucija.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
La Poerte, Ind. — Penki

jauni banditai pereitą savai- ....
tę užpuolė čia People’s Trust Teisėjas Moscewitz pa-
& Savings Banką, pagrobė | klausė Klimo, ar jis turi ko- 

ganizacija (National Catho-:$40,000 grynais pinigais ir!kio turto,Jš kurio galėtų su

čios neapgaudinėja?” 
Prisaikintujų suolas šyp

sojosi.

švietimo ministeriją, kurios 
iki šiol Jungtinės Valstijos 
d a neturėjo. Rodos, tokiam 
departamentui visi turėtų 
pritarti, o betgi katalikų or- 
l -- J .
lic Alumni Federation) pa- $100,000 vertybės popiero- grąžinti Puidokienei pavog- 
skelbė prieš tokį sumanymą mis ir susėdę į automobilių tus $2,000?
savo protestą. Ar reikia da išdūmė iš miestelio. Užpuo- Klimas ėmė išsisukinėti.

SPROGIMAS KASYKLOJ.
Moundsville, W. Va. — 

Glendale Gas Coal Co. ka
sykloj šį panedėlį įvyko 

kad limo metu banke buvo 10 Penki metai kalėjimo, tarė sprogimas ir 3 darbininkai 
buvo užmušti.

Klimas ėmė išsisukinėti.
geresnio prirodymo,
klerikalai bijosi apšvietos? tarnautojų ir 5 kostumeriai. teisėjas.

<

$130,500,000 JAPONŲ KA
RO LAIVYNUI.

Japonijos kabinetas pa
skyrė naujų karo laivų staty
bai 261,000,000 jenų, kas 
Amerikos pinigais reiškia 
$130,500,000. Tai vadinasi 
“nusiginklavimas.”

HERRINE VIS SAUDOSL
Herrin,

batą čia šalia kelio buvo ras
tas nušautas angliakasys" 
vardu CFaig. Tai vis pasek*, 
mė tos kovos tarpe kliuksty 
ir anti-kliuksų, kuri čia

Pereitą sw-
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^GIRTINAS PROF. ČE
PINSKIO ŽINGSNIS.

Lietuvos švietimo ministe- į 
is prof. Čepinskis pasiūlė: 
<auno “Saulės” mergaičių; 
mokyklos vedėjai “seserei” 
Margaritai pasitraukti nuo 
vietos.

Šita “sesuo” Margarita 
yra Chicagos Kazimiero 
klioštoriuje išauklėta davat
ka ir išmugeliuota Lietuvon 
Kuomet tenai viešpatavo ku
nigai. Ji nėra Lietuvos pilie
tė, nežinia kokios tautos, ne-į 
turi dagi pavardės, tartum 
be tėvo butų gimusi, neturi 
reikalingo mokslo ir į moky
tojas netinka. Taigi parody
damas jai duris švietimo mi- 
nisteris gerai padarė.

Žinoma, klerikalai dėl jos 
prašalinimo kelia baisų 
triukšmą prieš prof. Čepins
kį. Bet klerikalų paisyt ne
reikia. Kai jie turėjo savo 
rankose valdžią, tai jie ir 
geriausius mokytojus išmetė 
iš mokyklų, kurie tik buvo 
ne klerikališko plauko, o jų 
vieton statė zakristijonus ir 
davatkas. Dabar gi atėjo 
laikas šitą klerikališką bra
dą iš Lietuvos mokyklų iš
šluoti. Šitam darbui pritars 
visa pažangioji Amerikos 
"lietuvių visuomenė.

f. E L L 1 V i S No. 46. Lapkričio 17 d., 1926

i®
naudai ir tuo tikslu organi- tus metus dabar jie tapo pa- 
---------- * :—įleisti nuo darbo ir neturi pi

nigų namo parvažiuoti. Jei
gu kuris ir gavo keiiatą fran
kų, tai jų kursui dabar visai 
nupuolus, už juos nedaug ką 
tegalima nusipirkti. Dauge
lis lietuvių Francuzijoj da
bar stačiai badauja. Apie 
200 jaunesnių ir gražesniu

zavęs ant jo galvos “pasikė
sinimus,” dėl kurių paskui 
Mussolinio budeliai išskerdė 
daug nekaltų žmonių, suvar
žė darbininkams laisvę, už-

valdžia neiškolektavo ir šito, smaugė jų spaudą ir išgriovė

Socialdemokratai Vadovauja 
Lietuvos Darbininkams,

Ji tik kovojo su savo žmonė
mis ir persekiojo pažangią 
spaudą. Apie ------ :
Lietuvos f 
bus kalbama pradėtose da-į

organizacijas.
Skaitytojai atsimena, kad 

sugrąžinimą nelabai senai į Mussolinio
žmonėms pinigų; automob’liu buvo mestos dvi merginų esą jau išga-

! bombos ir kad bombininkas benta iš Francuzijos į Pietų17 i bombos ir Kan oomommKas x -ciu
bar ekonominėse derybose.’buvo atvykęs iš Francuzijos. 'Amerikos ir Afrikos paleis- 
ir nėra abejonės, kad dabar-|0ei §jt0 Įvykio Italijos spau-! tuvybės namus.

i
i

tinė musų respublikos val
džia tuos pinigus iš Rusijos 
išgaus. Nėra taipgi abejonės, 
kad ji išgaus ir tą 100,000 
dešimtinių miško, apie kuri 
krikščionis visai nesirūpino.

i

I

da tuomet buvo pakėlus; 
prieš Francuziją 
triukšmą ir išrodė, kad gali 
prieiti net prie karo. Dabar 
gi pasirodo, kad tą bombi- 
ninką buvo nusiuntęs Itali
jon iš Francuzijos tas pats j 

; Gari-

Tai ve, kokios kunigų val- 
didelįjdžios pasekmės!

KOZIRNINKŲ KLIUBAI. į fašistų provokatorius
Kaune yra privisę visokių baidi. 

kliubų. kur susirinkę inteli-i . Tai ve, kodėl visi tie “pa-, 
gentai pralošia neuk pini- i rikėsinimai vis taip pasi- 
gus, bet ir drapanas. Vienas baigia, kad despotas Musso-

’ - - ■ tini išlieka sveikas ir kiekį
i vieną sykį pasidaro vis di- 
' dėsnis "didvyris.”

Kauno laikraščiu sako:
" Loto khubiis Koriienės ka

vinėje. ir po policijos patikrini
mo bei prot<,kolų sustatymo vis'___
dėlto ir toliau gyvuoja, šiame*‘RYTO REDAKTORIUS 
kliube jau ne vienas yra praki-' GAVO KALĖJIMO. 
Šęs Visą savo tui tą ir net pas-| Lietuvos klerikalų “Ry- 
kutini porteh. \ ienas tokių lo- tas” giriasi, kad už šmeiži- 

; žmonių ir įstaigų prieš jį
iškelta net 7 bylos, ir visos 7 

mas jau pinigų, atėjo į šį kliu- turėjo būt sprendžiamos 23 
bą dar kartą pamėgintų laimės. spaliu.
Jisaį šiame kliube jau buvo pa- Dėl tūlų priežasčių 
likęs du paltu, kostiumą, re- 'čiaus

. KADA LIETUVA GAUS 
PAŽADĖTO MIŠKO IŠ 

RUSIJOS?
Visiems yra žinoma, kad , 

1920 metų taikos sutartimi j 
Rusija yra prižadėjus duoti , 
Lietuvai 100,000 dešimtinių į 
miško. Nuo tos sutarties pa- , 
sirasymo praėjo jau šeši me
tai, bet Lietuva da nėra ga
vus nei vieno vežimo žabų iš 
Rusijos. Kalti užtai buvo ' 
musų klerikalai, kurie val
dydami Lietuvą per tiek me
tų nieko nedarė, kad sutartis 
butų pildoma.

Atsistojus dabar prie Lie
tuvos valstybės vairo pažan
giems žmonėms, su Rusija 
jau padaryta ir ratifikuota 
lepuolimo sutartis, apsaugo- 
a musų respublika nuo ka- 
alikiškos Lenkijos užpuoli- 
no, ir dabar pradėta dery- 
>as su Rusija dėl ekonomi- 
įės sutarties, kuria bus pri
eita ir prie minėtojo miško.

Kalbėdamos apie šitas de
rybas. “Lietuvos Žinios” sa
ko:

“Lietuvoj laukiama veik
laus 1920 m. taikos sutarčių 
vykjmmo. Kaip žinoma, sulig 
taikos sutarties Lietuvai pri
klauso 100 tūkstančių dešimti
nių miško, kuris ligi šiol dar 
nėra gautas. Taigi dabar ir turi 
būti rasta galimybių toje ar ki
toje formoje gražinti Lietuvai 
jos turtą.

“Taikos sutartis duoda Lie
tuvai teises kirsti miško iš šim
to tūkstančių dešimtinių ploto 
artimiausiose prie Lietuvos 
sienų vietose ir kiek galima, 
prie plukdomųjų upių ir gele
žinkelių. Kirtimas turi būti at
liktas per dvidešimts metų, 

- kertant tam tikrais plotais su
lig Rusijos miškų ūkio taisyk
lėmis.

“Kaip žinoma, ligi šiol iš Ru
sijos miško negauta nei vieno 
rąsto, nors nuo taikos sutarties 
pasirašymo praslinko ištisi šeši 
metai. Musų delegacijai pra
vartu Uitų išaiškinti ir pašalin
ti visas kliūtis gauti šią esan
čią Rusijoje valstybės nuosa
vybę ir galutinai susitarti dėl 
tų miškų eksploatavimo būdų 
ir terminų.” c

Beto, karo metu caro val
džia; bėgdama nuo vokiečių 
išvt žė iš Lietuvos visus musų 
žmonių pinigus, kurie buvo 
padėti į bankus. Darant su 
Sovietu Rusija 1920 metų 
taikos sutartį, Lietuva išsi
derėjo, kad už kiekvieną pri- 
Haue' n. i mums rublį butų 

;p> ir du trečdaliu

į

■>

"‘Socialdemokratas” rašo:, komingais už jo tolimesnį na, su visu rimtumū Įvertino
Kaip tik palaisvėjo po Sei-^ veikimą.

šiku, žydu seminarijos mokyto
jas p. B., spalių 3 d., neturėda-

MOKINIAI ATSISAKO
NUO TIKYBOS.

“Lietuvos žinios” prane
ša. kad—

“Sodininkystės ir daržinin
kystės mokyklos mokiniai pa
davė per mokyklos direktorių 
ž. U. ministeriui prašymą, kad 
vietoj tikybos ir dainavimo bu
tų dėstoma augalų ligos ar lie
tuvių kalba.

“Po prašymu pasirašė visi iš
skyrus vieną, kuris baigęs vie
ną kursą kunigų seminarijos, 
įstojo minėton mokyklon.

“Mokyklos direktorius labai 
šiuo prašymu nepatenkintas, 
nes labai didelis krikščionis. 
Išmetinėja, kad jie visai atsi
sako nuo tikybos. ’

Taip ir turi būt: mokiniai 
moka pinigus už mokslą, to- 

’ dėl nevalia jų skriausti, ki- 
' šant jiems tikybinius burtus.

Jau iš to vieno darosi su
prantama, dėl ko komunis
tai, federantai, maksimalis
tai, buvusieji Račio agentai 
plusta šiandien socialdemo
kratus su tokiu atsidėjimu, 
kurio iki šio! mes dar nesa
me matę.

Mus mažai jaudina tų spe
kuliantų įtūžimas. Bet kuo
met jie bando vėl įsiterpti į 

darbininkų judėjimas darbininku eiles, spraustis į 
darbininkų sąjungas ir j’ose 
šurmuliuoti trukdymo ii" dar
bininkų skaldymo tikslais, 
tai mes turime vėl prisiminti, 
kokią pareigą ant musų uz-

... <4 likęs du paltu, kostiumą, re- ėiaus vienos tų bylų buvo 
genmanteli. čemodaną ir 750 Ii atidėtos, kitos numarintos, o' 
tų. žydai priėmė ji lošti, kad ir tik viena buvo sprendžiama' 
be pinigų, nes jis kliubui 
yra žinomas, šiuo "laimės žy
giu" tą vakarą kliubo valdybai 
vėl Įsiskolino 140 litų."

Tai vis rusų Įskiepytas pa
protys. Senovės rusų činov- 
ninkai tokiuose kliubuose ......... .. ....... ...............
pralošdavo netik savo algas VARGAI FRANCUZIJOJ. Šiaulių policijos vadui, krik- 

I “Lietuvos Žinių” praneši- ščioniui Paškevičiui.
mu, beturiu darbininkų var
gai Francuzijoj pasidarė jau rinkimus šitas klerikalų pro- 

i. Buvusi kle- vokatorius buvo liepęs savo 
; Įmesti bombą į 

žmones francuzų vergijon “Šiaulių Naujienų” redakci- 
;už pusdyki. Išdirbę apskri- ją.

.iav. dėl apšmeižimo Seimo at- 
. stovo liaudininko Tomau.

“Ryto” redaktorius Dėde- 
lė už palaidą savo liežuvį ga
vo 3 paras arešto.

I
I KRIKŠČIONIŠKAS BOM- 

BININKAS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Šiauliuose apygar-
i a primink ii dosl’rokuroras jau iteik$s atstovauti
lIEiUVIŲ DARBININKU kaltinimo aktą buvusiam

i
I

ir drapanas, bet tankiai ir 
pačias užstatydavo.

Rezultatas visuomet būna
tas pats: pralošė pinigus vai- nebepakeliamu ....
dinmkai pradeda imti ky- nkalu valdžia pardavė savo bernams 
sius, varyti šmugelį ir vogti. ‘

'mo rinkimų politinis musų 
:gyvenimas, Lietuvos darbi
ninkai suskato pirmieji. Su
varžyti, visokių šarlatanų ir 
svieto perėjūnų jodyti krik
ščionių laikais, jie iš karto 
išsinėrė iš primestų jiems 
smurto ryšių ir su dvigubu 
pasiryžimu ėmėsi iš naujo 
kurti arba naujinti pairusias 
savo organizacijas. Profesi-

' • - _ - - - - — “ •

nis <
tunu laiku liek paaugo, kad 
nebejuokais Įvarė baimės 
buržuazijai ir reakcijos pelė
doms.

Kaip visuomet atsitinka
panašiais laikais, i darbiniu- dėjo Lietuvos proletarai pas- 
kų judėjimą tuojau įsimaišė kurtiniais linkimais. Mes tu- 
visokių šašų. Išlindo iš pa- rime ne tiktai mesti visas sa- 
suolių Račių užguiti komu-' vo jėgas į profesinių sąjun- 
nistai, įsiterpė kaili pamainę gų organizavimą ir tvirtini- 
federantai ir šiaip profesi- mą, bet 
niai provokatoriai, ir visi'-------i'
ėmė “veikti.”

Lietuvos socialdemokrati
jai dar vieną kartą teko su
vaidinti šių metų liaudies 
•imtynėse su juodąją reakcija 
sprendžiamąją rolę. Social
demokratų vadovaujami 
darbininkai ir šiaip demo
kratinio nusistatvmo visuo- • 
menė dar karta parbloškė sėkmingas ir tinkamai veda- 
apsvaigusį nuo "valdžios mas dabartiniu metu profe- 
pilnumo” klerikalizmą. Lai- >inis judėjimas nusvers niu
rnėję rinkimus, jie Įdavė mu-!sV artimiausią ateiti. Sustip- 
sų Partijai savo' igaiiojimus įrėši m e dabar — busime ne- 

ir ginti jų reika-įsilaužiami musų priešams. 
Tupėsim vietoje, leisime 

pavedė so-' profesinėse sąjungose vysty-

I

! 
I

musų uždavinius profesinia
me judėjime dabartiniu me
tu. jos priimtoji tuo reikalu 
rezoliucija duoda partijos 
draugams ne tik socialdemo
kratijos aiškų nusistatymą 
d ei profesinių sąjungų, bet 
ir nustato musų taktiką pro
fesiniam judėjime ir musų 
pareigas.

Rezoliucija sako, kad nė
ra esminio skirtumo tarp sie
kinių, kuriuos stato socialde
mokratija ir klasinės profe
sines darbininkų sąjungos. 
Abi darbininkų judėjimo va
gos eina prie to paties tikslo, 
prie socializmo. Jos abi vie
nodai supranta visuomenės 
vystymosi kelius ir deda sa
vo darbuotes pagrindan vie
nodus kovos budus, vienodą 
taktiką. Profesinės sąjungos 
vienodai nusistato su social
demokratija. jeigu jos eina 
takiuoju keliu, būtent tuo, 
kurį nustatė Amsterdamo 
Profesinis Internacionalas. 
Ir todėl mes, socialdemo
kratai, galime ir turime kut- 
ti tik tokias profesines są- 

, kurios dirbs viena

I

t mes privalome ap
saugoti jas nuo ardymo, nuo 
darbo trukdymo. Mes turime 

! visą laiką turėti galvoje, kad 
dabartinės sąlygos darbinin
kų judėjimo kūrybai yra iš
imtinai patogios sąlygos ir 

‘kiekviena neišnaudota tani 
!darbui diena yra didžiulis! jungas, 
• nuostolis darbininkų klasei, kryptim su Amsterdamu, bet 
■ Mes turime gerai žinoti, kad ne su Maskva, nesu Ožes-

kienės gatve.
Rezoliucija tolfau sako, 

kad musų kuriamos prof. są
jungos turi būt atviros vi
siems darbininkams, bet tik 
jie pripažįsta klasių kovos 
pagrindus. Kitokių reikala
vimų mes neturime reikalo

Per pastaruosius Seimo

lūs.
Darbo liaudis

cialdemokratams ___ _ , _ ,
kalų rupinimą ne tik Seime, tik patys liksime istyžę, bet; 
Be atodairos ..." 1 J ’ ’
mums, ji pastatė socialde- kovoti ir vėl mus užgulti, 
mokratiją viso Lietuvos dar-• Suprantama todėl, kad,-------  —v--~ —
bininkų judėjimo pryšaky ir Partijos Taryba, sukviesta i vertelga ir svetimų kišenių 
tuo pačiu padarė mus atsa-’ C. K-to šio mėnesio 17 die- kraustyto jas. švaistytis, plu-

aveo.e so- r* ■‘"'--•v ......- ------------------- ----------
savo rei- bergždžiai kovai — tai ne • statyti.

v“ ■ Bet tas nereiškia, kad pro-
patikėjusi ir padėsim reakcijai vėl atsi-‘fesinės sąjungos gali virsti

----  1 ' ”------- ' l arklių turgum, po kurį gali
■ laisvai švaistytis bet kuris

KODĖL JIE NEGALI MUS
SOLINIO UŽMUŠTI?
Nuo to laiko, kai Mussoli- 

ni apsiskelbė Italijos dikta
torium, ant jo gy vybės buvo 
padaryta jau nemažiau kaip 
šeši pasikėsinimai, ir iš kiek
vieno pavojaus jis išėjo gy
vas ir sveikas. Jam buvo me
sta jau ne viena bomba, ke- 
liatą kartų jis buvo šautas, 
ir taip vis pasitaiko, kad fa
šizmo erštas laimingai iš gil
tinės nagų išsisuka. Ir nega
na to, kad laimingai išsisu
ka, bet visuomet būna ra
mus, tie pasikėsinimai nei 
kiek jo nesujudina, tartum 
jis butų tas stebuklingas did
vyris, kurio niekas negali 
nei užmušt, nei nugąsdint >■

Ką gi visa tai reiškia? Iš 
kur pas tą juodašimtį tokia 
drąsa? Kodėl visi šūviai, tai
komi neva jo asmeniui, vi
suomet nueina prošalį? Ko
dėl iš tiek pasikėsinimų jis 
nebuvo da nei sužeistas?

Ogi todėl, kad visi tie pa- 
sikėinimai yra jo joties pro
vokatorių organizuojami. 
Bombas jam mėto ir iš re
volverių jį šaudo patįs fa
šistai. Jie daro tai ne tam. 
kad jį užmušus ar sužeidus, 
bet tam, kad padarius jį 
žmonių akyse “didvyriu,” ir 
kad užsi puolus ant savo 
priešų. j

Tas išėjo aikštėn visai ne
tikėtai. Šiomis dienomis 
Francuzijoj tapo suimtas 
Italijos karininkas Ricciotti 
Garibaldi, suimtas dėlto, 
kad Francuzijos teritorijoj 
organizavo ginkluotą sukili
mą prieš Ispaniją, norėda
mas tuo budu šitas dvi vals
tybes supiudyti.

Šitas Garibaldbikišiol bu
vo žinomas kaipo didelis 
Mussolinio priešininkas ir 
karštas kovotojas prieš fa
šizmą. Tečiaus francuzų po
licijos tardomas jisai dabar 
prisipažino esąs apmoka 
mas Mussolinio valdžios a- 
gentas-pro voką t orius. Jisai 
pasisakė dirbęs MussolinioKlerikalu pasisakė dirbęs Mussolinio

i

ĮNEŽIŪRINT kiek mokėtumėt. jokis kitas 
cigaretas neužganėdins taip kaip rūkstantis 
Camel. Jokis kitas nėra tiek geras, tiek 
pilnas gerumo, kiaurai ir perdėm.

Camel vyravimas išsilaiko metais, dėlto 
kad užganėdinimui smagumo, ir grynam 
pasidžiaugimui jokis kitas cigaretas mylios 
neprieina prie Camel. Negalima surūkyti 
tiek Camels kad skonis nuvargtu. Jie nie
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo.

so. Milionai kurie lengvai išsigalėtu mokėti 
brangiau, perka ir ruko tik Camels. Visose 
gyvenimo profesijose “Pasiimkite Camel” 
yra pripažintas kaipo gerumo praleidimo 
žodis prie viršiausio cigaretuose.

Pamėgime Camel vieni pinigai neturi bal-

Mes kviečiame jus pabandyti Camels. Į 
vieną šitą rūšį didžiausia pasauly tabako 
organizacija sudeda viską ką pinigas gali 
nupirkti. Jei norite skaniausio rūkymo ko
kis kada nors paėjo iš dgareto—

PoMimkilf Cmnel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, W I N S T O N - S A L EM, N. C.

štiš, kelti provokacinį triukš
mą ir kartu patylomis dirbti 
savo išdavikišką darbą. To
kias arklių muges mes pro
fesinėse sąjungose turėjome 
1920—22 metais. Mes žino
me. ką jos atnešė darbininkų 
judėjimui Lietuvoje, ir mes 
jokiu budu neprivalome leis
ti, kad tie įvykiai vėl pasi- 

»kartotų. Kas eina į profesi- 
i nes sąjungas kelti jose parti- 
i nių rietenų, kas nori vesti jas 
i Maskvon ar bent jas skaldfy- 
Į ti, kas yra darbininkų judėji- 
I mui banditas, tokiems nepri- 
Įyąlo būti vietos profesinėse 
f sąjungose. Jei iki šiol musų 
{darbuotojai profesinėse są
jungose ne visuomet buvo 
vienodai nusistatę dėl pana
šių asmenų, tai dabar nepri
valo būt jokių dvejojimų.

Mes turime dabar aiškų 
i Partijos nusistatymą dėl 
id-arbo profesinėse sąjungo- 
Įse. Mes turime atsakomingą 
paraigą sukaupti visas savo 
jėgas tam svarbiausiam šiuo 
momentu darbui. Mes tik no
rime priminti kiekvienam 
Partijos nariui, kad musų fo- 

[limesni laimėjimai pareis 
i dabar išimtinai nuo jnusų 
Į darbštumo, ištvermės ir kie
to laikymos rezoliucijoj nu
statytos linijos. Tegul kiek
vienas musų atliks savo pa
reigą ir artimiausias darbi
ninkų judėjimo tarpas Lietu
voje virs lemiančiu geresnei 
musų ateičiai.

.... - ■ I

DEBSAS PALIKO TIK 
$15,900 VERTĖS TURTO, 

i Šiomis dienomis paaiškė
jo. kad mirusis Amerikos so
cialistų vadas paliko tiktai 
$15,000 vertės turto, kuris 
susideda iš namo ir judomos 
nuosavybės. Velionis viską 

»paliko savo žmonai. Kitas 
! su tokiu populiarumu ir to- 
' kia didele intaka butu pada
ręs milionus; bet Debsui tur
tai nerūpėjo. Visą savo lai
ką ir gabumus jis pašventė 
ne turto krovimui, bet kovai 
už šviesesnį darbininkų gy
venimą.
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PHILADELPHIA, PA.

Veikėjai pailso.

,. Lietuviai philadelphie- naj įr lietuvių katalikų, bet 
ciai dabartinių laiku kaip ir.jje daug pažangesni, ne
nuimto, apsnūdo. Veikiau- ra rajp >ufanatizuoti kaip 
ciosypatos, kurios dar indo-lkitL Nors jie ir tiki i bažnv- 
mauja visuomeniniu gyveni- ‘ bet uutiškus reikalus 
mu. po nepaprastų darbų —itaipgi labai remia. Kartais 
Lietuvių Visuotino beimo ir;atsiranda vienas, antras ne- 
Amenkos Lietuvių Dienos— Maaųkieti, bet tokių mažai, 
matomai pailso. įurbut ima Tokiu budu čia tautininkai 
laiko atsikvėpti, kad ir vėl £ 
sukišus kokį nors nepaprastą kaj 
lietuvių gyvenime aktą. |ria. Taip turėtų visur ir risa-

Įdos būti. Todėl šioje svetai
nėje atsibuvo ir Amerikos 
Lietuvių Visuotinas Seimas. 
Čionai lietuviai taipgi sten- 

Igiasi lietuvių draugijas su
vienyti į daiktą.

Pasaulinė paroda.
“Sesųui-centennial” tarp

tautinė paroda jau baigiasi, 
įtaisymas parodos, kaip jau 
teko ne vienam lietuviui pa-

išimtinai prakilnus lietuvių 
tautos reikalai. Randasi čio-

su vietos lietuviais katali
kais geroj santaikoj sugyve-

lietuvių gyvenime aktą.
So. Philadelphia.

Rimčiausiu susidomėji
mu southphiladelphieČių vei
kėjų yra noras suvienyti įi 
daiktą lietuvių draugijas, 
kurios povaliai silpsta. Čia, 
mat. randasi daug visokių 
kliubų ir šiaip draugijų, ku
rios užlaiko dvi svetaines: 
vieną mažesnę, kitą didelę 
“Lithuanian National Hali.” 
Veikėjai, kurie permato lie
tuvių silpnėjimą, f 
suvienyti draugijas ir kliu- 
bus i xieną draugiją ir likvi
duoti mažesnę svetainę, kad 
sutraukus visus lietuvius 
vienon didžiulėn svetainėn. 
Matote, silpnėjančios betu
riu spėkos yra perdaug pa
skirstytos ir bereikalingai 
eikvoja pinigus užlaikymui 
dviejų salių, kuomet sujun
gus spėkas, susimažintų ir 
salių užlaikymo iškaščiai, 
kas butų labai išmintinga ir 
pageidaujama. Juo greičiau 
tas įvyks, tuo sveikiau bus 
patiems lietuviams. Ar anks
čiau ar vėliau, tie dalykai 
turės isikunvti, anie tai nėra 
kalbos.
Neprigulminga ir Rymo-ka- 

talikų parapijos.
Tarpe šių parapijų eina 

griežčiausia ir pikčiausia 
kova. Kol nebuvo “nezalež- _ .
ninku” bažnyčios, tai nebu- kam parkui, 
vo rymiokams kur ir ant ko'Pa?irtina. 
atakas dalyti. Pavieniai pa-.kįctuvių Statymo ir Pasko- 
1 apijenai, jei kada ii pąštur-. Bendrovės vakarienė, 
mavo. tai tuojaus buvo nu-■ 
malšinti. Bet dabar, įsistei
gus neprigulmingai parapi
jai, rymiokai, nepanešdami 
neapykantos link savo arti
mų brolių, buvusių parapijo- 
nų, pradėjo netiktai daužyti

’ neprigulmingos bažnyčios 
langus, bet net ir jos kunigą 
Žukauską atakuoti. Ir nešte-i 
bėtina. nes čia yra nemažai] 
prastai išauklėtų lietuvių] 
valiai, kuriais galima užsiun
dyt bile ką. Juos užsiundyk 
bile kokį nešvarų darbą at
likti, » jie tai padalys. Sako
ma. jau net dvi atakos ant 
neprigulmingo kunigo buvo 
padalytos. Dabar jieškpma 
kaltininkų: jeigu kaip, tai 
kam nors gali būti karšta ir 
neniąžąi sarmatos. Tai tau ir 
bažnyčios mokslas apie arti
mo meile!
North Philadelphijos Rymo- 

katalikų parapija.
Šita lietuvių parapija gy

vuoja jau apie tris metai. 
Kadangi čia nesiranda “ne-

il

, Socialistų Partijos sekreto
rius drg. Levis.

Pirmas kalbėjo draugas 
Levis — angliškai. Kadangi 
jis buvo Socialistų Partijos 
kandidatu i S. V. senatorius, 
tai beveik visa jo kalba buvo 
pašvęsta tam reikalui. Jo 
kalba publikai patiko.

Pabaigus Levvis’ui kalbėti, 
susirinkimo pirmininkas dr. 
W. V. Anesta papasakojo 
publikai apie skaudžius so
cialistams įvykius — mirtį 
E. Dėbso ir Prusalaičių šei
mynos. Susirinkimas pager
bė mirusius atsistojimu.

Po tam kalbėjo draugas 
Michelsonas apie darbinin
ku judėjimą Amerikoje ir 

• Lietuvoje, taipgi apie dabar
tinę Lietuvos valdžią, kleri
kalų intrigas ir komunistų 
žioplus šukavimus. Draugas 
Michelsonas užgyrė social
demokratų ėjimą į koalicinę

. . matyti, labai puikus. Tai tik-|va]f]žią. Apart kitko drg. 
stengiasi pra? žmogaus svajonių dar-

CHICAGO, ILL.
Birutė, “Aušros Sūnūs,” 

Lietuvių Opera.
V isu smarkumu ruošiasi 

birutiečiai prie veikalo “Au
šros Sūnūs.” Goodman Teat
re. dotvn tovvn. atsibus loši
mas. Geriausiam Chicagos 

, teatre tas įvyksta ir visiems 
j verta pamatyti. Kito tokio 
* gražaus vaidinimo neteks 
matyti. Sekmai .ieny, 21 lap
kričio, visiems reikia važiuo- 

i ti vakare į miestą. 8 vai. pra- 
1 džia. “Aušros Sūnūs” veika- 
I las turėjo Lietuvoj didžiausi 
i pasisekimą. Daugiau šimtą 
! sykių vaidintas. Režisuoja

BINGHAMTON, N. Y. 
Kumštininkas Jack Sharkey 

Binghamtone.
Lapkričio 3 d. š. m. Bing- 

hamtonan atsilankė juoduko 
Wiiis o nugalėtojas, kumš
tininkas Jack Sharkey-Žu- 
kauskas.

Jis čia lankėsi vietos pilie
čių komiteto kviečiamas. Pi
liečių komitetas susitvėrė iš 
miesto valdininkų ir šiaip 
visuomenės darbuotojų. 
Sharkey pirmiausia apsi
lankė pas tėvus, o vakare 
Elk’s Kliube buvo suruošta 
jo pagerbimui vakarienė.

Vakarienėje buvo daug 
aukštų miesto ir apskrities 
valdininkų, visuomenės dar
buotojų. advokatų, daktarų, 
biznierių, laikraštininku, 
darbininfeų, r.ndieott-John- 
son Co. prezidentas multi- 
milionierius George T. John- 
son ir apie 20 lietuvių. Lie
tuviams buvo duota pirma 
proga visame vakare, nes, 
mat, vakaro svečias p. Žu
kauskas irgi yra lietuvis.

Vakaro vedėjas buvęs 
kongresmanas Hill, po mies
to majoro p. C. J. Cook’o 
kalbai, tuojaus pakvietė kal
bėti J. M. Bučinską, kuris 

į atstovavo lietuvius.
Tęsianties programui, va

karo vedėjai būtinai užsi
spyrė, kad vietos lietuvių

St. Pilka, artistas iš Kauno.
“Birutė” tuo veikalu pa

minės D-ro J. Basanavičiaus 
75 metų sukaktuves. Bus 
dainų, prakalbų, ašaių ir 
juokii. Pamatysime scenoj ir 
ruskių žandarus, kurie kitą
syk į kalėjimus lietuvius 
grūdo už lietuvišką raštą. 
Pats veikalas vietomis juo
kingas. Art. A. Vanagaitis 
vaidina tame veikale vieną 
vokišką žandarą. Jam pri-į 
tars J. Uktveris,»gerai žino
mas chicagiečiams artistas. 
Abudu komikai. Juokų juo
du nesigailės. “Čto matuš- 
ka?” arba “storą bryzą laši
nių”...

i Prie “Birutės” suriorgani-i 
zavo geriausi artistai k. t.:j ... . -
Dundulienė. Milerienė, Gul-‘damininkas P- St- Vaineikis 
binienė, Balsienė, Kemėšis, į įrgi ^padainuotų. Daininin- 
Vaitekunas, Balsis, 
gaitis ir kiti.

Lietuviškos operos orga-į 
nizarimas jau prasidėjo. Įsi-į reikės dainuoti, tai nei 
rašė geriausi artistai-daini- muzikos, nei gaidų, nei pri
rinkai : p. V. Bručiene. p. V. įrengimo fieturėjo. 
Gugienė, J. Romanauskas, i Ir beveik prievarta užva- 
P. Stogis, A. čapas ir kiti.! >7^ ant estrados, taip pub- 
Ooeros organizatorium vra užinteresavo, ir visi taip 
komp. A. Vanagaitis. Jis ir j tyliai užsilaikė, kad. rodosi, 
art. St. Pilka chicagiečiams į jeigu musė lėktų ir tai gali- 

; daug meno naujienų duoda. įnia butų girdėti. "Vaineikis 
K. P. 'dainavo lietuviškai. Lžbai-

• 1 o*
ĮMichelsonas pasakė: “Jeigu 
į socialdemokratai nebūtų ėję
i į koaliciją su liaudininkais, 
i tai šiandien juodasai kleri- 
įkalizmas butų tebesmaugęs 
Lietuves liaudį, ir tie patįs

> komunistai, kurie šukavo po 
, Kauną kepures daužydami 
ir keikė socialdemokratus, 

atiSi_ dar ir šiandien butų tebetu- 
pėję kalėjimuose.” 

Pabaigoj draugas Michel
sonas ragino remti socialde
mokratus. Ir po pirmos jo 
prakalbos Surinkta $9.40.

Antru atveju draugas Mi
chelsonas kalbėjo apie lais
vą meilę ir kas ištikrujų ją 
praktikuoja. Čia gavo i kailį 
atbuikalnieriai, nes aiškiai

žas. Bet skaičius apsilankiu-' 
siu buvo nedidelis ir finan- i 
siniai paroda didžiai nuken
tėjo. Sakoma, kad dalyvių j 
buvo tik 5.000,000. Koncesi- 
ionieriai svetimų žemių rei
kalauja, idant paroda tęstų
si ir kitais metais, gal duoti] 
jiems bent nuostolius ; ' 
griebti. Dabar eina tarybų 
pasitarimai ir apie pabaigą 
šio mėnesio bus žinoma ar 
paroda bus tęsiama kitiems 
metams, ar ne. Skolos prida
ryta apie $5.000.000 ir reikia 
ją padengti. Buvo iieškoma 
visokių būdų, bet matomai 
nesurasta, tai dabar savinin- 

• kai nejudinamos nuosavi'- ____________ __  ____ _
i bes gauna padidintus tak- buvo irod via. kad bažnvtinis 
įsus ant 1927 metų. Ėjo gar.- 
■ dai, kad parodos laukus no
gėjo P. R. T. Co. paranduoti 
'ant ilgų metų visuomeniš- 

Tas butu labai

l 
I

I t

šliubas tai nėra tas mazgas, 
kuriuomi butų surišama, kad 
šeimyna nepakriktų. Skur
das ir ištvirkimas nutraukia 
jį lygiai, kaip ir civilį šliubą.

Draugo Michelsono pra
kalba publikai paliko. Tik 
gaila, kad lietus daug publi
kos sulaikė nuo atsilankymo.

Pertraukoje panelė A. 
Kairaičiutė puikiai paskam
bino ant piano.

Darbininkas.

Mckinasi “arti.“ kad apsivedusios galėtų su savo vyrais 
taip daryti, šitą savo “geimi" jos vadina "gimnastika. 
Dykaduonės išsimislina visokių “triksų. Darbininkes 
moterjs neturi laiko tokių šposų krėsti.

Vana- kas Vaineikis labai nenoro
mis suliko padainuoti, ne.s, 

----  imat, nieko nežinojo, kad

. Lapkričio 8 d.. 8 vai. va- 
jkare, Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, atsibuvo smagus 
įpokilis-vakarienė. Susirinko 
gražus būrelis lietuvių. Tar
pe jų buvo ir keli ameriko
nai. Po skanių valgių prasi
dėjo kalbos. Kalbėta angių 
ir lietuvių kalbomis. Vienok 
nieko konkrečio nebuvo pa
sakyta, nes vakaras atsibuvo 
pasismaginimo tikslams.

Pirma Lietuvių Statumo ir 
Paskolos B-vė anglų kalboj 
užvardinta. “The First f_ 
tianian Building and Loafr na'Lelioniutė,'solistė: Rožė 
Association,” reikia pasaky-Lukoševičiutė, solistė: Mal- 
. .. ivina Rukiutė. pianistė: Mil-
sių ir tvirčiausių AmerikosVirbickiutė, pianistė: 
lietuviu finansinių Įstaigų,(Gertrūda Platakiutė. smui- 

_: Vytautas Virbic- 
^,r.uue, smuikininkas; Berta 

ir pačiais lietuviais įsauklė- Martinoniukė, smuikininkė; 
ta si bendrovė daro labai ge-!s pauiiukOnis, su akordin- 
rą pavyzdi neturtai mums; ka. Taipgi yra pakviesta §v. 
patiems, bet ir svetimtau- į Kazimiero parapijos choras, 
ciams. Sulyginamai, si bend-i - - * -
rovė nėra sena, nes 26 metai 
kaip gyvuoja. Beveik visi 

zaležninkų,” tai nėra su kuo jos veteranai-darbininkai 
ir peštis. Visa bėda, kad pa- yra gyvi. Žinoma, dauguma: teisi 
rapija užsitraukė skolos net . jau apsenę žmonės, bet iki 
$100,000.00. Baisus procer.-įšiol dar pilni ir kupini ener- 
tai reikia mokėti, o apie su- gijos. Jie mano, kad ši bend
ruos atmokėjimą nėra nei rovė, 
kalbos. Tokia milžiniška kaip iki 
našta, prie nykimo ir silpnė- laiko pasieks kapitalo mo
jimo lietuvių jėgų, tiesog ne-1 žiauria $5,000.000. Tvėrėjai 
panešama. Iš pasikalbėjimo šios lietuvių finansinės ištai
sų keliais parapijonais. da- gos yra p. Linskas iš Ches- 
vėsi suprasti, kad jie turbut ter. Pa., Jurgis Lukaševičia 
neatlaikys to jungo, ir, arba'Jurgis Pranckunas. A. Užu- 
turės visai mesti bažnyčią, meckas, T. Dudis, p. Matu- 
arba neprigulminga parapi-Įlis, T. Tribulas — visi iš Phi- 
ją toje miesto dalyje tverti, j iadelphia. Apie tokią pra-

., girdi, nepane-; kilnią Įstaigą smagu yra lie
tuvių visuomenės žiniai pra- 

parapijonų trečios nešti. Dalyvavę*.

PITTSBURGH, PA.
Kas dalyvaus L. M. D. jubi- 

lėjaus programe.
Lapkričio 21 d. Lietuvių 

Mokslo Draugija apvaikš- 
čioja dvidešimt penkių metų 
iubilėjų savo gyvavimo. Pro- 
grame dalyvaus šie artistai: 

Ląth^z Vensloviukė. šokikė: Ale- 
Loarr _______

., ... . reikia pasaky-. Lukoševičiutė. solistė:
ti bene bus viena is didžiau- ,viii< - -

• ir tvirčiausių Amerikos;^“ Virbickiutė. 
livru finansinuj įefaiom ,

^sJ2^pitįas si^ia ^’idnhlkė':
SI,300,000. Tarpe lietuviu :i.,rk <

jeigu jai taip klosis, 
šiol, tai i 10 metų

Nes jungas 
šamas.

Nuo i 
rymiokų parapijos, Rich-j 
mondo dalyj. nieko iki šiol 
neteko patirti ir apie jų “tru- 
belius” šiuo kartu nieko ne
galiu pasakyti.

Lithuanian Music Hali.
Prie šios įstaigos yra dau- ’ Kalbėti pakviesta “Kelei- 

giausia susispietę tie lietu- vio” redaktorius drg. S. Mi-

jiemsmotiniškos meilės 
nieks nepavaduos.

Velionės vyrui, 
čiams, sesutėms ir broliam 
jų skausmo valandoje, reiš
kiu giliausios užuojautos.

Reporteris.

vaiku-

WORCESTER, MASS.
Mirė Elzbieta Bakanaus- 

kienė.
Lapkričio 3 d. visai neti

kėtai mirė Elzbieta Baka- 
nauskienė. žinomo biznie
riaus Stasio Bakanausko
moteris. Jos staigi mirtis la-, 
bai sujudino vorcesterie- 
čius. nes velionė buvo jauna, 
graži moteris ir turėjo lik j 
apie 30 metų amžiaus.

Pastaruoju taiku Baka-! 
nauskienė tankiai skundėsi 
dėl skausmų viduriuose. 
Daktarai pripažino, kad ji 
turi aklosios žarnos (appen- 
dix) įdegimą ir todėl patarė , 
pasiduoti operacijai. Ctpeia-vciu 
ei ja buvo pasekminga ir ppjgaL atrilankvti

AIii Pol’onenci'R-._ 1. •_  _ ________ x_

kienė jautėsi sveika ir ren-; kaip jau yra žinoma. Sąryšio

gus jam dainuoti buvo di- 
; džiausiąs delnų plojimas, ir, 
■ noroms-nenoroms, turėjo da 
t vieną dainą (iš operos) su
dainuoti, kas irgi visiems la- 

Nor.voodo lietuviai jokiu Lai patiko
budu negali užmiršti Tituso §jame bankiete lietuviai 
Skaisgirio, kuris nesenai žu- jr(Xjė, kad jie ne visi bolše- 
_ nelaimėj. Vikai (kaip' čia amerikonų

progre- vra manoma) ir kad ne visi 
—.—J neišmanėliai ir tamsuoliai, 
kuri ne tuoj kurie tik paskui kunigus te-

NORWOOD, MASS. 
Vieni miršta, kiti serga, treti; 

išvažiuoja.

Šiame bankiete lietuviai
VVATERBURY, CONN. 
Waterburio naujienos.
AVaterburio Lietuvių Pro

gresyvių Draugijų Sąryšis 
rengia puikų balių, kuris 
Įvyks lapkričio 24 d., Venta 
Hali, 103 Green st. Pradžia 
7vai. vakare. Įžanga 25c.

Progresyvei lietuvių vi- 
įsuomenei vertėtų skaitlin- 

- ... - - -- ....... . -i ant šio ba-
dyiejų sąvaičių Bakanaus- ]jaus ir paremti Sąryšį, nes. 
kienė jautėsi sveika ir ren-; kaip jau yra žinoma. Sąryšio 
gėsi grįžti iš ligonbučio į sa-įtiksiąs via remti progresvvę 
vo namus prie savo mylimų į Lietuvos visuomenę kovoje 
vaikučių ir vyro, v ’si buvo’su juodąją armija, 
linkimi. Apart baliaus, Waterbu-

T!k star apm 1. va., nak- ,.j() Progresyvių Draugijų 
tį Pakanauskas gauna žinią įSąiyšis nutarė surengti pra- 
is ligonbučio, kad jo moteris Į |<a]bas dr-gui J. Neviackui. 
mirė. Šita žinia per u-ipj.į’kalh.■; įvyks kuriame 
nas sukratė visą Bakanaus- nors nedėldienyje prieš Ka- 
kų šeimyną. Ką-tik nuvo • ledas. Apie tai bus pranešta 
sveika ir linksma — ir uz ke- vėliaus, 
liu valandų jau negyva. Nuo ■ • i -iko ii mirė — nieks tikrai ne- L. ! ;‘įa:;J"į’1 la,kb mlrę 

vvateihuno seni gyven- 
kXlai™ : •’5sa --k’
iai kokio „ege^

Lapkričio 6 d. bmo įskn įdačiai rašvta. Apart Prusa- 
mingos jos laidotuves. Pne Unlįn ‘ 
velionės namų susirinko di- 
džiausią minia žmonių. Ir vi-|^^ ■ - 
si buvo apsiašaroję, visi ver
kė. Į kapus lydėjo apie 601 
automobilių. Leidžiant kara
tą Į duobę “Keleivio” redak
torius J. Neviackas pasakė 
atatinkamą prakalbą. Velio
nės sesutė Elena (D-ro Rep
šio žmona) iš gailesčio net 
slobti pradėjo.

Visi voreesteriečiai ap
gailėsi? uja Ba k a n a u s k i e n ė s. 
kuri žuvo pačioj jaunystėj, 
pačiame gyvenimo vidurke
ly. Bet užvis labiausia gaila 
likusių verkiančių siratuku 
—dvylikos metų dukrelės ir 
penkių metų sūnelio. Moti- 

J. Virbickas, iniškos globos jie neturės,;

S’.

vo automobiliaus 
Miras Skaisgiriui, 
šyvių lietuviu darbuotėj pa 
sidarė spraga. I 
bus užpildyta.

Taipgi nelabai
moka sekti. Šiuo tarpu buvo 

senai au- amerikonams įrodyta, kad
tomobiliaus nelaimėje tapo j lietuviai, kaip ir kitos tautos, 
sunkiai pritrenktas visiems turi įvairaus elemento, kad 
žinomas vaikinas Akunęvi-;pas lietuvius, kaip ir pas ki- 
čiūs. Ar jis pilnai atgaus sa- jtautas, yra genijų ir pa- 
vo sveikatą — nežinia. . prasčiausios rtisics žmonių.

J. Neviackas. kuris dirbo į jr taipgi įr6dė.‘kad lietuviai 
ant Nev. Haven gehžkeho! ir be kunigo vadovybė* gali 
kaipo mekamkas-kalvis, irgi apsieiti. P. B. Balčikonis, 
sirguliuoja — jau pusė metų 
dirbti negali. Įsimetė kokia 
tai vidurių liga. Negalėda-’ 
mas grįžti prie savo senojo1 
darbo, J. Neviackas užsidėjo 
čeveiykų taisymo šapą ant1 
Washington st. (A. K. Ne- 
viacko name).

Matydamas, kad visokios 
nelaimės pradeda apnykti

P. B. Balčikonis.

AKRON, OHIO.
Iš Akrono senbernių 

gyvenimo.
Akrone gyvena didokas--------- ----

[burehs lietuviu, kūnų tarpo 
' vi ri :i ke]:at;i senberni’;. N< - 
: kurie tų senboimių tiir> g<o ą 
į pasisekimą tarpe moterėliu. 

Nonvooda, iš ten išsikraustė ■ Pac ?erai “meilės profesi- 
žinomas biznierius i 
menės veikėjas ,-----
manavičius (Hermanu _ 
nusipirko gražius namus: mokyta. 
Arlingtone ir ten apsigyve-U’- tai tris 
no. O savo bizni Norwoode ’ vakarinę 
pervedė Juozui Sadauskui. mokyklą.

Tarp liūdnų 
viena linksma.

Šv. Vincento parapijos cho
ras, “Į Dangų Žengimo” pa
rapijos choras. Kalbės nese- 

jnai iš Lietuvos atvažiavęs 
teisių studentas P. Dargis. 
Taipgi programe dalyvaus 
L. M. D. nariai tvėrėiai ir v 
dabartiniai darbuotojai. 
Taip atrodo, kad Pitts- 
burghas dar nėra matęs to- 
kio sujudimo, kokis bus ne
dėlios vakare. 21 d. lapkri
čio.

D-ro Basanavičiaus 
jubiiėjus.

Sandaros kuopų Sąryšis 
visu smarkumu rengiasi pa
minėti D-ro Basanavičiaus 
50 metų darbuotę lietuvių 
tautai, šitas jubiiėjus bus 
nedėlios vakare, lapkričio 
28 d., L. M. D. Svetainėje. 
Dalyvaus visa eilė artistų, 
bus sulošta “Vytautas Kalė
jime” ir Lietuvos Universi
teto studentas P. Dargis lai
kys paskaitą apie D-rą Basa
navičių. Ant pabaigos bus 
motėm kuopos vakarienė.

CAMBRIDGE, MASS. 
Socialistų prakalbos.

Nedėlioję, spalio 30 
iLSS. 71 kp. buvo surengusi 
i priešrinkimines prakalbas.

d.,

^spalio 11 d. mirė Juo- 
misevičius. 71 metu.&

Rugpiučiu 31 d. mirė Juozas 
Zankus. Lai r.kričio 1 d. mirė 
Motiejus Laskpvičius 60 me

ilų. lapkričio 8 <K. mirė Kazį- ’ 
m i eras Pėža. 58 mčiū. Vi.-i * 
ta]>o palaidoti be jokių baž
nytinių ceremonijų, ant lie
tuvių laisvų kapinių, išsky
rų- Juozą Danisevičių, kuris 
buvo palaidotas su bažnyti
nėm apeigom ant airių kata- 
bikišRų kapinių. Visi jie pri
mušė i>ne Lietuvių* Tkėsų 
Politiško Kliuho.

Lai būna jiems lengva il
sėtis Amerikos žemelėj. •

G. J.'KažUuska?, 
Sąryšio pirm.

...» ir visuo-lj°j” Pasižymi vienas, kuris 
Julius Gėr-imyli persistatyti save “inte- 

jjs į ligoniu” ir giriasi esąs “labai 
’ ‘ ts.” Kiek teko sužino- 

žiemas jis lankė 
amerikanizacijos 
Pagal amatą jis 

žinių štai ir .vra karpenteris. moka pa- 
Ana nedėl- Įstatyt vištininką, garadžių 

dieni apsivedė naujas biz--ar1'a.[a*Ptvs pataisytu Jis ei- 
nierius J. Sadauskas (Ger- r J .........
manavičiaus biznio Įpėdi
nis »' si; Mare Lazaus-p
kiute (Germ>r?j3vičienes se-į 
sere). Tik gaila?tk*d veistu-^13 
vės buvo ne Ndrt?°°de^*o 
Arlingtone. tai NA^oodo 
senberniams neteko p. ap
sėti. Geros laimės iaun^ye_ 
džiams. B. Muraška.

« *

na dirbt: tiktai i tokius na
mus. kur jaučia, kad gaus 
.prie gaspadinės prisiglausti.

Vedusioms vyrams patar
to? nuo tokių “inteligentų” 

apsisaugoti ir artimai su jais 
nedraugąuti, nes panašus 
paukščiai, kiek arčiau susi
pažinę su šeimyna, prisitai
kę išardo šeimynišką lizdą.

Senmergė.
Į K ______
i \ VARO DEGTINĘ.

Pokšėtai (Šakių apskr.). 
šioje apy 1 i n k ė j 1 a ba i

\u visai neatbaido

UŽ KĄ MUSAS1.
Virbabs. Vienai merginai, 

einančiai iš vakarėlio, pasto
jo vaikinas kelią ir gerokai ŽmorVC.— -- ....
apdaužė., kad ji per \ skareli varo ‘^mogąnkę. Policijom 
nėjo su juo šokti. b . žygiai............. - ♦ *».

.»
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—Na, kaip tu, rokuoji, ar 
bus Lietuvoj vaina, ar ne?

—Kas gali būt ateityje, to 
niekas negali pasakyt, tėve; 
bet šioje valandoje karo pa
vojaus d a nesimato.

—Tai tu. Maike. nieko 
nežinai. Vaina kaip tik šioje 
valandoje ir gali kilt.

—Su kuo?
—Su bedieviais. Jie atsi-< 

sakė Lietuvos vyskupams al
gas mokėti.

—Ir gerai padarė, tėve.; 
kad atsisakė. Vyskupams pi-

—Taip, tai buvo
sunki bausmė, bet ne Lietu
vai, o tiktai tiems kunigams, 
kurie buvo pametę bažnyčią, 
o sulipę ant bačkų politiškas 
prakalbas sakė ir iš revolve
rių šaudė Į žmones.

—Meluoji, vaike, kunigai 
taip nedarė!

—O ar tu, tėve, negirdė
jai apie kun. Dagilį?

—Šiur. kad girdėjau. 
!vardas visur žinomas-

—O kuo jis pagarsėjo? 
—Jis pagarsėjo kaipo ge-i 

nigai nereikalingi. Juk jie ne ras kunigas.
dėl pinigų ėjo į vyskupus, —Ne. tėve, jisai pagarsė-' 
bet dėl dūšios išganymo, o jo kaipo didelis “strielčius.” 
katalikų mokslas rodo, kad Prieš rinkimus jisai pametė 
dūšią galima išganyti tiktai bažnyčią, išėjęs ant rinkos 
per maldą, pasninką ir var- pradėjo nuo bačkos klerika- 
gą. Taigi ir Lietuvos vysku- lišką agitaciją varyti. Ir ka
pai turi ne pinigais rūpintis, da žmonės pasipiktinę ėmė 
bet kuo mažiausia ir pras- varyt jį bažnyčion, jis išsi- 
čiausia valgyt ir kuo dau- traukė revolverį ir pradėjo 
giausia vargti. šaudyt. Tokių politikierių

—Taip, vaike, negali būt. kunigų buvo ir daugiau Lie 
ba visa Lietuva galės žūti.

—O kaip tas gali būt?
—Dievas gali užleisti ko

kia koronę. 
—Už ką? 
—Už ištvirkimą. 
—O kas ištvirko? 
—Kam da manęs klausi, 

juk tu geriau žinai.
—Suprantu, tėve; tu nori 

pasakyt, kad Lietuvos kuni
gus Dievas gali nubausti už 
jų prisirišimą prie pinigo.

—Nausa: aš sakau, kad 
per bedievius Lietuva i_ 
pražūt.

—Tai ko tu čia bijaisi, tė
ve, juk tu ne bedievis; o jei
gu kokiam šliuptamiui Die
vas sprandą nusuks, tai tau 
nuo to neskaudės.

—Tu. Maike. nežinai Die
vo rūstybės. Jis už vieną 
kaltą baudžia tūkstantį ne
kaltų. Ir tą bausmę jau gali
ma matyt. Pirma Lietuvoj 
buvo katalikiška valdžia ir 
šventas tėvas paskyrė penkis 
naujus vyskupus, kad musų 
kraštas butų da katalikiškes- 
nis. Valdžia nupirko jiems 
penkias vyskupiškas lazdas 
už 25,000 litų ir jau visi 
džiaugėmės, kad dabar, tai 
dangaus karalystė visiems 
bus užtikrinta. Prieš rinki
mus nauji vyskupai išleido 
manifestą į Lietuvos žmo
nes, kad nerinktų į Seimą ci- 
cilistų ir bedievių, o balsuotų 
tik už davatkas, zakristijo
nus ir kunigus, žodžiu, buvo 
padalyta viskas kaip reikia 

• .ir išrodė, kad virius bus ka-y 
talikų. Bet atėjo rinkimai iM 
išėjo viskas atbulai: kaUd;_ 
kų načaistva buVo nuver/^ 
o jos vieton atsistojo ^dai 
ir parmazonai, bažnyčfįyg jr 
Kristaus neprieteliai./Xr tai 

. ne Dievo bausmė, v^ike?

J u

važiuosiu bedievių mušt. Jei
gu matysim, kad patįs neap- 
sidirbsim, tai paliokus į tal
ką pasikviesim. Tegul velyk 
jie užima Lietuvą, tai vis 
bus geriau, nes jie katalikai, 
lai algų neatsisakys musų 
kunigams mokėti. Vienas 
musų dvasiškas vadas da 
prieš rinkinius pasakė, kad 
Lietuva turi būt krikščioniš
ka : o jeigu ji nebus krikščio
niška, tai jos visai nebus. Ir 
lai}> gali būt. Maike. Ją gali 
užimti paliokai. Tas nebūtų 
mums priešinga, ba šventas 
tėvas senai jau nori, kad Lie
tuva pasiduotų \ aršuvai ir 
sudarytų vieną didelę katali
kišką karalystę. Jus, bedie
viai, šitų planu nežinot, ba 
lai yra musų sekretas, ale 
kaip tau, Maike, lai aš pasa
kau, kad Lietuvoj gali būt 
didelis failas. Tik tu nepara
šyk į savo gazielas apie tai.

—Gali būt. kad jus ir gal
vojat apie pasikvietimą len
kų i Lietuvą, bet jeigu jus 
taip padarytumėt, tėve, tai 
jus padarytumėt patįs sau 
galą. Lietuvoje jums gyveni
mo jau nebūtų daugiau. Eik, 
tėve, ir pasakyk apie tai vi
siems savo vyčiams ir davat
koms.

— Veidiminut, Maike! Aš 
noriu da paklausti tavęs vie
no daikto.

—Ko taip? ' '
—Aš, vaike, girdėjau, 

kad dabar Bostonan yra at
važiavęs iš Lietuvos musų 
lašinių bendrovės preziden
tas. Ar tai teisybė, ar ne?

—Teisybė, tėve.
—Tai kodėl “Darbinin

kas” nieko apie tai nepara
šo. vaike?

—Aš patariu tau. tėve, 
kreiptis su tuo klausimu pas 
patį “Darbininką.”

—Kad jis nesako. Buvau 
aną vakarą užėjęs, tai gavau 
atsakymą, kad jie nieko ne
žiną.

—O kam gi tau reikia, tė
ve, to lašinių bendrovės pre
zidento? i

— Matai, vaike, čia bizniš- 'nimą dėl to, 
i ’ ‘ !........
tais jis organizavo Bostono idžia buvo atėmusi iš bažny- 
lašinių bendrovę ir “Darbi-ičios nekilnojamus turtus, 
ninkas" garsino, kad katali-j “kurie tada buvo verti dau- 
kai turi dėtis prie tos bend-giau, kaip 100 milijonų auk-

Lietuvos Seimas 
Parėmė Valdžią

Užgyrė jos nusistatymą ne- 1 
mokėti kunigams algų.
Kunigų algų klausimas, 

netyčia išdygęs 
bažnyčios provincijos įkūri
mo, matyt, sudaro visą spiri
tus movens, dėl kurio opozi
cija dabar sielojasi, neva ru- 
pindamosi bažnyčios reikalų 
sutvarkymu.

Iš pradžių musų dvasinin
kai buvo mėginę surišti savo 
atlyginimą su tikėjimu ir 
pradėjo skelbti iš sakyklų, 
kad naujai pastatyta prie 
valdžios vairo “masoniškai- 
socialistiška” vyriausybė yra 
nusistačiusi sugriauti bažny
čias. o visus katalikus išnai
kinti. Tečiau, kai pajuto, 
kad musų liaudis atskiria 
kunigo kišenę nuo tikėjimo 
ir bažnyčios reikalų, teko!__
jieškoti kitokių argumentų'' 
savo pretenzijoms į moka-l 
mas anksčiau iš valstybės iž
do algas paremti.

įrašę kunigų algų klausi
mą į savo interpeliaciją, 
krikščionys demokratai no
rėjo. matyt, visus surinktus 
vasaros atostogų metu argu
mentus išsyk išdėti. Tečiau 
nei vyskupų memorandu
mas. nei p. Bistro “juridi
niai išvedžiojimai” “Ryte, 
matyt, nieko neįtikino, nes 
apsvarstęs interpeliaciją. 
Seimas pripažino, kad vy
riausybė, nemokėdama ku
nigams algų, elgiasi teisėtai.

Todėl apginti dvasininkų 
kišenę, dabar pasirodo, iš
šaukti “profesoriai iš aulių.” 

“Ryte” spalių mėn. 19 d. 
randame įdėtą “dalykų ži
novo,” kaip jį vadina “Ry
tas,” kun. prof. Prano Bučio 
nuomonę apie tai “kas pri
klauso kat. bažnyčiai Lietu
voje ii’ ko neturi teisės daryti 
Lietuvos valdžia.”

Kun. Budys mano, kad 
Lietuvos Respublika privalo 

įmokėti dvasininkams atlygi-! 
’nimą /UI tn, kad 1USU CaiO 

kas dalykas. Kaip anais me-j Mikalojaus I laikais rusų vai-

/> -

, rovės su savo pinigais, tai ir 
!aš nunešęs paklojau savo 
Išimtinę. Kiti mano frentai 
Įdėjo da daugiau. Viena da- 

! valka atnešė su visa panče- 
ka ir neskaičius atidavė. Sa- 

, ko. katalikiška kumpanė. 
pardavinės katalikiškus laši-

tuvoje. Kai kurie jų net ir 
barzdas užsiaugino, kad 
žmonės negalėtų jų pažinti. 
Kiti ir kunigo vardo išsiža
dėjo, o pasivadino “dakta
rais.” “profesoriais,” pėtny- 
čioje pradėjo keptas vištas,---- w----- --------------
valgyt, su moterimis užsiim-į nius, tai nenusuks, da su pro- 
ti. Kad šitaip gyvenant ne-[centais atiduos. Ale dabar 
pritruktų pinigų, kunigėliai nėra nei procentų, nei su- 
apkrovė Lietuvos kaimiečius mos. Taigi mes norėtume su- 
sunkiais mokesčiais, o sau sieit savo prezidentą ir pa- 
paskyrė riebias algas iš tų reikalauti savo pinigų. Gir- 

__  mokesčių. Žmonėms tas ne- ’ 
gali patiko, ir atėjus rinkimams

jie balsavo už socialistus ir 
laisvamanius. Kunigai buvo 
iš valdžios išvyti, taip kai}) 
Kristus anais metais išvijo iš 
bažnyčios biznierius.

—Vistiek. vaike,

dėjau, kad jis buvo ir pas 
kleboną ant baliaus, ale per 
pamokslą tas nebuvo ap- 
znaimyta. Taigi jeigu tu su
žinosi, kur musų lašinių pre
zidentas gyvena, tai tuojaus 
duok man žinią, Maike, o aš 

kunigai tau užfundvsiu už tai. O da- 
bedieviams nepasiduos ir tu bar gudbai, zakristijonas 
pamatysi, kad neužilgo Lie- manęs laukia. Kalėdos nebe- 
tuvoje bus didelė vaina. Gali toli, tai aš jam padedu plot- 
but. kad ir aš su savo vyčiais kas kepti.

jimų, seriją iš Rusijos iždi
niu liudvmu išleidimo, už 
Rusijos valstybės vidaus ir 
užsienių paskolas, už garan
tijas visokioms įstaigoms bei 
įmonėms ir už jų laiduotas 
paskolas ir kt.: visos pana
šios Rusijos kreditorių pre- 

,. 'tenzijos, kurių dalis pereitų 
Kauno j mokėti Lietuvai, turi būti 

nukreiptos tiktai prieš Rusi-■ M ją- 
Įsiskaičius į šį straipsnį, 

darosi ir nenusimanančiam 
į sutartyse aišku, kad jeigu!
kun. Bučys nori paremti ku
nigų algas Mikalojaus I-jo 
pasižadėjimais, tai jam savo 
pretenzijas teks 
SSSR narkomindielui p 
čerinui. . _ .

Kreiptis gi dėl duotų rusų yi'a> niekas nežinojo, 
caro Mikalojaus I pažadų į . ’
Lietuvos vyriausybę, mano
me, yra “dalykų žinovui” 
daugiau, negu mažas nesusi
pratimas.

| Taip rašo “L. Žinios.”

Pasakojimas Apie 
1905 Metus.

siplovę kruvinas rankas, gė
lė degtinę iki auštant ir auš
tant apsvaigę išsiskirstė na
mo. Per bobas pranešė žmo
nėms, kad jei kas socialistą 
paleis, tai tą surišę stuboj 
sudegins, užmuš, pakars ir 
tt.

tuos“ Anksti rytą išginęs mano 
nusilenkti ir tt. Ir tėvelis bandą, išgirdo sun-

* •
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Ruduo.
Pageltusiais lapais 

kelias išklotas. 
Einant po kojomis 

šlama tyliai...
Dangus apsiverkęs, 

rustus, miglotas,
Neb’šildo žemės 

saulės spinduliai.
Visa gamtužė 

nuliudusi, verkia.
Gailisi šiltosios 

vasaros dienų.
Gėlių žiedai 

jau akis užmerkę.
Lyg kad iš nakties 

giliųjų sapnų.
Pilkoji lakštutė 

jau senai nutilo,
Piktasis šiaurys 

ją išskrist prispyrė.
Užmigo dainom 

ir žaliojo šilo.
Visi giesmininkai 

su juo atsiskyrė.
Lankos ir pievos 

rytmečiais baltos,
Mat. šaltoji šalna 

naktį ant jų krito.
Žuvo gėlytės 

niekam nekaltos
Laukdamos išauštant 

šiltesnio ryto.
Aukštai padangėj 

žąsų būrys
Į dausas skrisdams 

liūdnai gagena.
Gaila tėvynės, 

bet piktas šiaurys 
Kuprą pastatęs 

iš tėvynės gena.
Tik pakilęs vėjas 

suka ratu
Mirties pakąstus 

jo gelsvus lapus.
Aš geistu, vystu 

su jais kartu
Greitai aplankysiu 

šaltuosius kapus.

Įvykiai buvo Kumečiu dv., 
Lankeliškių valsčiaus, 

Vilkaviškio apskr.
, Pasipylė žjųonėse kalbos, 

kad atsirado tokių socialis
tų, kurie iškovoja darbinin
kams daugiau mokesčio už 
darbą, veda streikus, priver- 

___ ! čia darbdavius prieš 
ąrlpęmiot i' ^tl eikus —_______ — — — . .

I musų dvaro darbininkai lau- kiai žmogų vaitojant. Priė- 
! kė tų geradarių, bet kur jie jus artyn pamatė visą sukru- 

. .vintą ‘
Vieną dieną atsilankė tu- žmogų, 

Jas vaikinas, tai ir buvo lau-,’ 
I kiamasis svečias.

Socialistas sustabdė dar
bą. išreikalavo didesnį už- 
mokesnį, apdraudė darbi-' 
ninkus nuo žiauraus elgimo-į 
si ir k. (prieš reikalavimus 
darbdavys nesipriešino). 
Pabaigus darbą socialistas 
atsisveikinęs su darbinin
kais išėjo. Nors sutiko darb
davys, bet jieškojo keršto.

Nugirdė degtine pasiunti
nį (kemerį Astrauską), pra
šydamas atkeršyti socialis
tams. Pasiuntinys mielu no
ru sutiko už degtinę tai pa
daryti. Pasiuntinys pasikvie
tė buri žmogžudžių, taip va- j 
dinamų juodašimčiais, ir ge
rai įsikaušę visi sutiko “lau
žyt kaulus” socialistams. Tik 
neišgalvojo kur juos rasti. 
Išeitį rado: pranešė, kad 
darbdavys nepildo sutarties 

j ir prašo vėl ateiti.
Socialistas sutiko ir antrą 

kartą ateidamas neėmė nė 
ginklo, nes matė iš pirmo 
karto, kad čia malonus žmo
nės ir pavojaus nebusią. At
ėjo ir pamatė, kad viskas 

, vyksta gerai, reikalavimai 
pildomi neblogiausia, su 

. darbininkais maloniai besi- 
; kalbėdamas nė nejuto, kaip 
■ atėjo naktis ir reikėjo nak- 
! voti. O pono pasiuntinys vis 
1 raitas kvietė savo bičiulius 
(juodašimčius). Jau susi
rinko visi apylinkės juoda
šimčiai ir dvaro pasiuntinys 
su savo giminėmis ginkluoti. 
Tarėsi, kaip geriau socialis
tą sumušti. Jiem besitariant 
mano mamytė viską girdėjo 
ir norėjo išgelbėti savo gera-

!

vintą ir virvėmis suristą 
tai buvo tas pats 

žmogus, kur vakar dvare 
pas darbdavį išreikalavo 
žmonėms geresni gyvenimą. 
Tėvelis šiaip taip nunešė ži
nią kur reikia ir sumuštasis 
buvo išgelbėtas.

Nespėjo paleisti, kaip atė
jo iš dvaro gandas, kad už 
tą paleidimą užmuš, sude
gins, pakars ir tt. Teko kiek
vieną naktį pasiėmus šakę ir 
kirvį miegoti.

Praslinkus kelioms -die
noms, saulutei besileidžiant 
ir žmonėms namo iš laukų 
grįžtant, atvyko keletas ap
siginklavusių vyrų atkeršy
ti už drg. Volo sumušimą.

Atėję sušaukė visus darbi
ninkus ir darbdavį. Tardė, 
kas sumušė drg. Volą. Kalti
ninkai Abraitis, Astraus
kas, Šlivinskas ir k. spėjo 
pasikavoti. Įsakė, kad ne
kliudytų tos šeimynos, kuri 
paleido jų draugą.

Astrauskas, Astrausko sū
nūs ir Abraitis bėgo į Angli
ją, bet ir ten vietos nerado. 
Sako, susitikęs Anglijoj 
koks tai giminė liepė važiuo
ti tuoj atgal, nes čia bus dar 
blogiau.

Sugrįžę į Lietuvą atgal 
gyveno kitame krašte, kur 
žmonės nepažįsta. Kiti dar ir 
dabar čia gyvena. Lietuvoj.

Žydo Žentas.

Lietuvos Pirmeiviams 
Patarimas.

so rub.”, ir kaipo atlygini
mą. pasižadėjusi užmokėti 
13 m ii. rublių.

Nesiginčysime su p. profe
sorium, kurį “Rytas” straips
nio įžangoje pristato skaity
tojams, kaip “dalykų žino
vą." Gal būt, kad Mikalojaus 
I laikais toks atsitikimas ir 
buvo. Bet vis tik norėtume 
paklausti, kaip jis mano Mi
kalojaus I-jo pasižadėjimus 
suversti p. Sleževičiaus mi- 
nisterių kabinetui?

Juk p. Sleževičius ir pats 
yra juristas ir moka skaityti 
taikos ' ~
1920 m. liepos mėn. 12 d. O 
tos sutarties XII str. 1 p. ši
taip skamba:

“Nukelt nuo 
sakomybę už Rusijos skolas William Smith, 
ir visokius kitokius įsižadėji- gimęs 1801 metais. Taigi ji t . 
mus, tame skaičiuje už tuos, turėjo 125 metus amžiaus ir, j pinyčios , ...... _____
kurie randasi iš popierinių sakoma, buvo seniausis žmo-Įkur jei pasikrutinsi ir į van- artileriją ir žerti tais faktais 
pinigų, iždo ženklų. įsižadė-'gus visoj Anglijos Imperijoj, deny. Visą darbą atlikę, nu- į juodųjų abazą.

______________________________ I zx 1 a --- — — 11 _ "
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sutarti su Rusija SENIAUSIS ANGLŲ
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dari nuo žmogžudžių rankų. 
Bet žmogžudžiai suprato jos 
paslaptą minti. Tik vargais 

; negalais pasisekė pranešti 
; apie tai socialistui.

Išsprukęs iš dvaro vaiki
nas nežinojo kur bėgti. Pri
bėgęs rugių sukrautus kū
gius, užsilipo ant viršaus ir 
įsikasė Į šiaudus, bet nelai-'

Gasparas Velička, mei, savo kriukutį įsmeigęs 
_  _ paliko viršuj.

Juodašimčiai surado ir 
pagriebę sviedė nuo kūgio.

Taupykit politinę amuniciją 
kitai rinkimų kovai.

Paėmę į savo rankas val
džią, Lietuvos liaudininkai 
ir socialdemokratai susekė 
daugybę buvusios krikščio
nių valdžios pridarytų va
gysčių ir šunybių. Pažangio
je Lietuvos spaudoj, dabar 
nuolatos skelbiami doku
mentai apie kriminališkus 
[krikdemų darbus.

Šitie dokumentai yra la
bai įdomus ir visuomenė turi 
juos žinoti. Bet skelbti to- 

ikiems dokumentams reikėtų 
parinkti svarbesnis momen
tas. Juos reikėtų palaikyti 
ligi kitų Seimo rinkimų, ka-

I

I

IMPERIJOJ ŽMOGUS. Įkąri net kaulai supoškėjo,] 
Bromaros miestelyje, Ai- paskiau mušė, spardė, dau-i 

j- ------ "g — ---V .
kuris buvo ir negyvas. Tuomet surišo ir Ida juodoji armija vėl bandys 

— s surišę paguldė prie pat dur- 'paimti į savo rankas Lietu- 
; vandens kranto, vos valdžią. Tada išrišti savo

Lietuvos at- rijoj, pereitą sąvaitę mirė žė, kol buvo visas kruvinas

Aitą gražuolė moteris vadinasi Mary Dockerill. Ji įvedė į “piktą pagundymą" senį Browningą, kuris dėl jos užmiršo apie savo jauną pačiutę “Peaches." 
Mary Dockerill yra nesenstanti gražuolė. Nors ji yra pusamžė moteris, vienok atrodo kaip šešiolikinė.

i Paskelbus gi visas kleri
kalų šunybes dabar, paskui 
jau neparanku bus iš naujo 
jas kartoti, nes tai bus jau 
“pasene dalykai.”

Taigi aš patarčiau Lietu
vos pirmeiviams: Draugai, 
taupyki! politinę amuniciją 
svarbesnei valandai.

Amerikietis.

3 MOTERIS APIPLĖŠĖ 
VYRĄ.

Springfield. Mass.—Trįs 
jaunos papliauškos pereitą 
sąvaitę čia apiplėšė Julių L. 
Rrowningą, 75 metų senį, 
kuris gyvena ant 4-tų lubų. 
“Į mano duris kažin kas pa- 
haršk l’o,” jis sako, “ir tuoj 
Įšoko trys ‘pyčės.’ Jos pradė
jo mane ‘kibinti’ ir kišti ran
kas į mano kelinių kišenius. 
Viena ištraukė $5.75 ir tuo
met visos trys pabėgo.”
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
BAISI LIETUVIŲ DARBI

NINKŲ BŪKLĖ FRAN- 
CUZIJOJ.

Sutartis pasibaigė, 
agentas Žorž Korno. 200 
mergaičių parduota palei
stu v y bes namuosna. Ba

das. Nėra galimybės 
grįžti Lietuvon.

Atvykę iš Paryžiaus 
mens praneša mums šių 
sibaisėtinų žinių apie 
darbininkus Prancūzijoj.

Pernai išvažiavusiųjų už
darbiauti Franeuzijon lietu
viu darbininku sutartys iau' 
pasibaigė: vienos partijos: 
njgpiučio mėn., kilos rugsė
jo. Darbininkų dauguma li
ko be darbo. Kadangi fran-

jau rūpinasi vidaus reikalų 
ministeris Požėla.

Bet socialdemokratai sti
priai stojo už bedarbių i^-i- 

į kalus, ir 30.000 buvo paskir- 
' ta.

jaująs Virbaly Kizevičius.l ---------------
Pas jį rastas įtartinas raktas NEW YORKO MAJORAS 
(visraktis?). Vedama toli-

Dinges kv( ta. P. Kizevičius
laikosi labai įtartinai.

TURI 26 PRIVATINIUS 
TELEFONUS.

Laikraščiai praneša, kad 
šiomis dienomis išėjo i aikš-

iNEREGĖTAS LIETUVOJ tę, kad New Yorko majoras 
CIKLONAS. i Jimmy Walker turi savo ofi-

Šiomis dienomis per I ie-se 27 telefonus, iš kurių 26 
tuvą praūžė baisus viešu! »s, yra visai privatiniai, taip 
ciklonu vadinamas. D u- kad kalbant jais niekas iš sa- 
giausia nuo jo nukentėjo} lies negalėtų nugirsti apie 
Kartenos miestelis Žemai- 1 ■*’" *“ ’........
čiuose.

Kartenos miestelis stovi 
ant Minijos kranto. Iš abiejų 
pusių aukšti kalnai, taip kad 
visas miestelis stovi lankoj, 
kaip kad Kaunas. Šį miestelį j 
aplankiusi jau buvo šia vasa- 

kas žymiai nukrito, ūi ir tie 3 ™na 
pinigai, kuriuos jie buvo už-'f.1 ka,<la. M™Ja
sitlirbę. nuėjo niekais. Dal. ^><>0 is krantų ir pndare ne-: 
bininkams atėjo badas. Tiesi 
Lietuvos atstovybe daugelis. 
jų praeivius prašinėja pinigų i 
duonai.

Be galo sunki ekonominė 
padėtis sudarė galimybių! 
darbininkus blogai išnaudo
ti. Pasirodo, kad apie'200 
jaunesnių ir gražesnių darbi
ninkių jau esą parduota Pie
tų Amerikos ir Afrikos pa
leistuvystės namuosna.

Kiti darbininkai neturi 
galimybės sugrįžti, nes už 
kelionę reikia sumokėti 250 
litų. Kadangi darbininkų yra 
apie tūkstantis, tai ir atsto
vybė tokių pinigų — 250,000 
—neturinti.

Agentas, 
kuris vid. 
dziulaičiui ministeriaujant) 
pasirašė sutartį nuvežti ir at
vežti darbininkus, pasislė
pęs.

Laisvės Al. jis turi konto
rą, bet ten jis nerandamas: 
jo padėjėjai Hans Chučijok 
ir B. Jodidio pasakę, kad jis 
išvykęs Rygon.

Einant sutartimi 
Korno turi grąžinti Lietuvon 
apie 1000 darbininkų, bet 
tiek jų jau nebus dėl aukš
čiau pažymėtų priežasčių.! 
Padėtis tuom yra blogesnė, 
kad iš 1000 išeivių apie 700 
yra moterys, kurioms sun
kiau yra prisilaikyti vietos 
sąlygoms.

Darbininkų būklė reika
lauja rimto ir skubaus susi
rūpinimo.

as- 
pa- 

musų kokį velnią ir su kuo ponas 
majoras kalbasi.

RADO APSIKABINUSIĄ 
NEGYVĄ PORĄ.

Georgijos valstijoj, netoli 
Cantono, ant kelio buvo at
rasti automobiliuje negyvas 
vyras ir moteris, kurie buvo 
vienas kitą apsikabinę. Val- 

_ *_______ t džia spėja, kad vyras pirma 
I maža nuostoliu vietos gyven- nušovė moterį, o paskui pats

žoržas Korno, 
reik. min. (En-

žorž

tojams,- sunaikindama pasė
lius. daržoves, išnešdama 

' nuplautą šieną, ir išvaryda- 
i ma žmones iš namų, nes van- 
■ denio buvo lig langų. Dar 
■gerai neužmiršo miestelis 
tos nelaimės, kai ištiko jį 
antra.

Rugsėjo mėn. iš 11 į 15 
dieną. 12 vi. naktį nuo Klai
pėdos atėjo smarkiausias 
viesulas, kuris pačiam mies
telyje sugriovė visai apie 10 
trobesių, kurių kiti buvo dar 
visai nauji, išrovė su šakni
mis didžiausius topolius, o- 
beles, išnešiojo langus su vi
sais spelčiais, išvartė bičių 
avilius, net vieną mūrą per
plėšė.

Ryto metą miestelis labai 
dai ė baisaus įspūdžio : tro
bos sugriautos, medžių pri
guldytas visas miestelis ir 
šventorius, langai išdaužyti, 
stogai nudraskyti. Laimei 
nebuvo sužeistų žmonių, nes 
atsitiko tai nakties metu, ka
da visi namuose _ 
Visas tas viesulas truko tik 
kokias 5 minutas.

Tokios audros 
kiai dar neatsimena savo gy
venime, net seniausieji.

Visame valsčiuje yra su
griautų iš pamatų kelesde- 
šimts trobų, stogai kitur nu
nešti gana toli, kitų ir glu
dus išnešiojo.

i

miegojo.

kartieniš-

persišovė. ir apsikabinęs ją 
mirė.

PRANEŠ1MAS.
Lietuvos vyriausybės įsa-Į 

kvmu New Yorke tapo įs
teigtas Lietuvos Respubli-į 
kos Generalinis Konsulatas,) 
kuris pradėjo veikti nuo lap-; 
kričio mėn. pradžios.

Generalinis Konsulatas 
atliks visus reikalus, kuine 
buvo pirma Konsulate atlie
kami: be to, į Generalinį 
Konsulatą tapo pervesti kon- ■ 
sulariniai reikalai, kurie bu-; 
vo atliekami Lietuvos Pa-I 
siuntinybės Washingtone.

Tad visų užinteresuotų 
asmenų dėmesiui praneša-; 
ma, kad visais pasų ir leidi-) 
mų reikalais reikia kreiptis i 
ne į Pasiuntinybę, bet į Ge
neralinį Konsulatą.

Lietuvos Laisvės Pasko
los kuponų mokėjimas pasi
lieka ir toliaus Lietuvos Pa
siuntinybės žinioje.

Lietuvos Generalinio 
sulato adresas: 15 
Row, New York City.

KELEIVIS

I

kuri nesenai padarėRay.
5

r
r 
>

Judžių akiorka-plaukikė Allen 
nau-ją plaukimo rekordą.

5.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS PARTNERIS

i t i;iiš:*.i bizny (štore). Biznis) 
išd.rbtas jjer 15 metų ir platus.! 

t Pavieniam persunku. Kas turi) 
kapitalu —geriausias investmen- Ju<xJa P° 
tas. Reikalinga daugiau kaip 
Š -5.000; su namu—dar daugiau. 
Pats biznis vertas $75.000. Tai

• r • • Iyra t.kra lietuviška ištaiga. At-į 
sišaukite laišku lietuviškai, ar j 
ateikit ypatiškai. (48) I

MACYS Et RN1TLRE CO.
108-200 Grand St.. Brooklyn.

Tel.: Greenpoint 2372.

FARMOS.
157 AKER1Ų FARMA

Išdalyta į mažas farmukes, n.,., 1 
akerio iki 5 akerių. Labai gera žeme 
dėl Truck farm. Netoli ( amdci.o ir 
Philadelphijos. tik T1 
duoda ant lengvo išmokėjimo po 
akeris. Aplinkui tą farmą lotus

M. T. TRAKLM AS 
VVoodburv Heights, N. J.

TeL: Woodbury 712-W.

myli- s. Parsi-

par-
(-)

Kon-
Park

SOCIALISTŲ 
ŽINIOS.

KAM REIKALINGAS GERAS K AM-i 
KARYS, gali gaut pas mus. Kamba
riai gražus įr patogus Norintiems ga
lėtumėm pagamint ir valgi. Klauskit ' 
pas J. S. D.. 261 Park avė,

VVeehauke*. N. J. (48)

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininku 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint infor
macijų, rašvkit musu manadžeriui:

SANDY LEYVIS (-)
45 VVindsor St.. Montreal. Cauada.

r

REIKALINGAS PATYRUS DARBI
NINKAS RĘSTAI RANTE, kuris 
mokėtų gamint lietuviškus valgius. 
Darbas ant visados. Klauskite pas

JOHN PIL1PAUSKAS (47) 
H»9 Ame* st- Montelli. Mass.

ŠTAI PUIKI PROGA! •
31 akrų farma už $2500. Malykit

I Joseph Cerel & Son. 27 School St.,
Rm. 102. Boston. Tei.: Congress 6772.

Kam Reikalinga Moteris 
Apžiūrėjimui Stubos?

Turiu du vaiku ir apsiimčiau dirbt 
be apmokėjimo. Protingų ir geros šir
dies žmonių, prašau atsisaukt laišku.

MRS. ALENA M1LAR ( 46 i 
91 Ward st, VVorcester, Mass

PARDAVIMAI

FARMA IR IŠDIRBTA 
PIENO ROUTE.

Pieno biznis daro $400 į mėnesį. \ i- 
si pieno biznio įtaisymai, 10 karvių, 
telyčia, bulius, 2 arkliai, vištų, sailo 
(pripildytas), bamė 25x40 didumu su 
šienu, šeidčs, garadžius, milkruimis, 
visokie farmos įrankiai (trakteris, 
kirtėjas, vežimai, mašinos, ir tt). 52 
akrai geros žemės, puikiai išdalyto*; 
10 kambarių namas su visais įtaisy
mais. Tik dvi minutės paeit iš miesto. 
Biznis ir viskas už $10,500. Geram 
žmogui visai mažai reikės įniokėt 
Matyk it Joseph Cerel & Son. 27 School 
Street, Rm. 1(12, Boston. Telephone; 
Congress 6772.

ŽMOGUS SUDRASKĖ 
SAVE DINAMITU.

Ellswortho miestelyje, 
Maine’o valstijoj, šį panedė- 
lį buvo toks atsitikimas. 
Žmogus vardu Wood, kuris 
gyveno su trim vaikais, atsi
sveikino su jais ir išėjęs iš 
namų sudraskė save dinami
tu į skutus.

Pirma prohibicijos Wood 
gaudė jūrėse vėžius ir lai
mingai sau gyveno su šeimy
na. Bet atėjus prohibicijai 
jis pamatė lengvo pinigo 
degtinės šmugelyje, nes tie 
ponai, kurie kitiems uždrau
dė gerti, patįs norėjo degti
nės. IrWoodtapo šmugel- 
ninku. Jis greit pralobo, nu
sipirko automobilių ir pasi
darė savo apielinkėj didelis 
“džentelmanas.” Jo pati pa- 

jsipuošė šilkais, deimantais, 
■ ir ant galo užsimanė jaunes
nio vyro. Ji atsiskyrė nuo Jo 

' ir išvažiavo Californijon. 
j Pasigėręs Wood \ražiavo 
Į anądien automobilium ir ta- 
i po areštuotas. Gyvenim ts 
jam nusibodo ir jis užbaigė 
jį dinamitu.

SUGAUTAS TEOLOGI
JOS FILOZOFAS. 

Policija kaltina šitą fašistą 
išvogimu dokumentų iš 

teismo.
Šiomis dienomis Kaune 

buvo išlaužtos teismo durįs, 
kur prieš kunigų organą 
“Rytą” buvo Įneštos 7 bylos, 
ir išvogti kai kurie doku
mentai.

Įsilaužimas padaryta apie 
10 valandą vakare. Užėjusi 
priepuolamai teismo tarnau
toja A. Z. į teismo raštinę 
rado duris atdaras ir jas 
pravėrus pamatė su žiburiu 
nepažįstamą žmogų. Ji tuo
jaus pasitraukė atgal ir da
vė apie tai žinią policijai. 
Atvykusi policija plėšimo 
vietoj piktadario jau nerado 
ir ėmėsi jieškoti jo artimoj 
apielinkėj. Čia pat sodnely, 
ties paštu, koks tai pilietis, 
policijai prie sodnelio besi
artinant. pakilo nuo suolelio 
ir pasileido Dėgti.

Policija žodžiu davusi 
ženklą sustoti, bet pil. dar 
greičiau pradėjo bėgti, per 
šoko per sodnelio tvori' 
norėdamas matomai pasi-> 
slėpti.

Policijos viršininkas tada cialdemokratai pasiūlė skirti 
išsitraukęs revolverį ir pri-'30,000 litų viešiems dar- 

s, kad davus bedar
biams uždarbio. Liaudinin- 

pristatyta kai su kademais tam prie i- 
policijon. Pa- nosi. Valdybos narys liauvi-

i

SOCIALDEMOKRATAI
PASKYRĖ 30,000 LITŲ

BERGERIS VĖL IŠRINK
TAS KONGRESMANU. 

Dešimts musų draugų išrink
ta Wisconsino legislaturon.

Paskutiniais rinkimais, 
kurie įvyko 2 d. lapkričio, 
Amerikos socialistai turėjo 
gražių laimėjimų. Socialis
tas Bergeris iš Mihvaukee 
miesto buvo išrinktas Kong- 
resan, nežiūrint kad republi- 
konų partija varė prieš jį di
džiausi vajų. Bergeris gavo 
26,241 balsą, republikonų 
reakcininkų kandidatas, 
Statford gavo 24,134 balsus, 
o demokratas surinko vos tik 
3,375 balselius. Didesnė de
mokratų dalis balsavo už re
publikonų kandidatą, kad 
sumušus socialistą. Taigi dvi 
reakcininkų partijos susivie-’ 
nijo prieš vieną socialistą, ir 
vistiek jis laimėjo.

Kartu su rinkimais į Kon
gresą, Wisconsino valstijoj 
buvo renkami atstovai ir į 
vietos seimą (legislaturą). 
Ir čia buvo išrinkta 10 musų 
draugų socialistų. 8 į žemes
nįjį butą, o 2 į senatą.

Wisconsino 4-tame dis- 
trikte socialistų kandidatas 
į Kongresą, drg. E. T. 
Melms, gavo 14,744 balsus. 
Jam truko tik 5.154 balsų, 
kad laimėjus rinkimus. De-

pia. tai iš visos Xew Yorko PA IIFGROJIMAI 
valstijos žinios da nėra su- lAJULOltVJiniAl 
rinktos.

Drg. Maurer nepraėjo. I 
Iš Readir.go, Pa., prane- 

Įšama. kad tenai socialistų 
kandidatas į valstijos legi.s- 
laturą, drg. James H. Mau- 

! rer. gavo 5.625 balsus, te- 
Ičiaus republikonų kandida- 
l tas surinko 657 balsus dau- 
igiau už jį.

Drg. Maurer nepraėjo le
gislaturon vien tik dėl dar
bininkų apsileidimo, kurie 
nespėjo laiku užsiregistruoti 

į balsavimams.
Statys Debsui paminklą.
Morris Hillųuit, garsus 

New Yorko advokatas ir so
cialistas, padavė Amerikos 

(Socialistų Partijai sumany
mą pastatyti nesenai miru- 

jsiam Debsui paminklą Terre 
; H aute miestelyje, kur velio- 
i nis buvo gimęs ir palaidotas.

Pildomasai Partijos Ko
mitetas paleido šitą sumany
mą partijos narių balsavi
mui. ir nėra abejonės, kad , 
paminklas bus pastatytas. 
Tam tikslui bus renkamos 

; aukos.
Suomijos socialistai didins 

agitaciją.
Nors Suomijos (Finlandi- 

jos) socialistų partija nuola
tos auga, bet ji turi dabarti
niu laiku tik 26,000 narių, 

į kuomet rinkimuose ji gauna 
apie 260.000 balsų. Tas reiš
kia, kad daug yra žmonių, 
kurie socialistams pritaria, 

(bet prie ,ių organizacijos da 
nepriguli. Partijos taryba 
todėl nutarė padidint agita- 

j ciją. kad tuos pritarėjus pri
traukti prie savo organizaci
jos.

I
J ieškau savo brolio Leono Jairge e- 

vičiaus, kuris išvyko iš Lietuvos į 
Ameiiką 1911 metais, ir po karo neži
nau kur jis randasi. Jei kas žinote kur 
jis dabar randasi, malonėkit prane-ii 
man jo adresą, nes yra labai svarbu 
reikalas. Balis Jurgelevičius.

Meldučiu kaimo, Utenos valsčius, 
Lithuania.

PARSIDUODA BEKER- 
NĖS BIZNIS

Išdirbtas per 7 metus, su 2 trekais 
ir visais bekernės įrankiais. Priežas
tis pardavimo — savininkas eina į ki
tą biznį. Galima matyt savininką: 
ketvertais, subatomis ir nedėliomis 
po pietų. (46)

PETRAS BIČIŪNAS
1226 Washin£ton St.. Norwood. Mass.

I>ei- PASK.YKE 30,OUU 1 y _ 7 .-.—-j- . .......----- —.Si ŠIAULIŲ BEDARBIAMS. mo^tų . kandidatas tenai 
vi .. .. . ... . , gavo tik 7,000 balsu.Šiaulių apskričio tarybos ‘

posėdyje 11 d. rugsėjo so- New Yorke socialistų bakai 
icialdemokratai pasiūlė skirti pakito 33' <.

šiaulių apskričio tarybos

f “The New Leader” prane
ša, kad New Yorko mieste 
šiais rinkimais socialistai 
gavo 50,930 balsų. Tai yra 
apie 33 nuošimčiai daugiau, 
negu 1925 metais buvo gau
ta.

Kadangi kapitalistų spau-

grąsinęs šauti, kas bėgli su-ibams.
laikė.

Sulaikytasis
kriminalinėn
sirodė esąs garsus ateitinin- ninkas J. Švambrys net vei k- 
kų veikėjas, fašistas, šiemet damas spyrėsi, kad bedar- 
baigęs Teologijos filosofijos biams nereikia jokių pinigų 
fakultetą ir dabar mokyto- skirti, nes jais, girdi, gana da socialistų laimėjimus sle-

Elzbieta I^asauskiutė-Miliauskienė, 
pajieškau Jurgio Martuno. Videnių 
kaimo, girdėjau gyvena Milvaukee. 
Vis.: taipgi Onos Ramaškiutės ir Jie
vos Varaniutės iš Videnių kaimo, buk 
gyvena Montello. Mass. Kas apie juos 
žino malonės pranešti arba patįs lai 
atsišaukia, nes labai norėčiau susiži
noti.

Elzbieta I^isanskiutė-Miliauskienė
96. Ledge st., Nashua, N. H

Pajieškau Juozo Trepočkos. kuris 
paeina iš Paberžių kaimo. Pasvalio 
parapijos, gyvena Amerikoj apie 12 
metu. Jis pats arba kas žino apie jį, 
malonėkite pranešti man. (47)

M«r(a Jenelcnaitė-Smigehkicnė
14 Lake avė., Binghamton. N. Y.

Aš. Jonas Bieliūnas, pajieškau savo 
draugo llomazo Mičiulio, Vilniaus rė- 
dybos, Darsūniškiu miestelio. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie įį žinot, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: (47)

ANDYSTANKO
Box 2*:<>. Dunlo, PA.

Detroito Lietuvių Žiniai!
PARSIDUODA 2 ŠEIMYNŲ nau

jas medinis Namas; Fordson, vienas 
blokas nuo W. VVarren, 2 blokai nuo 
N. W. Beit st. Car Line, visai netoli 
mokyklos. Klauskit pas savininka 

PAl'L SALUDA (48)
7145 l’rairie avė.. Detroit. Mich.

JUODA KNYGA DYKAI!
Kas pirks Lietuvių švietimo Kny

gyne knygą, tiems duosime Juodą 
Knygą DYKAI. Reikalaukite lietuviš
kų knvgų kataliogo sekančiu adresu: 

L. š. KNYGYNAS (-)
31(H> So. Halsted St„ Chicago, III.

DĖL ŠVENTŲ BURTŲ 
PROPAGANDOS.

Lapeliai Keturių Madų.
L KAS TAI YRA CIVILIZACIJA?
2 KAS TAI YRA RELIGIJA?
3 KARŠTOJI M E DEGA.
1. KAIP GALIMA PAŽINTI 

KRIKŠCIONJ?
100 lapelių už 25c. kiekvieno išleidi

mo po 25 lapelius. Lapeliai tinkami 
pasiųsti į Lietuvą, giminėms pažįsta
miems ir draugams. Taipgi naudingi 
padalint viešuose susirinkimuose arba 
nešiotis su savim nuolatos ir esant 
progai pakišt kunigui ar davatkai ir 
lai jie patįs nors sykį tiki j tai, ką 
skelbia kitiems.

Reikalaudami lapelių įvyniokit kvo- 
terį į popierą j r įdėję į kon vertą pri- 
siųskit padengimui persiuntimu lėšų.

K. RUTKUS (171
3-’> Scboles St-. Brooklyn. N. Y.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų, nesenesnės ksip 
30 metu. Aš esu 35 metų amžiaus 
Platesnių žinių apie save suteiksiu at
sišaukusioms per laiškus 

JOHN LAPENSKAS
228 No. 5-th st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 25 ir 30 metų. Aš esu vaikin- - 
36 metų, turiu farma. Mylinčios ant 
farnios gyventi atsišaukit. prisiųsda- 
mos ir savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu. Prašau bereika. 
tingai nerašinėti.

MR. TOLEI. MITRULEVICH 
Box 93. Routs 1, Freesoil. Mich.

PRANEŠIMAS TIEMS. KURIE NO
RITE ATSITRAUKTI SAVO GIMI
NES. MERGINAS IR DRAUGUS Iš 
LIETUVOS. LATVIJOS. RUSIJOS 
IR Iš KITŲ KRAŠTU I KANADĄ IR 
KUR TURITE KREIPTIS SU TAIS 

REIKALAIS.

M'*' V 1
T K 1

Pajieškau sryvenimui doro ir teisin
go draujro. kuris neberia ir nerūko ir 
katras turi šiek-tiek kapitalo, nuo 10 
iki 45 metų amžiaus. Aš esu našlė be 
vaikų, 39 metų amžiaus, sveriu 139 
svarus, 5 pėdų 5 colių aukščio, dora, 
teisinga, turiu savo ūkę ir gerai pasi
turinti. Su pirmu 
siųsti paveikslą, 
rimo sugrąžinsiu, 
teiksiu nėr laišką.

Box (JI.

laišku meiciž**! p i- 
kurį ant pareikaii- 
Platesnių žinių sa- 

A J.
Duvall, Wa.-h.

i

“Keleivio” Rėmėjui, Cam- 
:bridge. Mass. — Tokių ko- 
j respondencijų, kuriose kri- 
įminaliai yra užgaunamos 
lypatos ir kurių autoriai ne- 
| priduoda redakcijai savo 
į tikros pavai-dės ir adreso, 
mes netalpiname.

Sap. Kar, Montreal. Ca- 
nada. — Sapnų mes 
leivi” netalpinam.

Vaikinam, kurie 
si žinot i su Mildred 
šiuomi pranešame, {
laiškus ji visai neatsakinėja.

Pa:iošl au apsiveji m ui merginos ar
ba našles, be skirtumo tikėjimo, nuo 
28 i i 4»J metų senumo. Aš esu vaidi
nas 33 metų, pusėtinai dailus, nema
žas ir ne biednas. Atsišaukit. o atsa
kymą duosiu kiekvienai Plačiau susi- 
rašysim laiškais. Geistina, kad atsi
šauktu iš Detroit. Mich apielinkės 

JOHN ZALUTIS
P. 0. Bos 1<>1, Staunton, III.

Į “Ke-

nori su- 
Allen, 
kad j

Pajieškau apvisedimui merginos ar
ba našlės, nuo 17 iki 35 metų senumo, 
be skirtumo tikėjimo, butų geistina, 
kad sutiktų imti civilį šliubą. Aš c.-u 
vaikinas 33 metų. *- *
kiekvienai.

M R A.

Atsakymą duoriu 
(48) 

L.
193 Grand st. Bos 74, Brooklyn, N.Y.

Pajieškau apsivedimui moter< naš
lės, katra turi savo farma Aš myliu 
gyvent ant farmos. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. (471 

P. P.
P. O. Box 201.

BaldcviiLsvilIe, Mass.

Aš, Pranas Sadauskas, traukiaus 
savo merginą iš Lietuvos į Kanadą ir 
su ja Montreal, Kanadoj apsivedžiau 
ir sykiu -u savimi į Ameriką legališ- 
kai atsivežiau. Aš su savo motere dė- 
kavojų visiems Montrealo lietuviams 
ir tiems, kurie tuo laiku buvote iš A- 
merikos nuo Bostono lietuviai ir daly
vavote musų vestuvėse. Širdingai 
ačiū už dalyvavimą ir taipogi ačiū 
Geo Kaupas & Company atstovui 
ponui M. Antonovičiui, kuris man vis
ką padėjo Montreale, Kanadoj, aprū
pinti Man visą darbą atliko Geo. 
KauĄis & Co, lietuviška agentūra 
laivakorčių pardavimo. 6603 St. Clair 
avė.. Cleveland. Ohio. Atitraukė mano 
mylimą merginą Kazę Ramapauskai- 
te iš Lietuvos į Kanadą ir visus popie
rius išgavo iš Washingtono. D. C., 
kad as ga'ėjau tuojaus po apsivedimo 
sykiu vežtis savo moterį su savimi iš 
Kanado< i Ameriką. Taigi už taip ge
rą musų reikalų atlikimą mes tariame 
ponui Geo. Kaupui širdingiausį ačių ir 
visiem- me.- patariame, kurie norėtų 
atsitraukti savo gimines, merginas ar 
draugus į Kan..dą ir jei norite gauti 
teisingą patarnavimą, kreipkitės prie 
Geo. Kaupas & Co.. lietuviška agentū
ra laivakorčių pardavimo ir pinigų 
siuntimo. 6603 St Clair avė , Cleve
land. Ohio Dabar yra daug visokių 
agentų, kurie garsinasi, kad atitrau
kia žmones į Kanadą, bet kaip tik pi
nigus iš žmonių gauna, tai paskiaus 
sako negalį atitraukti. Taigi aš šiuo 
pranešimu apgarsinau, kad lietuviai 
žinotų, kur reikia reikale kreiptis.

(-)

“ŽMONIJOS 
ISTORIJA”

Su Daugybe Paveikslų, 620 
Puslapių Didumo, Tvirtais 
Audimo Viršeliais, $2.25, 

Su Prisiuntimu.
Paminėjimui savo dešimties metų 

gyvavimo sukaktuvių. “Dirva" pasi
ryžo padaryti DOVANĄ visiems savo 
skaitytojams ir draugams atiduodama 
“ŽMONIJOS ISTORIJĄ" iki galo šių 
metų, už tą pačią kainą, ką mokėjo ir 
prenumeratoriai — VISI KAS IKI 
GRUODŽIO 31 DIENOS PAREIKA
LAUS ŠIOS KNYGOS IR PRISIUS 
$2.25 GAUS JĄ TUOJAU.

Nors šis pasiūlymas duodamas iki 
galo šių metų, bet netęskit ilgai su sa
vo pareikalavimu, nes knygos gali 
tuoj išsibaigti, kadangi greitesni pir
miau jas išrinks, ypač už šią žemą 
kainą — S2.25. Paskelbus “Dirvoje" 
šitą musų pasiūlymą, su kiekviena 
diena užsakymai plaukia. Yra išspaus
dinta keli šimtai "ŽMONIJOS ISTO
RIJOS" daugiau negu reikia prenu
meratoriams išdalinti, bet netikini, 
kad ilgai jų tęsės.

"ŽMONIJOS ISTORIJA" yra po- 
puliariška ir yra tai įžanga į visuotiną 
istoriją, palengrinanti suprasti, jei to
liau istoriją studijuoji. Tai yra darbi
ninkui rašyta istorija, kuris neturi 
daug laiko studijuoti didelius, plačius 
knygų tomus.

“Dirva" pasišventė išleidimui tokio 
svarbaus veikalo — darbo žmogui is- 
torij«.- — ir pasišvenčia toliau, norė
dama. kad kuodaugiausia žmonių tą 
knygą gautų, šis “Dirvos” Jubilėjaus 
metas duoda progą visiems gauti tai 
ko niekad daugiau už tokius pinigus 
negaus. Nelaukit ilgiau! Klauskit in
formacijų. arba reikalaukit C. O. D.

“DIRVA”
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio.

Naudok

Mfl' -
nuo pleiskanų

LIETUVIŠKAS KALEN
DORIUS DOVANAI.

kas užsirašys ant metų "Šiaulių 
Naujienas," savaitinį laikraštį, kaina 
$3.09, arba "Bangos." mėnesinį žur-1 
nalą. kaina metams 92.09. tas gaus 

(-)

KALENDORIAI 1927 
METAMS.

Mu-ų livtuviskt Kalendoriai Sieni
niai, dideli su lietuviškais paveikslais 
Ant jų matysit visu«c Lietuvos karalai
čius senovės laikų. Vienas 30c . du už 
55c . keturi už $L"O. AJresuokit: < 47) dnianų lietuvišką kalendorių.

J. Y ERI SEVIčIUS 1 A. S VĖTRA
B«*x 68, Lavirence, Mass. 135 Nc'sbury st., Laircnci, Mass.

Jei Jus Turit 
PŪSLĖS 
KATARĄ 

arba 
Skausmingą 
Slapinimąni 

Išbandykit 
Santai Mi<l» 
Parsiduoda 
Aptiekose 
Gelbsti nuo 
■Skausmo

I

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
Į KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, j Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekv.eno 
keleivio norinčio ątvažiuoti į Kana lą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
į musų La i va korėti Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nada. Aš turiu korespondentus dxies- 
niuosc Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės į (4€>

GEO. KAL PAS &■<’().
Lietuviška Agentūra laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntime*
6605 St. Clair A'c., Cle^etand, 'tau*'
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VELNIAS IR BOBA.
> Kaimiečių pasaka)

.Naminiai t'asiyeibėjiniai

—Bambliene. tu man bai
si! Chi-chi-chichi! — sukva
tojo velnias ir pasispyręs 
viena koja, nušvilpė vėjais.

Čibirbis, mat. buvo pavy- į 
dus kaip du velniai.

Kramtikas.

♦

»

*

penkias
i

:os

f

Į

»

FerCuts and Wound«

♦
-•

JI

i

1
i

l

J
1 Europeftn Feather Co.

25 LrtweiJ Street., Boeton, Mass.

i 
t

Ban- 
Ma-

tvvis
pieno at
vergiančio

1

I

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motma. šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips- 
nėKai. korio bus įdomus kožnaį Lietuvei šeimininkei.

stiklai, 
iškai dykai, 

i ir eko- 
turi tik

Na* *to* pilvo ir Žaną ■— 
■*<»■», tani* pačia* aoo 
dantų augimo nieko geresnio 
ėandikianaa ir vaikam* nėra, 
kaip

I
i

i
i

Į

I

patnexpelleris
Genausiu maistu nuo papra
stų pa Salimų, reumausku 
ska-jsir.v palengvinimas

aniems ir gebantiems
mudculams. ,

Tikrasis pažymėtas Ir.xaro
vahoažtnkliu.

35c—vaistinėse—70c.

At SM \s.:<
tokio

pak-igvn ,-n-
Bcirtne

jis prąč^'ia praša-
■ nž-pa:

AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sis,

Br- ckb-n. N. Y.

-VSTABr^)
nesuteikialiekas

malonaus
origir.atiskai;>

Bengiic
bknusmą r.u-> plin:

♦etnmo.
Gauk oiiziDziį frt”<-uzi-ką

BAUME BENGUE( ANALGES>^.fe>£ )

l

Į

I

ARMONIKAI

Dr. Med- LEO J- PODDER iš Fetrogrado
Specialistas Slaptų ligą moterų ir vrrų, kraujo ir odos. Laiba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas ilzymarket 3390
1 ALLEN ST„ Cor. Chambers St. EOSTCN, MASS.

i

Kiekvienas velnias yra pa
vydus kaip velnias, bet visų 
pavydžiausiąs yra įsimylė
jęs velnias. Čibirbis buvo 
velnias ir, be to. buvo įsimy
lėjęs iki pat ragų jauną vel- 
naitę. Jei pridėsim prie to, 
kad Čibirbio meilė buvo ne
laiminga. tai bus visiškai 
aišku, jog Čibirbis buvo pa
vydus kaip du velniai.

Keliavo Čibirbis per pa
saulį apyvarat paleidęs ir 
kliaučių jieškodatnas. Norė
jo arba kam kitam kailį iš
vanoti arba sa\ ą gerai paka
syti, kad neniežėtų, h atsitik ■' 
tu man. kad čibirbis besi- ' 
valkiodamas pateko į Bal
bieriškio Ramią pas jauna-! 
vedžius Gervinus!

Tai bu\o vos ketvirtą mė
nesį susituokusi pora. Devy
nias mylias skersai ir išilgai 
galėjai išvaikščioti apylin
kes — kitos tokios poros ne- 
rasdavai.

—Dušyte, pamiegok, 
pats išdalysiu tą darbą.

—Kvietkeli, išžiok snuku
ti, aš tau gabaliuką pyrago 
įdėsiu.

—Pabučiuok mane i deši
nę ausi, balandėli: tu toks { 
geras...

Šitaip dažnai kalbėdavosi 
Gervinai, ir atkiūtinęs Čibir
bis pavyduolis ėmė ir išgirdo 
jų meiliuosius žodelius. Ir ne 
tik išgirdo: biaurybė pama
tė, kaip jaunoji Gervinienė 
pabučiavo jaunąjį Gerviną Į 
pati nosies galiuką. Velnias 
neišturėjo: i pati nosies ga
liuką — juk tai skandalas!

Užsidegė velnias prakeik
tu pavydu. Sukando iki 
kraujo liežuvi — ir pasiryžo 
išardyti Gervinams laimę.

Čibirbis, mat, buvo pavy
dus kaip du velniai.

sutiko: pažadėto dar trečią 
į pora naginiu

i
4

Įsišnekėjo Bambliene 
Gervinienė: »

—0 žinai, kumute, kiek
vienai laimei velnias vis 
stengias pakišti koją. Ir ta
vajai laimei kiša..

—Kodėl, mieloji?
—Gi rodei, kad kipšas Išė

jo tavo vyrui piktąjį plauką i 
galvą: gal, jau bus ir ištm- 
gę>...

Ger\iniene pažadėjo Bam- 
bHenei visą kapą antinių 
kiaušinių, kad tik ją pamo- 

•k rtii iš bėdos išsisukti.
— Gi paimk skustuvą, ku

mute. ir kaip tik nueisi i lau- 
jku>, apkabink meiliai vyrą 
ir paguldyk sau ant kelių. 
Kai užmigs, pažiūrėk, kur 
žilas plaukas: imk ir skustu
vu šmykšt ji prie pat šaknų.

Pusę kapos antinių kiauši
nių Bambliene pasiėmė ir tą 

Ą- pati vakarą pranešė Gervi- 
" nui, kad jo jaunoji žmonelė 

rengiasi ji skustuvu paplau
ti.

Visą dieną Gervinąs dirbo 
te.ūke kaip svetimom ran
kom. Jo žmonelė, ta balan
dėlė, ir bus čia sumaniusi ji 
nugalabyti! Prasimanymas 
senos bobos! Oi — Gervinąs‘ 
gerai pažįsta tą Bambliene! 
X? be reikalo žmonės kalba, 
kr.d ji ragana esanti: suside
di’ nti net su velniais.

Bet vis tiktai Gervinui 
kirminas širdį ėda: apėmė jį 
visą nerimas, kratė drugj s.

Kai atėjo Gervinienė. Ger
vinąs nieko nelaukdamas, 
pats padėjo galvą žmonai 
ant kelių ir apsimetė mie- 

i Žmona tik džing kažką iš
traukė. Gervinui širdis plak, 
plak, plak — viens, du. trįs, 

Devynias dienas, devynias ir Gervinąs capt Gervinienei 
naktis, devynius rytus ir de
vynius \akai-us gundė Čibir
bis Gervinus. Įdėjo visą savo 
pragarišką akademijos mok
slą. nesigailėjo nei prakaito.

Gėlininkėms kelrodis
Rašo ISABELLEKAY

RODYKLĖ
■ VirHCir Jfwcpta-»

žuvis-yra maistu.-, kirri KOžnas tu- 
lėti: valgiu. -I<rįe yra tie įkaisto eie-

; tneKCai. knatų riutkaliagu karo <ubu- 
irissojimui. Žuvis yra -sezoninis valgis, 

yra <laug vašių, kurias galima 
• pfckti riieaiia. kaip Laimonai,
turo-ir kitos. Yra daug geni badą pa- 
da-yntui skaniai dėžiutų žarų. 
««yl; -sekant; receptą vakarienei, 
tyci-kaip vėdems patik-.

SMETONUOTA TONA
. puoduką- evaporateu 

•mieštas 1’j puoduko 
vandens

. srara- dėžinės tuną žuvūs, plo- 
••ai suptoustyto- į dntož'e

_• šaukštai sviesto a pameluotojo
_ s.onkMa: snurikip.i kapotu žalių 

P’pirii 
saakšta- kapotų pimentą

- . šaakštnfeu’urusko.
3 šaukštai Biifr-.j
Virtu ryžiu
Paprikos
Sutarpink sviestą ir dadžk žalius 

pipirus vendakt iki suminkštės—apie 
Paskui <todėk pi- 
Virk lėtai tris mi- * 

ir laipsniškai dapilk pieną ar
šu vandeniu. Paskui sudėk I 
ir paprika ir tuną žuvį. Lai

No. 36

Jeigu istnaiiavosi vidų naujos 
matų bačkos, pamatysi, kad ji laik\ 
<taug ilgiau ir neduos ja: surūdyti ir 
sugesti.

Sėmenų aliejus yra geras šveitimui 
linoleumo. Nuo jo grindis nebus sli
džios kaip nuo kitų aliejų.

Kuomet sverti neviu, dadėk šaukštu
ką įtinto alumo į švaksą. INpčics tada 
įsrodys skaistesnis i.- ilgi ni i.»u.- 
rus.

Suminkštinimui maliava- šepetukų, 
kurie sukietėjo, pamerk jttos į dėžę 
arto.

Ką jus pasakysite apie šitą 
"ožką”? Tai panelė Alberta 
Vaughn. judžiu aktorka iš Hol- 
lytvood. Ji buvo pasižadėjus ak
toriui tVithersui. bet dabar savo 
prižadą sulaužė.

mi imtas 
mentus ir miltu 
nutas 

l miešta 
druską 
užverda ir virink karštame vandenyje

■ penkiolika mir.ųtii. Duok su vir- 
ryžiais.

Virtuvės Reikaluose
Daržoves, kurios auga virš žemės, 

reikia Virti neužiieog'-..-. be-, kurios au- , 
ga žemėje turi būti uždengtos laike 
virimo.

Geras būdas suš’ldyt likusią žuvį tai 
kepinant ją sose padarytam iš sviesto 
išmaišyto su kiaušiniu.

išėmus pudingą iš pečiaus, neap- 
vęvsk ij tuojau; lai jis susitraukia per 
kelias minutas ir paskui lengvai išsi
ims iš indo. ,

Grožės Patarimai
Reikta, taip pa- atsargiai parinkti 

.'■•kūmus čmreryku; sr.vo kojom l.aip 
renki perkant .-‘•jius daiktu- j na
me Ni-tit.kan: čevvrykai atsiliepia 
ant v,scs sveikatos nešiotojo. Taipgi 
nuo jų kojos sugenda, išk’ypsta, atsi
randa visok ioj užaugus, čbverykai 
u : duoti kojai reikalingą liuosybę ir 

tv • Į>a:i,i kau-gerai lankstytus; per 
pė'..a. Gal i-vortabu bus žinoti, bet ne
geri čeverykai būna priežasėia visiško 
ne vų suirimo. Perkant čeveiykus žiu
ri1.ne. kad, iie atsakančiai aktų kojai, 
nespaustų kaulukų; netrintų niekur, 
ir niekad nekentėsit kojomis.

Apatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudų mais

tas reiškia pusryčių valgį, bet tas tu
ri {Magesnę reikšmę Lapkričio mėne- 
s; mes duodame padėką už derlių, ku
ris suteikia mums maistą visam me
tui — ir visi tie yra grūdiniai tržder- 
liai — kviečiai, kukurūzai, rugiai, 
avižos, ir miežiai. Kviečiai nueina į 
malūnus ir grįžta į manų virtuves 
kaipo gatavi unitai. Kukurūzai suda
roma i grustinę. ; miltus arba krak
molą bei plokšteles. Reikia priprasti 
naudoti grūdinius maisto- . Jie sutei
kia spėką ir energiją dirbti

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekviename r.ar.ie yra reikalingi tūli virtuvės daiktai, kaip tai: 

puodai, skaurados ir t. p. Jus galite rauti tokius daiktus v' 
perkant Standard ir ( hallenge Pieną ir taupant jo leibeiius Geros 
romiškos šeimininkės perka šias rūšis pieno. Jūsų trroserninkas i 
pa reikalaukit.

Mus. Win$low*s 
Syrup

PLUNKSNAS. Pukut>, Padaškas, 
Palatom. Kaldras i-' visokias lovų 
įrėdmev. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Jidžiausis sandė
lis. ČvarantuofaEi 
u žsi ganėdini mą.
Pas raus gausite* 
tikras europišltas 
plunksnas ir pa
kas.

Telefonas So. Boatoa 2309. 
LIETUVIS DENTISTAS 

dr. St. A.SALMBISKI 
(GALINADSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryta iki 
5:3(i'dieną. Nuo 7—9 vakaro.
Norfėtiomis pagal sutartioa

414 BaOADIVAY,
SO. BOSiON. MASS.

EJCTRA DIDELIS 
iBARGENAS.Po Rinkimų.

Ei. varguoliai, šen i krūvą. 
Uždainuosime smagiai ’.
Jau nebus, kaip pirma buvo. 
Tur prasmegt visi vargai! 
Nors dar vargas mus kankina. 
Nėra dar kaip turi but.
Bet jau mes pilna krutinę 
Laisvai galim atsidust.
Nuo senai kankin' mus ponai. 
Nebegalim ištesėt.
0 čia dar stori klebonai 
Liepia dirbti ir kentėt... 
Ei. šalin šulai vergijos! 
Duokit kelią mums, vargšams. 
Juodų šmėklų nesibijom. 
Laisvę nešam mes vergams. 
Jų galybė jau pražuvo.
Tik 
Jau 
Tur

už rankos. Žiuri — skustu
vas.

Prakeikta boba! Tai tu to
kia pasidarei ’ Tai tau fra
kuotas Donaičiukas reikalin- 

nei liežuvio, nei sąžinės — ir g; s! Velnio tu botage! Aš 
vis dėlto viskas ėjo velniop! tsm parodysiu!

Buvo atvykęs Čibirbis 'Velnias kvatojo visa gerk- 
frakuotu ponu pas Gervinus le kitimuose, 
tą dieną, kai Gervinąs vie
nas buvo išvažiavęs i mies
tą. Siūlė čibirbis Gervinie- 
nei aukso krūva, kad sutiktu*- ' fe
su juo bėgti nuo vyro. Kalbė
jo meilės žodžius, siekė, bet 
visos piršlybos baigėsi liud- 
hiai: frakuotą Čibirbi išlydė
jo 1 
šluota. gmi. Rankose laikė ilgiausią

Apsivertė Čibirbis uodu ir žagarą, 
ėmė žiesti apie nosį Gervi- čibirbis prisiminė 
nams: gal, bent šitaip supyk-' veū»aitę. dėl kurios 
dysiąš bjaurius i 
.liūs. Nieko nepadėjo! Ture- gu prisikramtvti ir tiek pri- 
! jo sprukti nelaimingas uodas šidusauti visuose pragaro 
kaminu! • kampuose. Ir vis tiktai Či-

Ir ko tiktai nedarė Čibir- bii biui buvo dar vilties jo 
bis per tuos devynius rytus velniškoj širdy: “ji” dar ga- 
ir vakarus! Buvo net išvirtęs lė ji pamilti. * 
į čiaudomają taboką, bet ir. •’’’ ’ *’ ‘ ‘
čiaudomoji taboka nepavei- ma.no istoriją Bambliene, 
kė jaunųjų.

—Dušyte, pamiegok. Aš čiupinėju žagarą, 
pats padalysiu tą darbą. Vaitai giržd sugirgždėjo,

—dCvietkeli, išžiok snuku- ir i žilviti pradėjo žygiuoti ir 
ti: aš tau gabaliuka pvrago už velnią velnesnė Bamblie- _
Įdėsiu. ‘ nė. Pamatęs ją ateinant, či;rKad v*n9_k^_:

—Pabučiuok mane Į dėsi- birbis susikupnno, susigūžė 
nę ausį, balandėli: 
geras... t , ,

Tos Gervinu amžinos kai- puses!
bos užmušė Čibii-biui pasku
tini žiupsnį kantrybės, f j 
žiaukčiodamas, - nosį paka
binęs ant ragų, 
pardavęs.

—Ko tu toks liūdnas, či- 
į kaitą

Bambliene.
—Ko aš nebusiu nuliūdęs! 

—atsakė velnias. Taip ir 
taip — ir išporino čibirbis 
kaip vaikas visą savo nelai
mę.

—Poros vyžų ir poros kur-

Kitą dieną, dar gaidžiams 
Begiedojus. Čibirbis laukė 
renkas trindamas prie seno 
žilvyčio, kur buvo susitaręs 
at-iskaityti su Bambliene. 
Per pečius turėjo persimetęs 

____,porą vyžų ir kurpių; i antį 
iš Gervinu didžiausia trrėjo Įsikišęs dvi nauji na- 

' •'_____________________________________________________________.... .. . į, .. I . .. A A t — — . 1 . A . 1 AA A • — A — A

Jei PatnAę, Išbandykit 
Sekanti Vaistą

Vartokit nuo patrūkimi, seno ar nau- 1 
jo. didelio ar mažo irąns busit-ant ke

lio. kuris tuksiančiu-- pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PRIROnyTUMĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

ar vaikas turi tuojau.® rašyt pas W S. 
Riee, 12-F, Main st.. Adams. N Y., 
kad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
pcikiĮ paakstinantį vaistą. Tik uždeki
te ant kvies ir muskulai tuojaus juo
dė- ankštimis; jie pradeda susiglaus
ti. taip kad atidarymas natūraliai už- j 
sidaro ir nebereikia paraiščio nešiot. ! 
Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų • 
išbandymui dykai. Jeigu patrūkimas I 
jtnni ir nekankina, bet Kam nešiot pa- j 
raištį per vietą amžių? Kode! kentėt? 1 
Kodėl nuo mažo ir nekalto patrūkimo I 
ei<r ; pavojų, kuris tūkstančius atvedė ?

nesnauskime, draugai, 
nebus, kaip pirma buvo, 
prasmegt visi vargai!

Ant. Sk-is.

! Bukite atsargus po-gripo, d i- 
detio-persišaldymo ir 

mfluenzos
•Jei iųs jaučiatės Silpnas, servuotas ir 

visai niekam netikęs, jus priva
lote pnklansyti perser

gėjimų
štai yru nauja gyduolė, kuri veikia 

‘ubai gerai šiuose atsitikimuose. Jei 
jasų daktaras dar nėra jums jos už- 
lašęs. tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite bifteli. ji vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite ne;,ppra dienų ir jus nusi- 
steliėsite. k^tfr'g-reitai jus atguusit sa
vo -ycikstų fr stiprumą. Musų «kai- 
t '•'•jai'gzJi nenbejot’. bet tuoj išban- 

! dyti tą gyduolę, Nuga-Tone, nes jie 
Į suras. xad ta, yra labai geras priren- 
Į g'rnas, kuri- ntbudavoja stiprumą, 
j nervus, kraują ir patį kūną Ji teikia 
i atšviežinantį miegą, suteikia gerą a- 
Ipetitą, stimuliuoja kepenis, reguliuoja 
' vidurius ir žarnas labai gerai. Išdir
bėjai Nuga-Tone žino labai gerai, kad 

• • •• * * ' » .» v> . . . ■" . ■ . ■ ; ji □teikia jums tiek dauir irero ir iiei rneracijos stato . Būriai zrronin kas ; u, „ , • „r. ąt.a.“ L Ja:....> a!aa ;___ i__ ______ _ -:i.'_: apbeknnams irtrou jums
j garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
ja neųžganėdin<. Žiūrėkite garantija 
an* pakelio. Rekomenduojama.- garsui 

t tnojama ir parduodama pas visus ap- 
| tiėkorius.

i
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Man Norisi.
.Man norisi būti galiūnu 

savo Ir žmoniją taip sutvarkyt i. 
turėjo Kad išnaudojimą vargdienių 

užsispyrė- tiek vargo išvargti, tiek na- Visam pasauly išnaikinti.
Kad žmonės visi lygus butų. 
Nebotų ponų, nei ubagų.
Kad esanti tamsa pražūtų. 
Nuo kurios mums darosi baugu. 
Kad mokslą visiems lygiai teiktų 
Ar tai turtingam, ar biednam.

Kad tik neisikistų j ą Jr ap§vjet^ visiems suteiktų. 
. . ’ Kaip dvasios maista alkanam.pamanė sau ir atsargiai ap- , ... . . ..rr .. . ” : Kad meile visados žydėtų.

Nebūtų karti, nei skerdynių. 
Ir žmonės viens kitą mylėtų.

'Nebūtų nekaltų žudynių.

neskriaustų, 
tu toks kamuoliuku ir kad ims bėgti Bet v,sad vaduotasi tiesa.

■ • Kad vargšai dejuoti paliautų.
Kad užtekėtų jiems šviesa.

Ant. Sk-is.

V birbi? — paklausė ji 
\ Balbieriškio Bamblier

—pfet dulkės laksto Į visas

• . ‘ —Ko bėgi ? — sušuko nu- 
Ėjo stebusi Bambliene.

—Tu palauk, tada ir aš ne-! 
it pragarą bėgsiu, — atsakė velnias iš- ■ 

kišęs liežuvi.
Bambliene sustojo. Tada

Čibirbis nutraukė nuo pečių 
porą vvžų ir porą kurpių, iš- Su Gera nekart bučiavo.
. . .v .. --------- «_i 0abar jįs nevendravoja

(Susiprato mat laiku’). 
Apgirtojo Lietavoje, 
Vede fcmnną su vaiku.

‘ . Draugai po apsivedimo
Kai Bamblierrė ištiesė ran-’Jj vadina vien kvailiu.

Likimo Ironija
Kelis kart jisai pasauli 
Vandravodams apvažiavo. 

'Ryme papai jis pafttapli

ėmė iš anties porą naginių ir 
sukabino viską krūvon. Pas
kui priilsęs visą prie žagaro 
galo, atkišo jį ir tripsėda- 
įnas slinko Į Bambiienę.

pių W* nepasigailėsi? Vėl- ką paimti savo dovanų, vėl- žmona Rymo atminimui 
ftias suprato, jog boba gali nias paleido iš nagu visą ža- Muša vargšą pantapliu!... 

s>bati ir’itž vdnia vėlnesnė ir garą. Ant S*"*’

di’T.ą eina i gangrenos pavoju tik vien 
tMei. kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo ju kasdieniniu pareigu. Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui šito veisto dykai, nes jis yra'tik
ra1 puikus dalykas ir yra padėjęs išsi- 
gydyt nuo kylos didumo kaip du vyro 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
ši kuponą.

Pykai -Noo Patrūkimo
\V. S. Rice, Ine.
rt’-F Main St., Adams, N Y
Jus galit man atsiųsti dykai -am- 
palą jūsų paankšrieančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas .................. ........................ .
Aitroms ............................................
Val-tija ...................... ......................

Ypatingas
RYŽIU PUDINGAS

i
i
«■

DR. J. MARCUS 
urruviMts CTVTrotAS 

SnefialfstaB seknetmy fr chroniš
ku vyrų ir moterų ligų.

251 Hanover St_ Bo-ton, Mase. 
Room 7

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

Pamatykite visą pasauli per šį pui
kų stereoskopą, padaryta iš geriau
sios medžiagos; galite matyti vaizdus 
Pasauliųip karo, Amerikos istoriškas 
vir-ašlir kariškus laivus, Kristaus gy- 
ver imą/vizrtcts-^RoTnos ir Venecijos ir 
daug irtą gražių vaizdų. Su^stejrpę- 
kopu mes du<xteme rijo rinktinių vaiz
dų ir gerą gvararrtuotą puikiuose -nt", 
kelio lukštuose laikrodėlį, ilgai tesė- 
jar.tį ir teisingai laiką rodantį- Laik
rodėlį, Srereoskopą ir lt>» vaizdų ver
tės $8.00 mes parduodam tik už’$4.75. 
Ir dar pridedame B. C. 22 kalibro' re
volverį — dykai. Pisiųskit tik 35c. 
pri siuntimui, o $1.75 užmokėsite kai 
gausite daiktus. Patenkinimas gva- 
raiv.uojamas arba pinigai gruzinam:. 
Siųskite orderį dabar Kol kaina pigi. 
Adresuokite: (46)

I’RAČTICAL SALES COMPANY, 
1219 No. Irving Ąve., Dės k 5C.

Chifafcb, 111.

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris

Apsisaugoki t nuo užsiro- 
zsnnr.i. . kiehtįtaa
įpjovimą. ar įi?-v:^!
kim;< su s.ipr’u -tr-ųienuo- 
dinni anisNeet-k”. Vk.-..t-- 
cžmaš.-t ak(e:; .s 
gel'oštj s-j;. *

i,rai iavslytas Castor Oi? ■ 
pe.uarytao medicinos .reika. •> 
to”«. Ee kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumos nepakeičia- \ 
ma* Be ir neatsi-
iuoda Imku. Kel o So- *i 

laboratorijose

<1^ AUGELIS patyrusių virėjų
ko, kad Bordeno kondensuo

tas pienas (pasaldytas > padaro gar
džiausią pasaulyje ryžių pudingą.

Tai teisybė, bet tai dar ne riša tei- 
sybė. Tas tirštas, švelnus pienas 
yra geriausias visur, kur tik reikia 
pieno ir cukraus.

Pareikalauk iš B o r d e n o, 350 
Madiaon Avė., New York, vartoji* 
mo nurodymų knygelę, o tuo tarpu 
jos belaukdamas ryto išbandyk 

-kondensuotą pieną kavai baltyti.

Pastovus kosuly- ir salti- ftnkiii 
nrivėda prie pavojitttto- .'U»ėdto. 
Jus galit juos sustabdyt dabar ą: 
Crebmulsion. sušvelnintas kreozo
tą-. kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
tiiuision yra nauja- uiedikat’ška- 
'^radimas ir jis veikia padvigubintu 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalu 
augimą. * k

Iš vist? žinomų vaistą, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai 
kaipo vieną iš geriausią vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mutsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo Užnuodytą plėvę ir 
Sustabdo irritaciją if uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
su-igeria į kraują ir tuomi sustabdo 

Sgemalų .augimą. s
Creotnulsion yra užtikrintas pa

sekmingam' gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, it visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Ji? vra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar Hu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu just, šalčio 
ar* kosulio nepalengvintų vartojant 
jį tAip. kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų’ aptiekorių. CreomuUion Com- 
pany. Atlanta. Ga. (apgi

Mest išdirbant 
ir importuoja
mo visokių rū
šių rankomis 
dirbtas Itališ
ka Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 1'1 
motu gva- 
rantuotos. 
Musų kai
nas z-n- 
snės negu kilti išdirbėjų. Dykai ru- 
tvikism • linu Reikalaukit ka
taloge. k.'.'i p’-issunčiam dykai (-)

'IKNELLI & CO.
a v. Dpt. .ui, r hiearo
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Atst. Plečkaitis tarp kita kiaura galva nuovadoje nak-j KATALIKIŠKOJI SĄJUN
GA SUBANKRUTYJO.
Kunigams Lietuvą val

dant, tenai buvo suorgani
zuota taip vadinama “Ūki
ninkų Sąjunga,” kuri darė iš 
biednų valstiečių biznį ir 
mokesčių valdžiai visai ne
mokėjo.

Šiomis dienomis Šiaulių 
Mokesnių Inspektorius už 
nesumokėjimą valstybinių 
mokesnių, apraše viešam 
nardavimui Šiaulių Apygar
dos Ūkininkų S-gos turtą: 
stalus, kėdės, “katalikišką
jį” zuperi ir kt. Pasirodo, 
kad už 1924 ir 1925 metu> 
nesumokėtų mokesnių yi a 
apie 50,000 litų, kurie šian
dieną pasirodo viešumon. 
Lietuvos kaimiečiams “šven
toji” kunigų valdžia uz ne- 
umokėjimą mokesnių pas

kutinę karvę išvesdavo, o jų 
Lučių ūkininkų s-ga dešimti
mis tuksiančių nemokėjoj 
mokesnių.

........................................... ........... ■ ........ —i alsi. neonams tarp Kita _
V A C rinnm Y IT”T»YTTr/\ rr ko i®kėlė toki faktą: Sere-'rojo. Gėda, jaunime, geriau i 
KĄA 111 tCLfr, 11 1,1 r, I II V UallL džiaus klebonas, turis 41 ha (imkitės laikraščius skaityti.

«Kalėdų EksKursijos ;

LIETUVĄ
Gcr;alsiais'pasaulio laivais

S. S. LEVIATHAN
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourį 

vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas United Statės
S. S. REPUBLIC

Išplaukia G-JOliio 11 per Bremer. 
vadas M r. Gec KackL atstovas Unite" Statės Linijos.

> oa ekskursijos yra ypatiškai vedamos, kas paliuo- 
suoiu jus ; uo v:su >mulkmeitų. Įrengimai ant visu 
Cr.ttrl Statės. Linij<» laivu yra neprilyg^tanir—erdvu- 
kambariai. platų> čmiai. ir tt.. o pri*. prt.icitni. 
smagumą*, keliauti drauge su jūsų tautiečiai?

Regu’iar*Sici išplaukimai
S. Pres.der.t Roosevelt.
S- Repuolic. .....................
S.
S.

PU:>
mvt

žemės, nemoka mokesnių šviesos, kurios jums labiau- 
įjau nuo 1923 metų. Policijai •'Šiai trūksta, siekit.
Skalaujant mokesnius su-

NAMO SAVININKAS
MUŠĖ SAVO GYVEN- tsroeune^, «aa

TOJĄ. rs»s/«esDievo valdžia esan-
Panemunė.ie namu savi-iti didesnė...

nįnkas Janulinas žvėriškai 
sumušė savo gyventoją Kazį; 
S., užtai kad tas rendos ne- ___ __ ____
galėjo iš kalno užmokėti, akydamas pamokslą per at- 1 

i Gyventojui buvo baisiai su-rankoves atsiraitęs mė. nes iis buvo revolveriu 
■ daužyta revolveriu galva, 1>iurto ^ažią ir žmones. ------

'.........  ' ‘Girdi, pažiūrėkime, mes
. 'katalikai, kas darosi: jau au-

Sumustasis S. vėliaus nu- ,|ra kyla, debesys dangų 
vyko su 2 kareiviais j Fane-1 drumščia, o dėlto, kad mes 
munės^policiją. Radę polici-i katalikai išrinkome bedie

višką valdžią. Prapoldys,
f gird i, mus katalikus su ku
riu ir su dūšia. Turime, esą, 

įklausyti tik Dievo, o ne be
dieviškos valdžios.

V isą riksmą kėlė dėl to, 
kad valdžią jėzuitą (vokie
ti) "nuskriaudė” — nedavė 
jam apsigyventi Lietuvoje. 
Tokio pamokslo išklausę, 
net seni žmonės piktinasi.

(Nuo musų korespondentų Ir iš Lietuvos laikraščių.)

!

Linijos.

KARVES ŽVAGIA
. .. . ... - Bažavaiės kaimas, Airio-
isyietiškai valdžiai nemokė-įgalos -ralsč. Rugsėjo mėn.-27

d. pil. Juozaičio pavogė iš 
ganyklos karvę. Laimei, 
greit patėmijo, kad karvės 
ganykloje nėra ir todėl raiti 

Jurbarke kun. Korsakas, Įgalėjo karvę, prisivyti. Kar
vę atėmė, bet vagies nesuė-

KUNIGAS DŪKSTA.
I

1 
n 
15

Gruodžio 29
Su 

ūgenta*.

daužyta i
arklius rado jau pa- net lubos kraujais aptašky- 

gi penktas buvo tos.

SUBADĖ 5 ARKLIUS.
Spalių mėn. 3 d. atvyko 

krini. policijon pil. Kontri
mavičius Stasys, kuris gyve
na. Didžiajam km., Kurklių 
vai., Ukmergės apskr. ir pra
nešė, kad nežinomi piktada
riai subadė besiganančius 
pievoje 5 arklius. Atvykę 
valdininkai nusikaltimo vie
ton, • 4
d v ėjusius, 
dar šiek riek gyvas. Nusi
kaltimo vietoje jokių pėdsa
kų nerasta ir tik visa pieva 
buvo krauju sulaistyta. Ve
dant kriminalinės policijos 
valdininkams tolimesnį tyri
nėjimą, šiame smurto darbe 
buvo Įtartas Alfonsas Repeč- 
ka, gyv. tame pat kaime, tar
naujantis pas Vidzikauską. 
Padarius pas Repečką kratą 
buvo rasta kruvini drabu
žiai, gi Vidzikausko bute ra
sta stalo stalčiuje labai smai
las peilis. Remiantis kratos 
daviniais Repečka ir \ idzi- 
kauskas buvo sulaikyti dėl 
ištyrimo. Pasirodė, kad spa
lių mėn. 1 d. \akaro metu jo 
šeimininkas Vidzikauskas 
Įdavė jam, t. y. Repečkai, 
peilį ir liepe subadyti visus 
9 arklius pil. Kontrimavi
čiaus. Repečka nesubadė vi
sus 9 arklius, o tik 5, nes tiek KAIP LINKUVOS KAPE- 
rado. Visas šis smurtas pa
darytas keršto dėliai, nes Vi
dzikauskas su Kontrimavi
čium bylinėjosi už žemę ir 
netekęs sklypo už tai kerštą- į 
vo. Sužaloti arkliai Įkainuoti 
6,000 litų vertės.

Vidzikauskas ir Repečka' 
patalpinti kalėjiman.

vėliaus nu-įra kylį

apsiginklavęs.
Per«i mėn. musų apylin

kėje jau ketvirtą karvę butų 
pavogę.

s.

Gruodžio 
Gruodžio 

PreGiėe.it Haramg ................  Gruodžio
Presideiit Roosevelt.

: *' ..mulkmenas patogumu kėliau*? laivais 
Valstiją Linijos nuteiks j u.* t ''etos 

arba rašykite j as

"5 Statė .Street. Boston. Mass. 45 B:oadway. b* e v. York City

įlinką Vasiliauską, prašė su
teikti pagalbos ir areštuoti 
užpueliką Januliną. Polic. 
griežtai atsisakė: jis galįs at
imti ginklą tik tuomet, jei 
Janulinas visai nušautų S.

Rodos, negyvename ver
giją, kad namų savininkai su 
revolveriais gi ąsintų sušau
dyti ir muštų darbininkus 

* (nuomininkus).
Janulinas turi atsakyti 

j prieš teismą, o policininkas 
Vasiliauskąs turi būti atieis- 

itas.
Dabar janulinas labai ge

rai jaučiasi, nes kelius kar
tus gyrėsi esąs šaulys, turįs 

i teisės ką nori daryti, nors ir 
, peršauti žmogų.

! I

Ant BRįs
Resolute.

j i
I

LIETUVĄ
RER HAMBURGĄ 

tri-šriubiniu laivų 
Reliance. Albert

Bailiu, Deuthschland, 
Hatnburg ,

ir ant populiari 1:iį vienodais 
kambariais laivų Cleveland. '» 
Westphalia ir Tharisgia. 
Sąvaitiniai išplausimai iš New ■; 
Yorko. Laivai Thvring’.a ir1 
IVestphalia atplaukia j Bostoną. 
Personaliai dylimi į Europą iš
važiavimai.

DIDELĖ NELAIMĖ SU 
TRAUKINAIS ROKIŠKY.

Spalių mėn. 14 d. 4 vai. 45 
min. Rokišky susidūrė du 
raukiniai. Prekių-keieivių 
raukinys Nr. 58, kuris ėjo iš 
Obelių Į Radviliški, dar dėl 
įeišaiškintų priežasčių tapo 
'ustabdytas prie išeinamojo 
?emaforo Rokiškio stoty. 
Tuo metu i Rokiški ėjo kelei
vių traukinys Nr. 49, kuris 
'Usidurė su stovinčiu prie se
maforo traukiniu Nr. 58. 
Tuo tarpu jau paaiškėjo, 
kad užmuštas vyresnysis 
konduktorius Dambrauskas 
ir sužeisti 5 traukinio tar
nautojai, kurie paguldyti 
Rokiškio ligoninėj. Keleivių 
niekas nenukentėjo. Sudau
žyti ar apgadinti 6 vagonai 
ir mažiau sugadinti abiejų 
traukinių garvežiai. Vago
nų tarpe sudaužytas ir pašto 
vagonas; palydovas valdi
ninkas ir laiškininkas leng
vai sužeisti. Pašto siuntiniai 
liko tvarkoje.

Į

Nupigintos 
Round Trip 
kainos. Trečia 
Kle*a iš Nevv 
Yorko iki 
Kauryui

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Savo šeimoje, tarpe gminią 
ir draugų jus jausite tikrą Ka
lėdų smagumą.

Prieš-Kalėdiniai išplaukimai 
per Bremena:

MUENCHEN
Gruodžio 8

Cabin, Tourist 3-rd cnbin nr.d 
3-rd class

COLUMBUS
Gruodžio 14

1-st, 2-nd and 3-rd class.

i

. •<-

ISTORIŠKAS PARAŠAS.
Padubysiui (Seredžiaus! 

vai.). Čia, kur Įteka i Dubysą 
Lavdonos upė, aukštai ant 
kranto yra garsus didžiulis 
akmuo. Viename šone, prie 
pat žemės, vos vos žymiai 
vra iškaltas parašas: “Sigis- 
mund.” Raidės ir kalimo bū
das — labai seno stiliaus. 
Pažymėtina, kad akmens be 
galo didelė pusė susmukusi 
žemėse. Žmonių pasakoji
mais, franeuzai esą po juo 
pakasę didelių brangenybių 
puodą.

VAGYSTĖ PER LANGĄ.
Spalių mėn. naktį iš 11 į

12 d. nežinomi piktadariai 
Įsibrovę per langą Į pil. Nor- 
buto Igno butą. Džiugų kai
me, Eržvilko vai.. Tauragės 
apskr., pavogė čemodaną, 
kuriame buvo Įvairių daiktų 
120 litų sumai, grynais pini
gais 5,000 litų, vekselių 10,- 
000 litų sumai, rašteli 10,000 
litų sumai ir dokumentus. Su 

tą pat langą išlindo ir pasi- 
1 slėpė.

IR VĖL CHULIGANIZMAS
Bakšiškiai, Vištyčio valse. 

Rugsėjo mėn. naktį iš 27 į 28 
d. nežinomi piktadariai pi
liečiui Burbai akmenimis iš
daužė langus, palangėmis iš 
revolverių šaudė ir labai iš
gąsdino jo žmoną, kuri tik 
viena su vaikais buvo pasili
kus namie.

Spėjama, kad tai bus ker
tas vieno to paties kaimo pi

liečio, kuris turi ant Burbos 
liktumą. <
A *

RASIPIOVĖ SKUSTUVU.
Spalių mėn. 15 d. paryčiu 

Kauno miesto sode rastas 
.-kustuvu pasipjovęs jaunas, 
apie 20 metų amžiaus, —J- 
has.

Lavonas nugabentas Kau-
; i*’-

aižiusiojo asmenybė dar ne
išaiškinta, nes jokių doku
mentų prie jo nerasta.

---------—> o i tvręs, kad motina viską suži- 
IŠTVIRKĘS JAUNIMAS. n0jo griebė puodą ir viralą

263 iš New Yorko 
j kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos • 
agentus arba pas

LIONAS RADYBAS 
PADALINO. __ ________________________

Uršulė Kaškelienė, netur- <įVuo Lrobiu piktadariai per 
tinga moterėlė, pereitą rude- • ’ • -
nį turguje Linkuvos miestely 
pametė 55 litus. Verkė, jieš
kojo, aimanavo, bet nerado. 
Nuėjo pas kunigą Grigaliū
ną, paprašė užsakyti ant 
bažnyčios. Prašyta—pada
ryta. Atsiliepė radusi šikš
nių kaimo ūkininkė Matoliu- 
nienė. Bet jai Kalėdoms rei
kėjo algos mokėti, tai ir pa
sinaudojo tais rastais pini- 

dkr'teberiešpa- «ak- Vėliaus surinkus pini-
gus nunese pas kun. Griga
liūną. Tas vėl ant bažnyčios _ l.t— 1____ —
kit — pinigus gausit. J ieško
toja nuėjo. Bet kunigas sako 
vienas negalįs atiduoti. Eina 
pas kleboną, sutaria ir pa

skelbia tokį nutarimą:
15 litų ant mišių, 15 litų 

bažnyčiai pagražinti, 10 litų 
radėjai Matoliunienei, 5 li
tai kunigo eraspadinei, 5 Ii- tflUIilllU. aIUUUI etilai tL I *V . • 1 T*

nukauti iš revolverio-Anta-,!?> kuT<’>??»•ls
kriaunio dvaro darbininką ąO litų.. Likusius o htus Lrs. 
J. už tą, kad jis paleido savo 
karve eranvti Diržio uošvės . . ... -.
laukė. Tik žmonai J. puolus >r verkdama skundžias! savo 

. . — . ■v-vTinv, Vvvnc’ L-n rri zJ r;ąnt kelių prieš Duži, ver- 
; kiant ir bučiuojant jam ran
kas, prašant dovanoti gyve
nimą vyrui, J. liko nesušau- 
dytas. kaimiečiai labai pasi
piktino ir šneka: nors val
džia nauja, bet “parėdkai” 
tie patys.

PASUBAČIO PASIENIO 
DERŽIMORDA.

Nors dabartinė valdžia 
jau gerokai išvalė musų po
liciją, bet kai kuriuose už
kampiuose < 
tau ja derži mordos.

Pasubačio pasieny (Obe-.. . ... - . .
liu vai?) policijos viršininkas ^u^ia ~.^a> Pan*ęteL a^ei 
Antanas Diržys visą apylin
kę terorizuoja. Kaip ir prie 
krikščionių, daro kratas pas 
piliečius, jieškodamas ne 
kontrabandos, bet ginklo, 
kas visai i jo kompetenciją 
neįeina. Gina “einant tamy- ■ 
bos pareigas” interesus savo 
giminių. Nepersenai grasino

3 Kaškelienei sugrąžino. Ta 
moteriškė ateina Į turgavietę

vyrui. Vyras ką gi darys? 
Kad nėra visų, tegul, sako, 
suryja ir tuos 5 litas.

AREŠTUOTA 28 DARBI
NINKAI UŽ PLĖŠIMĄ.
Spalių 20 d. Panemunėlio 

[Stoties darbinio, žvyrių ve- 
Prieš DiržĮ už panašius gojusio, traukinio darbinin- 

dalykus jau šenai užvesta kai smurto keliu pagrobė iš 
pas Panevėžio valstybės gy- Panemunėlio miestelio pil. 
neją byla, bet nežinia, kodėl Karabielninko 1..1. 

• ligi šiol dar neiškelta ir der- degtinę. is T_d_ —. 
•žimorda Diržys laisvai; či™ . 1—*,—

> krautuvės 
; Tado Zubavi- 

čiaus arbatinės visas bande- 
skriaudžia kaimiečius. Ver- les. primušė policininką ir 3 
tetų piliečių apsaugos d-tui piliečius: iš vieno jų atėmė 
susidomėti jo nusižengimais kišenini laikrodi ir pasileido 
ir skubiai išgelbėti Obelių važiuoti-Panevėžio link, 
apylinkę nuo panašių derži 
mordų.

Panevėžy jie visi 28 žmo
nės sulaikyti. Vedamas tar
dymas. Darbininkai, matyti. 

SUIMTAS DUSETŲ PAS- tai padarė būdami nebiai- 
TO VIRŠININKAS.

Šiomis dienomis Valsty
bės kontrolės valdininkai 
padarė Dusetų pašto Įstaigoj 
reviziją ir rado neteisėtų 
pašto viršininko darbų. Taip 
pa v., viršininkas M. Lauri
navičius priimdamas iš pi
liečių pinigus persiuntimui, i 
knygas Užrašydavęs irper-

vi am e stovy.

1

■

Hamburg-Acserican Line
United American Lines, Ine.

General A"ents
28 Broadway, New York

$203
ir aukščiau ;

Geras srelžkeliais susisieki
mas iš Bremeno į visas Lietuvos 
oalis.

Pasaulyje garsus IJoyd patar
navimai.

l>el informacijų kreipkitės 
prie musų autorizuotų agentų 
arba pas

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadvay "New Yeric

GAVO 16 METU SUNKIŲ
JŲ DARBU KALĖJIMO.
Nesenai teisme buvo na

grinėjama pil. Gaidakausko 
byla, iš kurios paaiškėjo, 
kad š. m. sausio mėn. 25 d. 
jo buvo kėsintasi nunuodyti 

‘savo motiną ir dvi seseris. 
Vieną sekmadienį, motinai 
beverdant viralą, jos sūnūs 
Vincas Gaidakauskas Įleido 
i viralą nuodų ir su savo 
žmona nuėjo pas uošvi. Mo
tina, baigdama virti, para
gavo ir patyrė, kad ko tai 
esama Įdėta. Kadangi ji ir 
anksčiau pribodavo savo sū
naus, tai bijodama, kad ko

ŽINGEIDUS, BET GERAS 
ĮPROTIS.

Tibet, Centralinėj Azijoj, 
susitikę draugai iškiša liežu
vius, kaipo ženklą pagarbos. 
Jeigu toki Įprotį Įvestų čio
nai, tai savo draugo atydą 
galėtum atkreipti Į jo užvilk-

i 
i

Daug tškstar.čiu žmonių kasmet tau- 
(fa nuo ša!čw> nasekmiii. Viena pneume. 
aia nukert- i./i.ikiū. Taigi šalti*, daly
ką* rir.oij. Gydyk jį geriausiu žinome 
būdu.

Tas bėda - yra HilI’s Casenra-Bro- 
m;de-Qginine. Jis ka* žiemą sustabdo 
cailionus šalčių — i 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok Šai 
ti pribaigti, a sulaikyti gripj. Niekaj 
dar nerado geresnio būdo. Visose apsie
itose gaunama.
'Tikrai Gauk 'Kaina 30c

ŠVININE
tndoua supaTeikslo

MBANKUUMttS

is, žydu- nebūtų virale, davė to viralo 
palakti katei. Po keletos mi-. 

’pučių katė pradėjo kosėti iri 
o miesto ligoninėn. Nusizu-: pastipo. Tada motina supra

sto, kad viralas buvo užnuo
dytas. Tuo metu parėjo nuo 
uošvio sūnūs su žmona ir pa-- - - -

Didžiūnai, Airiogalos vai. 
Šiame kaime vra nemaža 
jaunimo, bet jis pragarsėjęs 
latravimu bei peštynėmis. 
Rugsėjo 29 d. Airiogalojė 
per atlaidus gerai Įkaušę Di- 
džiuliškiai susipešė ir keli

ŠVĘSKIT KALĖDAS 
LIETUVOJ.

Važiuokite Baltijos Ameri
kos Linijos Laivu 

“ESTONIA” Gruodžio 7 d. 
Važiuokit visu keliu vandeniu 

i pačia 
KLAIPĖDĄ 

per laisvąjį Danzig* pertą. Iš 
ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.
SI 07 Tiesiog i Klaipėdą 

.J-čiakiiasa 
UŽSIMOK/frCT ABIPUS, 

TIKTAI $181. . ‘
Populiariška turistinė treČik 
kliasa tiktai $10 brangiau 

vienpus, $15 abipus. 
Taksai atskiriupu 

žiniom kreipkitės Į

It
i

<; TeL So. Boston 50«-W ];

j! DAKTARAS

Į tą liežuvį, neklaidingą ženk- 
šaukiantį vaisto, kuris lai- 

įkys vidurius dirbančiais ir 
1 orašalins pavoju. Trinerio 
Kartusis Vynas išvalo žar- 

ir laiko jas švariai. 
"Wentworth. Wis., Aug. 27: 

rinerio Kartusis Vynas yra 
pirmas vaistas dėl šeimynos. 
Jūsų Mrs. John Sertich.” 1 
butelis už $1.25, sampalo 
bonkutę pasiųsim gavę 15c. 
Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė.*, Chi- 
cago, III. Trinerio Nuo Šal
čio Tabletai, ištikima pa- 
gelba nuo šalčių (30c.), taip
gi juos parduoda visi vaistų 
pardavėjai.

■ r*w A. L. KAPOČIUS

išpylė. Bet seserims pasisekė 
dalelė išpilto viralo susemti 
ir pasiųsti techninėn chemi
jos laboratorijon ištirti. Pa
aiškėjo, jog į viralą butą Įdė
ta strichnino. Kariumenės 
teismas Vincą Gaidakauską 
už pasikėsinimą nužudyti 
motiną ir seseris nubaudė 15 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mu.

LrrVVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo » iki 12 dieng

N»o 2 iki • 
NETOLIOMIS: 

tiki 1 v. po pietų 
Seredonds iki 12 diena.

Ofisas "Keleivio" name.
251 Broadaav. tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS-

i

i

KOVA UŽ “VIERĄ.
Seimi”’ besvarstant kade- 

mų interpeliacijas, atstovas 
Ralis pažymėjo, kad k. d. 
agentai — klebonai ir Įvai
rus misionieriai veda tokią 
akciją provincijoj, kad net 
gėda. Taip — vienas misio- 

siųsdavęs mažiau, negu pi- nierius tiesiog šaukė Lietu- 
liečiai iduodavę, kita pasi- vos piliečius, kad jie ruoštų- 
savindavęs ir tt. si mirti už “vierą.”

Viršininkas suimtas. Prie Kunigai tiesiog iš sakyklų 
progos tenka pasakyti, kad agituoja, kad žmonės nemo- 
virš. buvo nesenai atkeltas iš ketų mokesnių, kad polici- 
Abelių pašto įstaigos, gavo jai pareikalavus |>inigų — pėkščias atkeliavo i New Yorką. odos 
pažeminimą irgi, kaip kai- vestų karves pas “bedieviš- 
bama, už prasižengimus. ką” prezidentą.

KEISTI GRIAUČIAI.
Rukšioniai (Veliuonos 

valse.). Nesenai to kaimo 
ūkininkai, bekasdami kūdrą, 
maždaug 2 mtr. gilumoje, iš
kasė nuostabiai didelius, 
sveikus žmogaus griaučius. 
Rankų kaulai surakinti su
rūdijusiais retežiais. Pasa
koja, kad ten seniau buvę 
milžinų kapai ir žmonės tą 
vietą vadindavę “milžinka
piais.” .- .

JIS NEGALI RAST JŲ
“.Jeigu kur nors yra geresnės 

gyduolės dėl niežtinčio* odos.1 
kaip Severa’s Esko, tai aš tokiu 
negaliu surast šioj šaly." sako 
Mr. A. Hardish. Forest I-ake. 
Ylich. “Aš jas vartojau su dide
liu pasitenkinimu ir mielai reko
mendavau visiems, kurie kentėjo

šitas žydelis iš Californijos nito rriežtinčios ir skylančios 
-J—į nesmagumu." — Tik 50c. 

New Yorke jis žada uždarbiauti už bonkulę jūsų aptiekose. W,F. 
Į ir mokintis griežti ant smuiko. Severą Co.. Cadar Rapids. Iowa.

I

B ![ agentus ar i bendrovę:
0 St < i i Baltic America Line,

10 BRIDGE ST-, NEW YOKK.

i j

kankinamas spardosi savo 
ko iomis—pamėginkite

Geriantis Kūdikiam
Kuomet kūdikis Wrk;a Xr skaiMflia

I

t

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagei- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

VELTUT! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo- 

d.itios vavyzd i r ė* bonkutė< 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus *»bandytumet jį!
F AD. RICHTER A CO. 

Berry & So. 5th Sts.
Brookiyn. N. Y.

V«« & Sm Piino 
Cmpuy 

jau viri 20 metę.
Jei manot pirkti Player-Piana, 

Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pan 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit an taupyt pini
gu. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
•Ibi duosit mainais seną pianą, gau
kit už jį gerą kaina Išlygos iengvoa. 
Parašykit, o nusiųskn gražų iliust
ruotą kata Uogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Bovlston St, Besto', 
{kurtas 1851 m.

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
4 ’ *

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų. 
Sustingusio sprando, Neuralgijos. Už
sigavimų, Neuritis, žaizdų. Galvos 
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių 
Muskulų, Šono, Krutinės ir Nugaros 
Skausmų. Nusidesrinimų. Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodyt- nuo issidrėski- 
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALBERT G. GROBLEWSK1 CO. Plymoulh, Pa.
TRINKITE K1 R SKAl l».V

I

A,
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8. KELEIVIS

v xxi metinis

Vietines Žinios balius;
_________ Ken-ria Lietuvon Sunu Draugys

“Paliokas Džeri” teinamas 
už banditizmą.

Kriminaliniame F ’.< Can -‘ 
bridge’aus teisme ši panert ė- 
Ii prasidėjo -T. Gedzium-) bv- 
!;•. kurioje i’s kaltinamas už-’ 
puolimu, plėšimu ir žmogžu- 
(h ste. Tarne, banditų jis yra 
žim mas slapyvardžiu r‘Jer- 
ry the Pole.” kas reiškia “Pa
liokas Džeri.” Valdžia sakoj 
kad jis yra vienas iš tų trijų | 
razbaininkų, kurie pereitą- 
vasarą Cambridge’uje už-i 

>-1

SOCIALISTA1 PRADEDA 
VEIKTI.

VI Rajono konferencija pa
darė svarbiu nutarimu.
Susirinkę anądien konfe

rencijom Massachusetts val
stijos lietuviai socialistai pr
itarė visą eilę svarbių nutari
mų ir užsibriežė platų planą 
savo veikimui šią žiemą.

Konferencijoj dalyvavo 
apie 25 draugai, atstovauda
mi Haverhillio, Lavvrence’o. 
Cambridge’aus ir South Bos- ____
tono socialistų kuopas, ir puolė \Vard Baking Co. vir- 
prie to da buvo kelintas sve-. šininkus su pinigais, vieną jų 
čių, jų tarpe ir drg. Levvi< nušovė ir pagrobę pinigu: 
nuo anglų socialistų organi- pabėgo. Gedzium nesena1 
zacijos Mass. valstijoj. buvo sugautas Nevv Yorke. <

Iš raportų paaiškėjo, kati kilų dviejų da nesuranda.

25

lė. Uambridge. Mass. 
Thanksgivšnii l»a> 

(Padėkavonės Dieno)) 
LAPKRIČIO-NOV.. 1926.

UYPKUS HALI.
40 Piospect St.. Cambridge.

Prasidės 3 vai. po pietų, ir įrauk 
sis iki 12 nakties.

Gerbiama publika vielinė ir 3|> elinkė- 
‘ e atsilankyti, ant t-> Ra 

isi be skirtumo, n-.-s svetain. 
š puikiausių visame Cam 

l l'*:s ■-‘et :ausia kokią ga. 
i Al. ŽVINGILO.
Angliškus ir Lietuviškus

. • Malonėki: 
““ 1 liaus vis; 1 

y i-a viena ii 
bridjre’uje.

Orchestra 
būt. Tai ;

Grajis 
šokius.

Prie tu 
Įžanga prieinamu 

Nepraleiskit šio Baliau;
Kviečia visus I

I'. S. Važiuoja:.t 
ant Centrui skvero, 
svetainė.

bus .-kainu valgių :r gėrimų, 
iekvienam.
’ “ s nei vienas! 
. S. D. Komitetas, 

iš kitur, išlipki! 
ir> čia tuojaus

I
1 
t

So. Bostonu lietuvių darbi:’nkų styginė orkestrą “Vituos", 
kurios dalis vasarą dalyvavo socialistų parengime Norwoode. o 
pastaruoju laiku pilnu narių skaičium išpildė programą lietuvių 
kooperacijos koncerte. Brighton. Mass.. sale drg. J. Neviacko pra
kalbos. Orkestrą išlavino ir dabar vadovauja drg. K. židžiunas.

Lietuvis Optonetristas

60 St oLL.n SULAKI 
"s**- II <•

KO.MON. MCv 
l'heairr H,.

Kuom 2z 
f'a'arima. »iv .i r»t 

laika

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tari patyrimo gydyme *er- 
Kančią: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir la
kai* ir pūslės tigumia. Gydo 
kaip ryrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. KILLIDY

No, 46. Lapkričio 17 d., 1926

Isegzaminuoju aku, priskiriu 
akiniu*, kreivas akis atitisaini. 
ir smbiyoptšku«« (akle**) aky- 
•v vuir^žinu švieas tiakamu 
'.H Ibis
i. L. PAAARARN1S o. d.

*<1 ..as— «*f

kuopos visur stovi gerai, au
ga nariais ir pinigų turi .po 
$100 ir daugiau. Per vasarą 
buvo keliatas išvažiavimų, 
kurie davė musų organizaci
joms !_ 
Bostono ir 
paskutinis piknikas buvo su
rengtas beturčių moksleivių 
naudai ir davė apie §60 pel
no. Pinigai jau pasiųsti Lie
tuvon ir gauta nuo Sociald. 
Moksl. Rėm. Komiteto jau 
pakvitavimas. Jie priėmė te
nai 663 litų ir 50 centų, ir la
bai už pinigus dėkoja. Laiš
kas buvo skaitytas konferen
cijoj.

Haverhillio ir Lasvrence’o 
kuopų surengtas VI Rajono 
naudai piknikas davė gryno 
pelno apie §105. Žmonės so
cialistams simpatizuoja ir 
skaitlingai jų pramogas lan
ko.

Išklausius raportus, kon
ferencija nutarė ateinančio 
gruodžio pabaigoje suruošti 
(Irgi Grigaičiui prakalbų 
maršrutą. Rajono sekreto
riui pavesta parašyti kalbė
tojui pakvietimą.

Toliaus konferencija nu
tarė VI Rajono nariams duo
ti laikrašti, leisdama pasi
rinkti vieną iš dviejų: arba 
“American Appeal,” oficia
li Amerikos Socialistų Parti
jos organą, arba “Keleivi.” 
Ligi šiol LSS. nariai mokėj’o 
po 25c. i mėnesį ir laikraščio 
negaudavo: dabar nutarta 
imti po 35c. į mėnesį ir duoti 
laikraštį.

Pavasarį nutarta surengti 
didelę ekskursiją, o tuo tar
pu organizuoti teatro kon- 
testą: kiekviena kuopa turės 
išmokti kokį nors veikalą ir 
paskui visos keturios kuopos 
suvažiavusios tuos veikalus 
statys scenoje.

Nutarta parašyti ir išleisti 
10,000 agitacinių lapelių, 
kad supažindinus žmones su 
socializmo judėjimu.

Nutarta parašyti keliatą 
rezoliucijų ir išrinkta atei
nantiems metams naują 
LSS. VI Rajono valdybą, 
kurion inėjo šie draugai: 
Urbonas iš La\vrence’o orga
nizatorium, S. Uždavinis iš 
Haverhillio sekretorium, S. 
Michelsonas iš South Bosto
no kasininku.

Draugai išsiskiratė pakel
tu tipu ir dideliu pasiryžimu 
dirbti socializmo idėjai.

Cambridge’aus Lietuvių 
Jaunuomenės Kliubas.
Per iniciatyvą p-lės Kai- 

_ _ raičiutės, Cambridge’uje su
grąžius pelno. South siorganizavo Lietuvių Jau- 

I? Cambridge au> nuomenės Kliubas. Šio Kliu-
bo nariais yra aukštesnių 
mokyklų studentai ir studen
tės. Kliubo tiksiąs: mokintis 
lietuvių kalbos ir rašybos ii 
kelti lietuvių vardą svetim
taučių tarpe. Į Kliubą Ilgšio! 
susirašė apie 18 studentų — 
merginų ir vaikinų. Mokyto
jauti pakviestas “Keleivio” 
redaktorius J. Neviackas. 
Pamokos atsibuna kiekvie
nos seredos vakarą, Nabor- 
hood Name, ant Moore st.

Šitą Cambridge’aus jau
nuomenės žingsni reikia tik 
pasveikinti. Geistina, kad 
panašus jaunuomenės kliu- 
bai butų suorganizuoti ir ki
tose lietuvių kolonijose. Nes 
jaunuomenėje gludi visa A- 
merikos lietuvių ateitis.

Reporteri*.

I

27-ti METINIAI

ŠOKIAI!
Rengia Liet. Ukesų Kliubas 

KETVERGO VAKARE 
25 D. LAPKRIČIO-NOV., 

(Padėkavonės Dienoj) 
LIETUVIU SVETAINĖJE 

Kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston. .Mass.

šokiai tęsis nuo b iki 12. 
GILLETTE S OR(TIESTE V 

Tris dovanos geriausiems šokikam-. 
Vedėjai: V. l’a-teli- ir Sungaila.

I

i

MIRĖ PETRONĖLĖ 
ŽILAITIENĖ.

Lapkričio 14 d. Bostono 
ligoninėje mirė Petronėlė 
Žilaitienė iš Norvood, Mass 
Liko vyras ir trys maži vai
kai. Velionės kūnas pašar
votas po Nr. 1110 Washing- 
ton st., Nonvood, Mass. Bus 
palaidotas seredoj. Palaido- 
imu rūpinasi ir šermenų pa
tarnavimą teikia lietuvis 
graborius iš So. Bostono, p. 
Petras Akunevičius.

Reporteris.

I
I

KONCERTAS 
IR TEATRAS 
Rengia L. Ukėsų Kliubas.

Programą išpildys Simono 
Daukanto Mokyklos moki
niai. Nedėlioję.

LAPKRIČIO-NOV. 21 D.
Lietuvių Svetainėje,

Kampas E ir Silver St., 
So. Boston. Mass.

Svetainė atidalyta 6 vai. va- 
’.Jire. programas prasidės < 
valandą.

Bus suvaidinta Jonukas ir 
Marytė.

4 veiksmų pasaka (M. Grigonio).
Veikalą- parodo, kaip žiauri pam< 

nužudyti va ■ 
Bet gudru 

seserį Seka

♦

I

tė prikalbina savo vyrą 
kus. Išveda juos į r i<Ką. 
mas vaiko išgelbsti jį ir 
džiaugsmas.

Teatras ir koncertas ,
Z. Neviackicr.ės.

Kviečiami ateiti ' isi 
kaip maži vaikučiai yra 
novaidinti teatrus ir 
cerius, fžanga visiems dykai.

Kviečia Rengimo Komisija.

po v a dovy s!

Biznierius vardu George 
Yearwood peršovė savo jau
ną pačią ir suvarė du šuviu 
pats sau. Pavydas buvo tos 
tragedijos priežastis, nes pa
ti buvo jį pametus ir apsigy
venus kitur.

Pieno trustas skelbia, kad 
pieno kaina bus pakelta pust 
cento ant kvortos, kas reiš
kia. jog žmonės turės mokėt: 
visą centą daugiau, nes nėra 
tokių pinigų, kūnais galima 
butų pusę cento padaryti.

PARDAVIMAI.

Prašalinkite Silpnumus
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

bronchitis ar panašios ligos atsiranda deL apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.

I

Į

PADARYK SAVO NAMUS 
SMAGIAIS IR MALONIAIS

PADĖKAVONĖS DIENA ARTINASI. JUMS BUS GARBĖ 
IR SMAGUMAS PRIIMTI JŪSŲ GIMINES IR DRAU
GI S. KUOMET JUS DADĖSITE PRIE SAVO NAMŲ 
VIENĄ Iš MI SŲ DEKORUOTŲ PIETA.VIS SETŲ AR
BA VALGOMOJO KAMBARIO SETŲ. SPECIALĖ KAI
NA. PIETAMS SETAI NUO ši4.00 IKI $45.00. ASTUONIŲ 
ŠMOTŲ VALGOMOJO KAMBARIO SETAS NUO $85 IR 
AUKŠČIAU. SPECIAL1S PASIŪLYMAS IŠSIBAIGUSIŲ 
MODELIŲ SONORA PHONOGRAFŲ $65.00. SENIAU 
BUVO $100.00.

THE JAMES ELLIS FURNITURECO.
105 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.
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SCOTTS EMULSION j MES STATOME
yyra sveikatą saugojantis maisto-tonikas. turtingas 

cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau
ja dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra- 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion!

Scott <k Buwne, B’oomfieid. N. J.

NAMUS. G AR A DŽIUS IR KRAUTUVES; 
PERKAM. PARDUODAM IR IŠMA1NO.M 
NAMUS. U K ES IR VISOKIUS BIZNIUS. 
KAIP TAI BUČERNES. BEKERNES IR 
RESTORANTUS. 1NŠIURINAME NAMUS 
NUO UGNIES IR NELAIMIU. TAIP PAT 
KRAUTUVES IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM ANGLIS. KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME KAMARNlNK.y. ARK1TEK- 
TĄ; PADAROME PLANUS I)EL BUDAVO- 
TOJŲ; UŽLAIKOME NAMU TAISYTOJUS,

STOGDENGIUS. PLl MERUS IR ELEKTRIKIER1US. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽIŲ. TAIPGI SU
TEIKIAM LEGALIŠKUS PATARIMUS PER SAVO ADVOKATĄ 
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)

t

Maži ir dideli mokinkitės 
MUZIKOS 

ant lengviausių ir gražiausių instru
mentų: mandalinos. gitaros ar bala
laikos. Bukit visų mylimi ir plačiai 
žinomi. Greit išmokinu ir labai pigiai. 
Naudokitės mano pamokom pavieniu 
ir bendrai su orkestrą. Einu ir po stu- j 
bas. Klauskit laišku arba ypatiška. ;

dėl platesniu informacijų.
R. ŽIDŽIUNAS ,

327 E ST. SO. «OST()N. M ASS. !

r—
' !

t< r 4 
geriausius I 
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<

< ; < • < ’< j< ! < ' < i

BUDAVOTOJAS IR 
ARCHITEKTAS

Mes pabu'hvojame 
namus ir pigiai Taipgi padarau
visokius plaiiKt išmėruoju žemę ir 
etc. Visokiais’ reikalais kreipki
tės.

395 
Tel.:

(->
TITUS*?. (.REVIS

> Broad*»». So. Boston.
: So Boston 2340.

—

PARSIDUODA PIGIAI
Du mūriniai namai no šešias šeimy

nas. su vėliausiais įtaisymais, po šc- 
šius kambarius Bandos neša kožna- 
namas š:;80 i mėnesį. Kaina S26.5OV 
už viena: $52.0<‘o u . abudu. Klauskit 
pas: MARTIN ZUNARIS

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
Tel.: So. Bo<ton 151 l-W

PARSIDUODA BUČERNĖ
Buėernė geroj vietoj, ant kantp j, 

galima nupirk! u- pigia kainą. K au~ 
kit "Keleivio” redakcijoj. < 171

PARSIDl ODA GROSERNĖ IR Bl
ČERNĖ. Daro gera bizni K;., a vis p. 
maža Savininkas priverstas parduot

95 C St., So. Bostor.. Mass. < 17 >

Park streeto tunelyje pe-; 
reitą sąvaitę susikūlė du gat- • 
vekariai. Apie 30 žmonių 
buvo sukrėsta, bet sužeidi
mų nebuvo.

Landus vagis pavogė iš ban
ko $5,234.

Iš Kirst National Banko 
ant M ilk streeto šj panedėli 
nežinia Kas pavogė $5,234. 
Pinigai buvo sudėti pluoš
tuose ant deskos. Klerkas iš
ėjo ant kelių minutų ir pali
ko savo klėtkos duris atda
ras. Kada jis sugrįžo, pinigų 
.jau nebuvo. Kitoj klėtkoj ša
lia jo buvo kitas klerkas ir 
jis sakosi nieko nematęs te
nai vaikščiojant.

—V------■ —

Majoras ženijasi.
Kolono majoras Nichols 

sj panedėli išsiėmė leidimą 
apsivertimui. Jis yra 50 metų 
amžiaus našlys, o jo sužie- 
detinė yra Misa Game Mar
iom Williams, 34 metų am
žiaus meilina, pirmutinė* jo 
žmonos 4vyne sesuo.

I

Ant Swan streeto automo
bilius suvažinėjo 9 met i 
mergaitę.

Ant Portland streeto, Bos
tone. vaikas nupuolė nuo 
šešto aukšto į elevatoriaus 
šulini ir ant vietos užsimušė.

< > T«l. South Boston 8530 
<’ Residence University 1463-J

S. M. Puišiute-Shallna :------------------------ , 
«<<«

► LIETUVĖ MOTERIS
* ADVOKATĖ
> 96* Broad «r*y. So. Sosto*. Maa*.
Į Room 2
UWW<AAAAAAAAJVMMAMMAAAAA

AKIU SPECIALISTAS

Jeigu Jūsų akinių stiklai nepri
skirti tinkamai, ir turite akių bė

das. arba spaudėjimų galvos, 
kreipkitės pas

I

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TEL.: SO. BOSTON 1662 arba 1373.

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo. nuo slaptin
gų l>gj. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaiko:* Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. (vai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštų. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

109 SAl.BM STREET. 
BOSTON, .MASS.

»
i

DR. M. H. MIRKIN
OPTOMETKIST

39 (ha m bers St.. Boston, Mass. 
Telefonas: Hajmarket 6487.

Dr. Mirkir. rekomenduoja daugelis 
Bostono žymių daktarų.

"ss, xs ss s. s. vvvvv

t telefonas •«?

| MEDICINOS DARTARA*

C. J. MIKOLAITIS

t

i

TŪKSTANČIAI BARGENŲ 
MUSV NAUJAME SPECIALIAME 

IŠPARDAVIME
BEISMENTE:

ALI MINO PERKI LI ATOKI AI. 
6 pu dūką didumo, tiktai . . . 19c 
SKALBIMO BOILERIAI. Operi
niai dugnai ........................... $2.69
DIDELES BALTOS TORIELKOS 
Jifsų l’adčkavonč< pietams, ver
tės 25c. ir 50c.. dabar viena 10c

ELEKTRiKINIAI PROSAI
(•erai padirbti, su naujausios mados 
įtaisymais, pilnai nikeliuoti, su ilgu 
šniuru ....................................... $2.19

GRINDI ŠEPEČIAI. 11 colių ilgio, 
su kotu, tiktai.............................. 89c
SPE( TALIS ŠLUOTU BARGEN AS. 
tiktai viena šluota vienam kistume- 
riui. Tik šią sąvaite ................... 19c

GRINDŲ MAP0S. padarytos iš 
stiprių vatinių virvių, su kotais, 
tiktai ....................................... 29c
DRABUŽIAMS DŽIAUTI špil
kos ....................................50 už 10c
LANGŲ Virvės 1(M) pėdų .. 75c

ALI MINO RYŽIŲ BOILE
RIAI. AUKŠTOS RŲŠIES 89c

Valandm*. aao J iki 4 po ptM*. 
auo 7 iki 9 vakar*

107 Summer St.
LAWRENCE, MASS.

I
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Tel. Boulevard 8483

I

PARSIDUODA
VILNOS DEL MATRASV 

IR KOMFORTERIŲ
PAI L O Sl LL1\ AN INC.

192 Summer S?.. Boston. Mass. 
(51)

i

i

1'»tefo*aa 6112-W.

Or A. Ecrman-Guaai
LIETI VIS DENTTSTAS

V 4 LANDOS;

Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare

Nedeltumia Nuo 10—12 diena
705 N. Matn St. kamp. Broad St.

MOSTEI.1,0, MASS

tas

PRANEŠIMAS AUTO
MOBILISTAMS

Nelaukite iki paskutinės minutos 
apdrausti savo masiną. Paduokite 
man savu užsakymą tuojaus. Nuo pir
mos November bus galima gauti In
sulinas ir Registracijos numeria . 
Paduokite užsakymą dabar Informa
cijos dykai. Vincent B. Ambrose. 25i 
Broad*ay, Tel. S. B. 0506-M. (-)

I
i

I

P. Trechokas ir Vaitaitis.

EN AMELUOTI RYŽIU BOILE
RIAI ....................................... 69c
EN AMELl OTOS Ska-trados 19c 
ALI MINO ARBATOS VIRDU
LIAI. aukštos rųšies ........ $1.19
ALI MINO JUNGTINIAI ROAS- 
TERIAI. didelis hargena* 69s

PARKWAY 
AUTO SERVICE 

and FILLING STAT1ON

PAPRASTI BALTI PVODl- 
KAI IR SPOTKELIAI SETAS. 
TIK 5c.

DIDELIS BARGENAS. VO- 
GOS NAMŲ VARTOJIMU 
TIK .... .........................$1.19
FLORENCE ALIEJINIS šildy- 
tojas. nerūksta, saugus . $5.50

Vyras
Kuris norėtų apvalyt namą 
lai atsišaukia j “Keleivio" 
ofisą. I

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pradedant nuo Naujų Metų. »cr<’ 
nai reikalingas Atsakomybės P»l• • 
dymas bendrai su Aplikacija dėl Re
gistravimo automobilių. Prisiųski'.i 
savo antrašą ir aš pribusiu pas jun-.i 
(neskiriant kur gyvenat) fu reikalin
ga blunka dėl registravimo autom'»- 
biliaua. Sis patarnavimas dykai. I‘- 
tikro patarnavimo, su savo insuranv* 
reikalais, kreipkitės pas (->

J. N. TURAUSKAS 
CA-MBRIDGE. .MASS

1(>< Hampahire st. 
• r J68 Hashington St

Univ. 9692 
Univ. 1683-W.

Kosulys ir peršalimas greitai 
pasiduoda veikmei

SEVERĄ’S
COUGH BALSAM

R»t»I ornndTm^ sulaiko fa iritoa- 
jaatį katuli Ji»i pagrlktja 

jnrjl kaimynam.

25c. ir 50c.

Kada gaur.i šalti, tad imki 

Severais Cold Tablete 
30 centai.

Pirkite pas aptiekonus-
W. f. StVUA CO.. CU>Ag KAP1DS. IOWA

| DR. MARGĖMS
L- z—

I , , , „ ,,

Gydytojas ir Chirurgas
Valandų*; 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 19—2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ill.

Jeigu norite, kad Ju-ą automobilis 
ilgai laikjtų. tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Barbės geras, 
kaina prieinama. Jeigu n-irit. kad 
Ju-ų karas gerai trauktų, imkit 
gesoliną pas rous.

415 Old Colony Avė.
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston :ti)75-\V.

— ....
NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- 

ŠALINIMU1 SENŲ LIGŲ. 
Re operaciją ir vaistą

Aštrias ir chroniškas Hgas gydnti 
natūraliais budais.

Patarimai dylai. Jų« persitikrinki! 
apie nepaprastą ir galutiną naują na- 
turalę gydymo metodą.

Df. HtalUorth, L M.
1761 VV ashingt-on St., 

Prieš Northampton ela-eito 
stotį, Boston. Mass. 
Te.,: Goplei 0653-M.

Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro 
Nedaliomis nuo 9 ryU iki 2 po piet^.

t

I

r

K ,\SDl ENINIAI Tl' MBI.ERI AI.
3 už. 10c.
5 ŠMOTU SAD IRO N SĖTAI, 
susideda a t j s iš Sad fron laikyto
je ir Jappanncd Plieno Stand. 
Setas ..................................... $1.59

TŪKSTANČIAI KITOKIŲ 
PAMINĖTI. RAŠYK. TEL 
ŠIA PATS ATSILANKYK

M A i J A V V DEI’A ItT AM ENTAS 
Dupont's T & ( Elat White Ma
liava ............... .•............gal. $2.25
Quecn Anne Maliava. 16 spalvų 
ir balta ....................... gal. S2.2.»
Atlantic Eloor Varnish gal. S2.25

Ir kitokių visokių maliavų.

I.IQt II) VF.NEER POLISU 30c 
bonka. Rskaedamy ir Grindim*. 

PO i2c.
BARGENŲ. KURIE ČIA NE- 
EFONlOK ARBA GĖRIAI - 
| MUSŲ KRAUTUVE,

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST., arti Dover St. Elevcito Stoties 

IKJSTON. MASS.

DAKTARAS
LANDAU

32 ("H A M BERS ST., BOSTON. 
Gydo apatiškai ir pasekmingai 

V eneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki " ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniai.- nuo 9 iki 12.

DR. BALABAN
; Iš Rusijos—Gydytoja*. Chirurgu 

ir prie Gimdj mo.
351 Dorchester St.. So. Boston. 

arti Andre* s Sq., 
Tel. So. Boston 4768.

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RUSIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLl MB1NG & 

LiGHTING SL’PPLY CO. 
147 Portland St, Boston 
netoii North Station

6.




