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Mainerių Prezidento 
Laiškas Coolidge’ui.

KLAUSIA VALDŽIOS NU- [streiką, tai visa atsakomybė 
SISTATYMO DĖL MAINE- užtai kristų ant unijos prezi-

RIŲ STREIKO. 1 ’ T *, dento Le\viso.
Kuo tas triukšmas pasi

baigs, pamatysime vėliau.
—

Jei federalė valdžia remia 
kasyklų baronus, tai mai- 

nerių unija gali ap
skelbti streikų ir minkš

tų anglių kasyklose.
Suvienytų Amerikos Ang- vininkai’ ‘turėjo* puotą New|tis su SSSR 

liakasių unijos prezidentas 
Lewis paskelbė spaudoj at
virą laišką Suvienytų Valsti
jų prezidentui Coclidge’ui, 
prašydamas, kad jis paaiš
kintų, koks yra federalės vai 
džios nusistatymas dėl ang
liakasių kivirčų su kasyklų 
kompanijomis.

Savo laiške Levvis prime
na prezidentui Coolidge’ui, 
kad 1924 metų pradžioje, 
kuomet stambiam bizniui 
gręsė minkštųjų anglių kasė
jų streikas, tai valdžia Įsiki
šo ir buvo padaryta Jackson- 
villės mieste sutartis, nusta-

EUROPA NORI SUSITAI-[ 
KYTI SU RUSIJA.

Žiniomis iš Maskvos, j 
Francuzijos ambasadorius j 
Maskvoj tariasi su SSSR vy-| 
i' / ’ ’ *'“i J" * [
no konferencijos Maskvoj į 
arba Paryžiuj. Spėjama, i 
kad santarvė susitarusi su l 
Vokietija bandys i savo pusę į 
patraukti ir SSSR ir tuo bu- 
du įvykdyti generalinę taiką

Nepaprasta 
Maudynė.

riausybe dėl Briando čičeri- UŽKURTI PLĖŠIKAI ŠO
KO Į ŠALTĄ EŽERĄ.

Policijos šaudomi jie per
plaukė kiton pusėn ir 

pabėgo.
Tris South Bostono bandi-Eu?Ojd^XUZ^u P^s^ai urėjo

STREIKAS LĖSAVO JAUpada'rys maudynę. Policijos už-
$100,000,000. 'kurtl irsaudorPL Jiesuvi-

i Kiętujų anglių kasyklų sa-| Sudarant bet kurias sutar- ^^^^aTtmėjo pYaukti 

YoHTiie^i pusėna
ir tarėsi, kaip sulaužyti ang-1 --------------- - Ka(l paeina iš bouui
1* 1 • • T*’ • 1 19 ■ FRANCUZIJOJ VĖL VAL- B<fono’ taįPolieija turi pri-

D210S KRIZIS. ” “ °
Pereitą n lėldienį Fran- 

cuzijoj vėl sug uvo ministe- 
rių kabinetas. I. ansinė sui
rutė parbloškia '"J antrą 
valdžią kelių sąvaiv 1 bėgiu.

. ^ilita- 
Len- j

liakasių streiką. Iš jų kalbų, 
kurios buvo paskelbtos kapi
talistų spaudoje, išrodo, kad 
jie neketina su streikieriais 
taikytis, pakol pastarieji da 
nėra suvargę. Valdžia laiko 
kapitalistų pusę ir spaudimo 
į juos nedarys. Taigi jie pa- Francužiją smaugia . 
siryžę laukti, pakol streikie- rizmas, taip pat kaip ir 
riai pavargs. Jų lyderis Ing- kiją. Kraštas, kuris turi už- 
lis pasakė, kad streikas lėša- laikyti didelę armiją, turi 
vo jau $109,000,000; kasyk- nešti sunkią išlaidų naštą, ir 
lų užlaikymas kompanijoms 
lėšavęs $20,000,000, o ang
liakasiai netekę $80,000,000

tanti angliakasių algas ir ki- algų, 
tas darbo sąlygas iki 1927 j 
metų. Valdžia tą sutartį tuo- * 
met užgyrė ir angliakasiai ■ 
sugrįžo prie darbo. Vėliaus' 
šita sutartis buvo priimta irt 
kietųjų anglių kasyklose. ___ ____  ____ __ _______
Bet stambesnės šitų kasyklų galva ir pasiskelbęs didžiau- 
kompanijos tą sutartį vėliau gis doros ir įstatymų saugo- 
pradėjo ignoruoti ir paga- tojas, tapo pasmerktas iki 
bos visai pamynė ją po kojų, gyvos galvos kalėjiman už 
Dėl to turėjo kilti kietųjų jaunos merginos mirtį. Teis-

Jau 12 savaičių kaip 150,000 , “patriotas” ir “doros sargas
• mamenų streikuoja, bet vai- - -

džia tyli ir nieko nedaro. 
Kapitalistų spauda jau kelis 
kartus yra paskelbusi, kad 
prezidentas Coolidge visai 
nesikiš į angliakasių streiką,... ....... ...
nes jis pripažįstąs kompani- žmogžudystėj7, v v
joms pilną laisvę elgtis kaip tos merginos mirties priežas- 
joms patinka. įtimi.

Taigi mes norim žinoti, I ----------------
sako mainerių prezidentas, išPIAUTA VIŠTOS ŠIRDIS

GYVENA IR AUGA.
i Rockefellerio Institute 
11923 metais Dr. A. Carrel iš
plovė vištos širdį ir pradėjo 
ją dirbtinu budu maitinti. Ir 
nuo to laiko širdis tebėra 
gyva, ir nuolatos auga. D-ro 
Carrel’io nuomone, gvvas oiuio j-azvviov paAiauoiiiicto i _ t • i i

prezidentui baisiai sujudino ^unas neg"b numirti pakol x i • • i •- Vki ne vro moįrin omac Joireakcininkų jėgas. Pelna- 
grobių spauda pradėjo šauk
ti, kad angliakasių unijos 
viršininkas daro šalies pre
zidentui grąsinimų. Net ant 
Wall Streeto kilo panika ir 

. tą dieną smarkiai krito viso
kių kompanijų popieros, nes 
pradėta aiškinti, kad anglia
kasių unija rengiasi apskelb
ti minkštose kasyklose strei- a
ką. O toks streikas^labarti- 
niu laiku reikštų didelį smū
gį kapitalistų bizniui, nes 
dėl anglių stokos turėtų su
stoti geležinkeliai ir fabri
kai. Užtai gi pelnagrobiai 
pradėjo staugti vilkų bal- ti Turkiją prieš Angliją pi- 
sais. Jie kaitina ne save ir ne nigais ir militarine jėga. Be 
savo sėbrus, kurie nori dar- to, SSSR sutiko garantuoti 
bininkų algas numušti, bet Kaukazo sienas, kad Turki- 
unijos prezidentą, kuris nori ja ten esančią *a\u Lariume- 
palaikyti jų pačių pasirašy- nę galėtų pasiųsti prieš ang- 
tą sutartį su unija. lūs į Iraką ir prieš franeuzu^

Iš Washingtono šią sąvai- į Smirną Dar SSSR leido 
tę jau tapo paskelbtas grąsi- Turkijai iui luuuti* *a\ ano
nimas, kad jeigu unija ban- rių buriu* ir pažadėjo jai

despotizmą” i 
minkštuj’ų anglių

KLIUKSŲ KARALIUS 
UŽDARYTAS KALĖ

JIMAM.
D. C. Stephenson, buvusis 

Indianos valstijos kliuksų

po ta našta jis tankiai su
klumpa. Amerika yra turtin
ga ir nežino kur dėti savo 
auksą dėlto, kad čia nėra 
didelės armijos, nėra daug 
dykaduonių.

“KELEIVIS”
LITHUAN1AN WEEKLY 

PuMished by J. G. Gegužis & C*.

Represents over 9,000 Lithuaniaas 
in the City of Boston, 75,000 in 
New England, and about a/MOjOM 

in the Unitsd Statės.
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Metai XX

anglių kasyklose. streikas. me buvo prirodyta, kad šitas
i -------------------— 1----------- t rvrv/v - — - - - -

užpuolė merginą vardu 
Madge Oberholzer ir varu ją 
išžagino. Mergina paskui 
nusinuodijo. Kliuksų kara
lius buvo areštuotas ir ap
kaltintas • antro laipsnio 

i. nes jis buvo

ar ištikrujų federalė valdžia: 
nemano palaikyti tos sutar
ties, prie kurios padarymo ji 
pati buvo prisidėjusi? Jeigu 
taip, tai ar angliakasiai turi 
pasidaryti sau išvadų, kad 
jiems patiems reikia imtis 
priemonių sutarčiai ginti?

Šitas Lewiso paklausimas
; jis yra maitinamas. Jei gy- 
i vunaš miršta, tai jis miršta 
dėlto, kad pagedęs jo skilvis 
negali’ tinkamai kūną mai
tinti. Tai vėl “bedieviška” 
teorija. Kunigai sako, kad 
kiekvienas gyvūnas turi mir
ti, o čia daktaras parodo gy
vais faktais, kad net višta 
gali būt nemirtina.

GA PRIEŠ ANGLIJĄ.
Spaudos žiniomis, Angli

jos vyriausybė tikrai sužino
jo, kad kilus Mossulo konf
liktui, SSSR pasižadėjo rem-

PAŠAUTA MEŠKA UŽ
PUOLĖ MEDŽIOTOJUS.

Du Kanados farmeriai, 
Robeit McMichael ir Ralph 
Miller, išėjo anądien me
džiot. Užtikę girioje didelę 
mešką, jie šovė ir sužeidė ją. 
Įniršusi meška puolė ant me
džiotojų. McMichael šovė 
antrą syki, bet nepataikė, ir 
meška jį parmušus užgulė po 
savim. Milleris bijojo dabar 
i mešką šauti, kad nepatai
kius Į savo draugą, todėl jis 
pribėgo prie meškos su dide
liu peiliu. Bet meška ir ji pa
sigavo, ir pradėjo abudu 
juodu lamdyt. Tuomet šuo, 
kuri farmeriai turėjo su sa-

Sirijos Sostinės Damas
ko Sunaikinimas.

FRANCUZŲ ŽVĖRIŠKU
MAI NEAPSAKOMI.

rodymų. Pereitos subatos 
vakarą jie pavogė Roxbury- 
je automobilių. Šituo auto- 
mobilium jie nuvažiavo į 
Wakefieldą, kur jie apiplė
šė vieną žmogų ant gatvės. 
Pasukę į kitą gatvę, jie už
puolė kitą žmogų, atimdami 
jam pinigus ir laikrodėlį. Ki
lus lermui, plėšikai užsistojo 

* ant “geso” ir nešdamiesi 50 
mylių į valandą įpuolė į mi
nią žmonių, kuri buvo tik ką 
išsivertus ant gatvės iš teat
ro. Žmonės didžiausioj pani
koj puolė į visas puses, gel
bėdami savo gyvastį. Pora 
policmanų, kurie buvo netoli 
teatro, šoko į kitus automo
bilius ir leidosi vytis paskui 
desperatus. Norėdami besi- 

į vejančių policmanų nusikra
tyti, banditai pasuko į siau
rą kelią, kuris veda prie eže
ro ir tenai pasibaigia. Bandi
tai, matoma, to nežinojo. 
Privažiavę prie ežero ir ne-

BULVIŲ TRUSTA5 
APVOGĖ ŽMONES.

Paskutinėmis dienomis 
pasklydo žinios, kad Ameri
kai trūksta bulvių, ir tuo pa
čiu laiku bulvių kaina tapo 
pakelta nuo 30 centų iki 90 
centų ir $1.00 už peką. Bet 
štai Massachusetts valstijos turėdami \u,. dingti jie pa. 
gyvenimo reikmenų komisi- - ■
ja ištyrė dalykus ir praneša, 
kad bulvių trukumo visai 
nėra ir kainos buvo iškeltos 
be jokio pamato. Bet tuo tar
pu bulvių trustas pardavė 
daugybę bulvių ir apiplėšęs 
visuomenę padarė milionus 
dolerių. Ar bus tie plėšikai 
patraukti teisman? Nekuo- 
met. Juk jie dabar valdo ša
lį, tai kas gali juos bausti?

metė pavogtąjį automobilių 
ant kranto, o patįs šoko Į 
ežerą, ir, nežiūrint kad jis 
pusėtinai platus ir vanduo 
labai šaltas, pradėjo plaukti 
kiton pusėn. Atsivijus prie 
ežero policija šovė kelis kar
tus, bet banditai buvo jau 
pertoli ir kulipkos jų nepa
siekė.

j Ant ežero kranto policija 
rado paliktus tris apsiaustus 

l (overkotus) ir kiekvieno ki-; 
semuje buvo i 
brauningas. Pirštinės taipgi 
buvo paliktos.

Perplaukę kiton pusėn

DIDELI RUSŲ UŽSAKY
MAI VOKIETIJOJ.

Vokietijos fabrikantai 
gauna dide lių užsakymų iš 
Rusijos. F ‘ ’
Vokietijos prekybos bankai 
turėjo parūpinti 100,000,000 kdfo”’ Užėję
aukso markių išvežimui Rų- j kjpm kur ke.
ei t\»»ziiziii Mnolzntmnmic’ *> * i z a*.batas automobilių (pašto 

kiemo šeimininką buvo sve
čių), banditai pavogė vieną 
mašiną ir susėdę nudumė 
Bostono linkui.

Šio panedėlio rytą šitą au
tomobilių policija rado pa
mestą South Bostone. Jo sė-

Sirijonų lavonus jie valkiojo 
po miestą ir rodė gyven

tojams.
“Keleivyje” buvo jau sa

vo laiku rašyta, kad Sirijoj, 
kuri po karo buvo pavesta 
franeuzų globai, sukilo gy- 

__ s______ ____ventojai. Franeuzai pradėjo 
vim‘, šoko meškai ant spran-1 sukilimą malšinti ir Sirijoj 
C_ 2__ 2_22. *________________ _
Meška tada paleido farme- j bai senai

V UU, ovnv v* j---------------------------------c -------------------------------- — - ./ v

do ir suleido i ja savo dantis. Į pasibarė tikras karas. Nela-

rius, o pradėjo gintis nuo 
šunies. Tuo tarpu farmeris 
Miller prišliaužė prie kara
bino, kuris buvo toliau nu
mestas ant žemės, ir nutai
kęs į gerą vietą vienu šuviu 
paguldė žvėrį ant vietos. 
Abudu farmeriai buvo labai 
apdraskyti, o McMichaelui 
ir kojos kaulas nulaužtas.

MASKVA NUVERTĖ 
AMERIKOS KOMU

NISTŲ VADĄ.
. William Z. Foster, Ameri

kos komunistų didžiumos 
frakcijos lyderis, daugiau 
jau nebe vadovaus. Maskvą 
jį nuvertė. Dabar jis išva
žiavo Rusijon pasiteisinti 

i prieš vyriausi komunistų 
vyskupą Zinovjevą, kad Zi- 
novjevas dovanotų jo grie- 
kus. Charles C. Ruthenberg, 
Amerikos komunistų mažu
mos vadas, taipgi išvažiavo 
Rusijon. Abudu turės spa- 
viedotis. Ar jie gaus nuodė
mių išrišimą, nežinia.

BARZDASKUČIU 
STREIKAS.

Cambridge’aus barzda
skučių unija nutarė apskelb
ti šį panedėlį streiką, reika
laudama daugiau algos ir 
trumpesnių darbo valandų. 
Dabar jie dirbdavo apie 14 
valandų į parą ir gaudavo 

!tik apie J20 į sąvaitę. Bosto- 
- j (no barzdaskučiai jau įskovo- 

■ ~ jo sau didesnį mokestį.

Praėjusį mėnesį.“ rado NEGYVĄ MOTERĮ.
per pievas ir daržus, nežiu-

sijon prekių. Paskutinėmis 
dienomis Vokietijoj susida
rė eksporto sindikatas par
davinėjimui Vokietijos cuk
raus užsienyje.

NORI $20,000 UŽ $2.45.
Kentucky valstijoj, Shel- _ _ _______________

by paviete gyvena žmogus, ~buvo da^šlapiosVuo!
kuriam reikia pinigų. Taigi pamirkusių banditų keli-

Į paimti nebėra galimumo. 
Tūkstančiai žmonių žuvo 

[nuo franeuzų kanuoiių šu
tvių, tankų ir orlaivių. Da- 
i masko kalėjime nuo sprogu
lių granatų žuvo 1200 kali
nių. Spėjama, kad Damaske 
žuvo apie 3000 žmonių.

Damasko laikraštis “Om- 
ran” rašo, kad Damaske pa
daryta žalos 3,000,000 svarų 
sterlingų sumai ir kad mies
tas nebus greit atstatytas. 
Franeuzai išleidžia iš Da
masko tik svetimšalius ir 
moteris. Lig šiol iš Damasko 
išvykę apie 15,000 žmonių. 
Paskutiniuoju laiku franeu
zai pakorė dar 8 sukilėlių 
vadus.

Žiniomis iš Jeruzalės, 
franeuzų generolo Gomellno
---------—«**

kavalerijos ir artilerijos pul- 

beduinai ir ginkluota Da
masko gyventojų dalis. 
Franeuzai buvo priversti 
pasitraukti atgal į Damaską, 
jų nuostoliai labai dideli. 
Spėjama, kad vieri užmuš
tais franeuza’ neteko dau
giau kaip 6,000 žmonių.

Žiniomis iš Paryžiaus, Si
rijos aukštojo komisaro vie
tą paimti pakviestas Bouil-

i atėjo žinių, kad 
franeuzų artilerija sunaiki
no istorini miestą Damaską, 
Sirijos sostinę. Jie be jokio 
perspėjimo bombardavo tą 
miestą iš armotų ir iš oro per 
kelias dienas. Puikiausios 
triobos buvo sumaišytos su __ _____________
žeme ir užmušta daugybė kariuomenę, tris pėstininkų, 
žmonių. 1 ’ ___

Franeuzų žvėriškumą ko- kus, apsupo Sirijos tyrumoj 
respondentai dabar aprašo v- 
taip. Francuzaj užmušė ke- 
liasdešimts sirijbnų, sukilė
lių, ir prisirišę jų lavonus 
prie savo' arklių paskui val
kiojo' juos Damasko miesto 
gatvėmis, kad parodžius ki
tiems sirijonams, jog ir su 
jais taip bu.v jeigu jie prie
šinsis franeuzų valdžiai.
Paskui franeuzai suguldė _ ________________
tuos lavonus ant didelio ple- lenas, kurs pranešė, kadjis 
ciaus, sustatė palei juos savo dėl to pasiūlymo pagalvos, 
kareivius su kulvasvaidžiais, Atšauktasis ‘Sirijos aukštas 
ir varė sirijonų moteris ir komisaras Sarrailis iau vyk- 
vaikus pasižiūrėti, kaip jų sta Į Francužiją. Laikinai 
tėvai ir vyrai guli sušaudyti, komisaro pareigas eina Du- 

Šitas franeuzų žvėrišku- “ ' 
mas taip sujudino sirijonus, 
kad visas miestas sukilo 
prieš tuos krikščioniškus ______ _
barbarus. Tuomet franeuzai lei Baritono" upę pradėjo 
pasitraukė už miesto ir nu- degti miškas. Ugnis artinai 
statę i jį savo armotas pra- prie kelių farmų ir farme- 

euzų orlaiviai tuo pačiu lai- naktį, norėdami gaisrą"su- 
ku metė į miestą bombas iš stabdyti.

I

portas.

MIŠKAS DEGA.
New Jersey valstijoj, pa-

Nahante gyveno savo na
melyje viena moteris, Caro-, 
liną Smyth vardu. Prie jos atšaukė savo generolą iš Si- 
buvo tik katinas. Kaimynai rijos, o jo vieton nusiuntė ki- 
pastebėjo, kad pastaruoju tą, ir tuo viskas pasibaigė, 
laiku šita moteris jau nepa

sirodo. Jie nuėjo pažiūrėti 
(jos, ir rado ją ant žemės ne- 
Igyvą. Šalia jos sėdėjo alka- 
' nas katinas. Daktaras pripa
žino, kad moteris mirė nuo 
širdies ligos jau keliatas die
nų atgal.

dėjo jį bombarduoti. Fran- riai sunkiai dirba dieną ir 

ku metė į miestą bombas iš 
oro.

Prieš šitą franeuzų žvėriš
kumą pakėlė protestą net 
draugingos jų valstybės, 
kaip Amerika, Anglija ir ki
tos, nes nuo bombardavimo 
nukentėjo tenai ir tų valsty
bių piliečiai bei jų įstaigos.

Franeuzų valdžia tuomet

SUDEGĖ 3 VAIKAI.
West Virginijos valstijoj 

sudegė farmerio Lucaso na
mas ir liepsnose žuvo 3 vai
kai tarpe 3 ir 8 metų am
žiaus.

jis parašė valdžios pinigų niu. Taj reiškia, kad šitie 
dirbtuvėn į Washingtoną banditai gyvena South Bos- 
laišką ir įdėjo savo čekį ant tone. policija dabar jų jieš- 
$2.45, prašydamas, kad 
dirbtuvė padarytų jam ir __________
prisiųstų $20,000. Mat šitas VRANGELIS LIKV1DUO- 
gudruolis išskaito laikruS“, • < a t?imt *
čiuose, kad padaryti 200 i JA AKMU4.
banknotų valdžiai atsieina Žinomas gen. Vrangelis, 
tik $2.45. Taigi jis aprokavo, bolševikų nugalėtas, su savo 
kad už $2.45 jis gali gauti kariumenės likučiais ir Juo- 
200 banknotų po $100, t. y. dujų jūsų Jaivynu pabėgo į 

užsakymą, pridurdamas, liai ----- --------.....
kad pinigus jam greitai pri- valstybėse, kur turėjo daug;dideli botai su šmuceliuoja- 
siųstų, nes jie jam esą labai savo organizacijų. Dzb" ——*- 1 ’ ’ - ’
reikalingi. . ‘ Vrangelis keliasi su savo

Žinoma, jo čekis buvo su šeimyna gy' enti į Bruselį ir

LAIVYNAS SU DEGTINE 
LAUKIA PIRKĖJŲ.

Artinanties Kalėdoms, į

i

AUTOMOBILIUS UŽMU
ŠĖ STIRNĄ.

New Yorko valstijoj, ne
toli New City, didelis ožys 

, nakties laiku iššoko iš gi
rios priešais bėgantį auto- 

matoma, apjakino automo- 
biliaus šviesos ir jis susimai
šęs nežinojo kur bėgti.

IŠVAIKĖ ANTI-FAŠISTU 
PARODĄ.

Amerikoj yra italų anti-

Atsakomybėn franeuzų nie
kas užtai netrauks. Ir tokie 
dalykai darosi kaip tik tuo 
laiku, kuomet Europos kapi
talistų valstybės susirinku
sios į Locamo konferenciją 
skelbia pasauliui, jog sau-| 
gumo paktas jau pasirašy-i 
tas ir skerdynių pasauly! 
daugiau jau nebusią! : -------- <*««-

Saugumo paktas pasira-' fašistų sąjunga, kurios na- 
šytas ir iškilmingai pašau- riai pereitą sąvaitę bandė

mobilių ir buvo užmuštas. Jį
i

Amerikos pakraščius atvyko liui apskelbtas, o Afrikoj įtaisytiNevvYorkedemonst- 
didelis laivynas su svaigina- franeuzai su ispanais žudo j raciją ir užprotestuoti prieš 
mais gėrimais. Degtinlaiviai juodveidžių tautą, kuri ne- Mussolinio despotizmą Ita- 
stovi už 12 mylių nuo pa- nori jiems vergauti. :’”z" - v ’ -
kraščio ir laukia tenai pirkė- C . o . ., .
jų. Bet valdžios laivynas uo- sytas, o Sirijoj liepsnoja de- Reikia pasakyti.

ilijoj. Bet New Yorko polici-
Saugumo paktas pasira- ja demonstrantus išvaikė. 

” _ kad New
ginami miestai ir plaukia Vorko policija jau ne pirmu 
kraujuose triojama sirijonų kartu užsistoja uz fašistus, 
tauta, nepanorėjusi krikščio
niškos civilizacijos jungo.

Žiniomis iš Kairo, ten -.t 
vykę Damasko gv 
pasakoja, kai. f 
esąs vi*a sunaikintas.

liai daboja pakraštį ir šmu-
____ _ t_..z __  _ - .- - - gelninkams sunku degtinę į 

$20,000, ir nusiuntė valdžiai , užsienį. Didžiumoje pabėgę-j pakraštį išvežti. Jau šiomis 
i. nridurdamas.'liai apsigyveno Balkanų [dienomis buvo sugauti keli

mais gėrimą’* b k l to, kad 
taip sunku degtinę nuo jūrių 
parsivežti, jos kaina labai.. ....

dytų vykinti savo “absoliuti grąžinti paimtus karo metu grąžintas jam atgal b paaiš prieš išvažiuodamas panai- pa Kilo. Manoma, kad prieš [dah . .yra mirusiųjų miestas, jas, nes prie 
j------------ ,» ----- . . . . . i u.....  ‘ Kalėdas keisas pasieks $1W 1 .Namų griuvėsiuos tebėra žu-[akcijos negalim-.

į vusiujų lavonai, kurių iš ten1 buotis.

Dabar
Vrangelis keliasi su savo

ir apskeibtų'turkų ginklu*, kurie dabar kinta, ka i vaidzia šitokių kinsiąs visas jo žinioj bm r- 
“j mainerių sukrauti sandėliuos Tifli.se. i “orderių” nepriima. [sias rusų organizacija* J keisą eina 12 borkų

LIEPĖ UŽDARYTI MASO- 
t- NŲ ORGANIZACIJAS.

tojai Italijos masonų viršinin- 
Ūamaskas kas Torrigiani liepė uždary- 

. Jis ti visas masonų organizaci- 
’ s dabartinės rė

joms dar

Tifli.se
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ILGASKVERNIAI UŽSI
MANĖ TRUMPŲ 

SKVERNŲ.
Lietuvos kunigų organe 

“Ryte” svarstomas klausi
mas, kokiais rūbais kunigai 
turėtų dėvėti: trumpais, ka
valieriškais gamiturais, kaip 
nešioja visi civilizuoto pa
saulio žmonės, ar ilgais mo
teriškais sijonais, kaip kuni
gai nešiodavo viduramžiuo
se ir kaip tūli jų d a ligi šiol 
nešioja Lietuvoje?

Seniaus, kuomet Lietuvos 
prabaščiai neturėdavo jokio 
užsiėmimo, tik valgydavo ir 
miegodavo, kaip penimi 
meitėliai, tai jiems buvo ge
ros ir ilgos sutanos. Bet 
šiandien, kuomet dvasiški 
tėveliai virto biznieriais ir 
politikieriais, kuomet jiems 
prisieina po mitingus lan- 
džiot ir ant bačkų laipiot, 
tai ilgi skvernai perdaug jau 
painiojasi apie šventas jų 
kojas, o ypač kuomet pasi
taiko kaltais, kad iš mitingo 
reikia per purvyną ir tvoras 
bėgti 1

Taigi kunigėliai dabar 
pradeda sakyti, kad ilgi 
skvernai jau atgyveno savo 
laiką, ir juos būtinai reikią 
kirpti. “Ryto” 239-tame ntp 
mery vienas dūšių ganytojas 
štai ką rašo:

“Gal daugelis pasakys, kad 
>utana yra rimtesnė, negu, 
pav., sutanėlė. Tečiaus apie tą 
rimtumą galima ir taip ir ne 
pasakyti. Kurie jau esame prie 
sutanos pripratę, ji išrodo labai 
rimta, o kitatikiams, kurie nėra 
jos matę, dažnai pasirodo juo
kinga, Pagaliau, tu pačiu suta
nų yra visokių išvaizdų. Pran
cūzų kunigui išrodo jo sutana 
labai estetiška ir rimta, o mū
siškiam ima juokas, pamačius 
pakaklėje kabanti šlipsą. lyg 
parištą vaikui skepetaitę, kad 
košė ant krutinės nekristų.

“Tiesa, reikia pripažinti, kad 
didesnė katalikų dvasiškijos 
dalis vilki sutanoms. Tečiau ne
reikia paniekinti ir trumpesnių 
kunigiškų rūbų, atsiminus, kad 
jais dėvi rimta vokiečių ir ang
lų dvasiškija, žymesnė olandų 
ir šveicarų kunigijos dalis, jei
gu neminėti jau amerikiečių, 
šitoji trumpaskvemė kunigija 
padaro bažnyčiai gal net dau
giau, negu anoji vilkinti suta
nomis.”

Kaip matote, šitas ilga
skvernis atranda, kad net ir 

• Dievui jis geriau patiks, jei
gu jo svkernai bus trumpes
ni.

Dievui kaip Dievui, bet 
davatkoms tai jau tikrai ge
riau bus ant širdies, kuomet 
šventos kunigėlio kelinės 
matysis.

i

AR TAI NE VAGYSTĖ?
Anglijoj dabar yra kalami 

Lietuvos sidabriniai pinigai. 
Jau vien šitas faktas daro 
kunigu valdžiai gėdą, nes 
parodo, kad ligi šiol ji da ne
išmoko savo pinigų. namie 
pasi» laryti.

Bet tai butų da pusė bė
dos. Tikras skandalas yra 
tame, kad kalant užsienyje 
tuos pinigus per akis tapo 
apvogtas valstybės iždas. 
Danijos valdžios pinigų dirb 
tuvė per varžytines buvo ap
siėmus nukalti Lietuvai tuo3 
pinigus už 4,680,000 litų 
($468,000), bet krikščioniš
kieji Kauno ministeriai ati
davė tą darbą privatinei an
glų firmai už 5,400,000 litų.

Kada opozicija-Seime pa
davė finansų ministeriui pa
klausimą, kodėl jisai pavedė 
tą darbą privatinei anglų 
firmai, kuomet olandu val
džia siūlėsi atlikti jį 720,000 
litų pigiau, tai krikščioniš
kas ministeris Karvelis atsa
kė, kad finansų ministerija 
turinti teisę atiduoti pinigų 
mušimą tenai, kur ji nori.

i
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’demago$a> ir žmonių mul
kinto jas.
j Todėl mes ir sakom savo 
atžagareiviams: nesirupin- 

! kit perdaug svetimais var
gais, bet žiūrėkit, kad tokių

nių valdžia. Ji klauso tik Ry- i pat vargu nebūtų Lietuvoje, 
mo popiežiaus ir jo kunigų, i kurią jus šiandien valdot. 
bet ne kokių ten “bedievių” i ‘ “--------------
Seime. KĄ REIŠKIA ŽODIS

Jeigu valdininkai šitaip “REVOLIUCIJA”?
padarytų Amerikoje, tai jie Tūli žmonės mano, kad 
tuojaus butų prašalinti išį revoliucija reiškia būtinai 
vietų ir atiduoti teisman kai- > šaudymą ir kraujo liejimą, 
po vagis. Nes užmokėti iš Taip* šitą žodi supranta kle- 
valstybės iždo 720,000 litų | rikalai, ir taip ji aiškina ko- 
daugiau, negu reikia, yra• munistai.
aiški vagystė.

PERDAUG RUHNASI 
KITŲ REIKALAIS.

Lietinių atžagareiviai la
bai mėgsta kalbėti ir rašyti j 
apie Lenkijos bėdas. Ar ap-, 
sivogs koks Varšuvos valdi-Į 
ninkas, ar koks lenkų patrio-! 
tas susipeš su žydu — tuo
jaus musų atžagareiviai ir 
šaukia, kad Lenkijoj anar
chija. kad Lenkija jau griū
va.

Dabar Lenkija gyvena pi
niginį krizį. Dėl to krizio re
zignavo ir ministeriu kabi
netas. Dabartiniais laikais 
Europos valstybių gyvenime 
tokie kriziai yra paprastas 
apsireiškimas. Nesenai tokią 
pat ligą turėjo persirgti Ru
sija, Vokietija ir pati Lietu
va. Dabar vėl serga Francu-; 
zija. Vos tik kelios dienos; 
atgal dėl finansinio krizio į 
sugriuvo ir Francuzijos vai-Į 
džia. Tečiaus apie francuzų I 
bėdas musų patriotai nesi-! 
rūpina. Ypatingos svarbos 
jie deda tik ant Lenkijos.' 
South Bostono “Darbinin
kas” privarė didžiausi ėdi-: 
torialą apie tai, kaip serga j 
lenkų “aukso versis.” Taip 
pat daro ir Lietuvos klerika
lų laikraščiai.

Šitaip elgdamiesi musų at
žagareiviai nori pateisinti 
savo netikusi šeimininkavi
mą Lietuvoje. Jie nori tuo 
pasakyti, kad Lenkijoj yra 
daug blogiau, negu Lietuvo
je.

Bet Lietuvos kaimiečiui 
nerupi, kas darosi Lenkijoj. 
Lenkų ponija gali sau pa
springti savo bėdomis, Lie
tuvos kaimiečiui lengviau > 
nuo to nebus. Lietuvos kai-1 
mieeiui ir miesto darbinin-. 
kui gyvenimas palengvės tik • 
tada, kai Lietuvoje bus pilna i 
laisvė ir lygybė, kai nerei
kės mokėti sunkių mokesčių: 
kunigų, davatkų ir kitokių 
dykaduonių užlaikymui, ir 
kai tikruoju šalies šeiminin
ku bus ne koks nors krikš
čioniškas derzimorda-ko- 
mendantas, bet patįs pilie
čiai.

Dabar gi Lietuvoje nege
riau kaip ir Lenkijoj. Taigi 
jei musų atžagareiviams 
Lenkija išrodo tokia baisi, 
tai jie turėtu žiūrėti, kad jų 
valdoma Lietuva tokia ne
būtų.

Buržuaziniai - klerikalinei 
Lenkijos valdžiai simpatijų 
pas mus nėra. Ji yra valdžia 
dykaduonių ir išnaudotojų 
klasės, su kuria socialistai 
visur ir visuomet kovoja. To
dėl tegul musų atžagareiviai 
nedrįsta daryti sau išvadų, 
kad mes čia uztariam lenkų 
valdžią. Mes daugiau jos ne
kenčiame, negu jie. Jei mes 
sakom, kad mums nėra rei
kalo kalbėti tiek daug apie 
Lenkijos bėdas, tai tik dėlto, 
kad mums, kaipo lietuviams, 
pirmon eilėn rupi Lietuvos 
reikalai.

Rūpintis Lenkijos finan
sais tuo laiku, kai Lietuvoje 
žmonės negali sugauti lito, 
kai už paskolas reikia mokė
ti 50 nuošimčių, gali tiktai 
tas, kam nerupi savo kraš
tas. Gi kalbėti apie tai, kad 
Lenkijoj nėra spaudos lais-. 
vės, kuomet “Lietuvos Zi- j 
nios,” “Socialdemokratas,”; 
“Šiaulių Naujienos,” “Žie
žirba” ir kiti pažangus laik
raščiai nuolatos konfiskuo-

i
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Kritikuodamos šitokį re
voliucijos aiškinimą, “Nau
jienos” rašo:

‘•Musu komunistėliai neiš
mano. kad proletarinė revoliu
cija yra gamybos (produkci
jos) perorganizavimas naujais 
pagrindais. Jie po žodžiu ‘revo
liucija’ supranta tiktai valdžios 
nuvertimą.

“Bet revoliucija, kuri tenki
nasi tiktai politiniu perversmu, 
yra buržuazinė, o ne proletari
nė.

“Buržuazinė revoliucija tuo 
skiriasi nuo proletarinės, kad 
pirmoji Įvyksta po to. kai eko
nominėje srityje perversmas 
jau yra padarytas, o antroji at
eina prieš ekonominio pervers
mo Įvykimą.

"Kiekvienas apsišvietęs žmo
gus žino, kad didžioji Francijos 
revoliucija nesutvėrė nei bur
žuazijos. nei buržuazinės ga
mybos. Buržuazija ir buržuazi
nis produkcijos būdas jau gy
vavo prieš tą revoliuciją. Revo
liucija kilo dėlto, kad bajoru ir 
kunigu valdžia palaikė tokią 
tvarką valstybėje, kuri neleido 
plėtotis pramonei ir prekybai. 
Pramonininku ir pirklių klasė 
turėjo tą tvarką sugriauti, kad 
jų biznis galėtu augti. To jie 
galėjo pasiekti tiktai nuversda- 
mi senąją valdžią; ir kadangi 
ta valdžia buvo despotiška, ne
davė žmonėms jokio balso vals
tybės reikaluose, tai jos prie
šams teko griebtis ginklo.

“Nuversdama senąją valdžią 
ir pakeisdama tvarką valstybė
je. ta revoliucija tečiaus neat
nešė jokių principalių atmainų 
gamybos srityje. Ji r.epagimdė 
buržuazinės gamybos, bet tik
tai pabuosavo ją nuo suvaržy
mo, atidarė jai platesnę dirvą 
vystytis.

“Tuo budu svarbiausias tos 
buržuazinės revoliucijos darbas 
buvo politinis perversmas.

“Visai kitaip yra su proleta
rine revoliucija.

I

“Socialistinės gamybos bur
žuazinėje valstybėje nėra ir ne
gali būt (jeigu neskaityt koo-- 
peracijų, kurios tečiaus dar-Į 
buojasi beveik išimtinai preky
bos, o ne produkcijos srityje). 
Socialistinė gamyba galės būt 
sutverta tiktai po d^rhininVn į 
valdžia. Reiškia, po valdžios pa-1 
ėmimo Į darbininkų klasės ran- Į 
kas turės prasidėt perversmas' 
ekonominėje srityje. Jeigu dar- i 
bininkai pasitenkintų tuo, kad* 
nuverstų buržuazinę valdžią, 
palikdami ekonominę tvarką to
kia. kokia ji buvo, tai čia nebū
tų jokios socialės revoliucijos; 
butų tiktai politinis peners-' 
mas, panašus į buržuazinę re
voliuciją. kuris kas žin dar, ar 
atneštų kokią naudą patiems 
darbininkams. Nes kol palieka 
senasis gamybos būdas, tol yra 
negalima pašalinti darbininkų 
išnaudojimą. Jeigu darbinin
kai, nekeisdami tokios tvarkas, 
turėtų valdžią savo rankose, tai 
jie galėtų tiktai nuversti kapi
talistus ir patys užimti jų vie
tas. Buvusieji buržujai tuomet 
pavirstų proletarais, o buvusie
ji proletarai išnaudotojais.

“Tikra proletarinė revoliuci
ja turi reikšti ne pakeitimą 
vienų išnaudotojų kitais, bet 
visišką išnaudojimo prašalini- 
mą. O tai galima tiktai, pakei- , 
čiant ekonominę tvarką, peror
ganizuojant gamybą.

"Taigi proletarinėje revoliu- ‘ 
cijoje perversmas ekonominė- i 
je tvarkoje yra svarbiausias • 
dalykas. F..............
mas čia yra tiktai įžanga. — 
kuomet buržuazinėje revoliuci
joje kaip matėme, yra atbulai: į- 
politinis perversmas sudaro re-
.... ... „ ftlUl lcl .

ri omenėje buržuazinį pervers-'j 
mą. Kaipo revoliucijos idealą, 
jie laiko Rusijos revoliuciją, oi 
ta revoliucija nėra ir negali būt' 
kitokia, kaip tiktai buržuazinė, i 
Tiktai dėlto, kad Rusijos bur-Į 
žuazija buvo silpna ir vadova- |l 
vimas revoliucijoje pateko į ; 
darbininkų ir artimų jiems 
sluoksnių rankas, tai Rusijos 
revoliucionieriai ėmė įsivaiz- • 
duoti, kad jie gali tuojaus ivy- . ... - . . , . - .
kinti ‘socializmą.’* Bet apie re- raSCIUOse kai kuriuos straip- 
voliucionierius, taip pat kaip ir JPac . P* ? Jgando 11
apie kitus politikos veikėjus, Rudėtas ateitininkų kongie- 
reikia spręsti ne sulig to. ką jiejse prakalbas. As nesiimu fel- 
mano ir sako apie save, o sulig lan klausimai! duoti tikslaus 
te, ką jie daro. Rusijos gi revo-; atsakymo, noriu tiktai k au- 
liucionieriai, kurie skelbė, kad stati damas duoti ak-
ju tikslas esąs ‘paliuosuoti pro- ^alP . vadinamajam
leiariatą’ ir įsteigti ‘socializmo krikščioniškajam jaunimui 
tvarką,’ darbininkus šiandien apsidairyti 11 akyliau paziu- 
slėgia aršinus, negu kuri kita1*^1 • gyvenimo reiškimus, 
valdžia, ir vietoje žadėtojo ‘so- Visų pirma, kas tai yra 
cializmo’ kuria valstybinį kapi- krikščionybė ? Kas yra krik-

• v i (valimu

“Taigi Rusijos revoliucija vi
sai nėra proletarinės revoliuci
jos pavyzdys.’’

Ar Krikščionybe 
Dorina Pasaulį?

Pastatytąjį čia klausimą 
',2? prisiminiau skaitydamas pa

skutiniojo laiko musų laik-

se prakalbas. Aš nesiimu su

vadinamajam

Visų pirma, kas tai yra

Vadinasi, ne jūsų dalykas, jami ir jų redaktoriai gru- 
d§rfi visagalinti Įgrigčio- darni j kalėjimus, gali tiktai

r\9i -V, '

“SOCIALDEMOKRATO” 
REDAKTORIUS UŽ

PULTAS.
Krikščioniški Lietuvos ba- 

šibuzukai užpuolė drg. S. 
Kairi, darbininkų laikraščio 
“Socialdemokrato” redakto
rių. Jie prikibo prie jo už 
straipsni “Jie nieku nesivar
žo,” ir nežiūrint kad jis yra 
Seimo naiys, be jokio teismo 

„ .... . . liepė užmokėti 1,000 litu pa-
baudos arba eiti visam mė- 

J nėšiui į katorgą.
! šitą žinią paduoda “Nau- 
! jienos,” kurios nuo savęs pri-

voliucijos užbaigą.“

Proletarinė revoliucija ne-. 
gali Įvykti tenai, kur nėra Į 
stipraus proletariato. Prole- i 
šariatas gi auga ir stiprėja Į 
buržuazinėj valstybėj. O kur j 
auga ir stiprėja proletaria- • 
šas, tenai įsigali ir demokra- 
:ija. Ir kuomet darbininkų 
klasė pasiekia jau tokios ga
lybės, kad ii gali paimti į sa
vo rankas šalies valdžią, tai 
demokratija turi būt jau tiek 
išsivysčius, kad valdžią gali
ma pakeisti balsavimo keliu, 
be jokio kraujo liejimo ir 
šaudymo.

Kodėl gi komunistai taip 
garbina kruviną revoliuci
ją? “Naujienos” sako:

"Komunistai reikalauja gink
luoto sukilimo dėlto, kad jie, 
nors ir plepa apie ‘proletarinę 
revoliuciją’, bet tikrenybėje tu-

“ Lietuvos carukai nepaiso 
net to, kad inž. St. Kairys yra 
Seimo narys, ir kad jam, kaipo 
tokiam, Respublikos Konstitu
cija garantuoja asmens nelie
čiamybę. Seimo nariai negali 
būt areštuojami nei baudžiami 
be Seimo sutikimo. Taip yra vi
sam civilizuotam pasaulyje. 
Bet tiems žmonių mulkinto
jams, kurie, prisidengę ‘krikš
čionybės’ skraiste, šiandien en- 
gia_Lietuvos liaudį, kas galvoj!

“Naujienos” ragina Ame
rikos lietuvius dėti Lietuvos 
socialdemokratams aukų, 
nes tūkstantis litų pabaudos 
Lietuvos darbininkų laikraš
čiui bus sunku sudėti. 0 at
sisėsti draugui Kairiui kalė- 
jiman butų didelis nuostolis 
Lietuvos darbininkų judėji
mui, ypač dabar, kuomet 
veikėjai labiausia reikalingi.

kitus, sakysime, katalikiš
kus kraštus, tai Įdomu butų 
užgirsti žinovo nuomonė, ar 
tikrai čia kaltas yra protes
tantizmas ir ar butų buvę 
tuose kraštuose kitaip, jei jų 
gyventojai butų buvę, saky
sime, lotynų katalikai?

Toliau eina dar vienas 
įdomus klausimas, būtent, 
kuris yra nekrikščioniškųjų 
tikybų ir ypačiai stabmel
dy bes santikis su dorove? 
Juk turime atsiminti, kad 46 
nuošimtis visos žmonijos yra 
stabmeldžiai. O prie jų rei
kia dar pridėti 13 nuos. ma
hometonų ir 1 nuoš. žydų, 
šitas klausimas man ypačiai 
parupo, perskaičius katali
kų kunigo Purickio (jei tik
rai, kaip kartais rašoma, p. 
Vygandas yra kun. Puric 
kis) stabmeldžių lietuvių 
dorovingumo palyginimą su 
katalikais lenkais ir apskri
tai su vakarų Europos kata
liku kraštais. Šitai jo žodžiai 
(“Lietuva” Nr. 177):

“Dar būdami pagonimis 
lietuviai nepasižymėjo to
kiais žiaurumais, kaip krikš
čioniškos neva civilizuotos 
Vakarų Europos tautos. Kai 
neva civilizuota.Vakarų Eu
ropa davė Liudviką XI, Pet
rą 'Žiaurųjį (Kastiliją) Hen
riką IV (Anglija), Alfonsą 
V Aragonieti ir daugybę ki
tų jiems panašių kruvinų vy
rų, tai ‘pagoniškoji’, ‘barba
riškoji’ Lietuva davė tokius 
vyrus kaip Algirdas, Kęstu
tis, Vytautas, kuriems net 
didžiausi jųjų priešai — len
kai ir kryžeiviai buvo pri
versti pripažinti aukščiau
sios humaniškumo bei šir
dies ii’ proto kultūros priva
lumus.”

O perskaičius sekamame 
“Lietuvos” Nr. 1?8 to paties 
autoriaus dejavimus dėl di
dėjančios lietuvių tarpe ne
santaikos, kad “atmosfera 
Lietuvoje darosi vis labiau 
nebepakenčiama,” kad “to
kia atmosfera nuveda daž- . 
niausiai Į anarchiją, o anar
chija reiškia valstybių mir
tį,” sukėlė man abejonių, ar 
gerai padarė musų protė
viai, patapdami katalikais? 
Juk iš tikro, baimė ima dėl 
Lietuvos ateities, kai nuolat 
matai ir girdi, kaip kursto
mas tikybinis uolumas, pąį> 
grjsfaš< tpkia artimo meilė 
kitaip tikfeftiems, kokia pa- 
’ _ Barįolomiejaus

ščionis? Teoretiškai galima 
atsakyti, kad krikščionis 
yra tas, kuris laikosi Kris
taus ideologijos. Bet prak
tiškai tai nieko nepaaiškina, 
nes Kristaus mokymu re
miasi kelios didelės tikybų 
grupės: lotyniškųjų katali
kų, graikiškųjų katalikų, 
protestantų ir visose jose 
devynios galybės oficialiai 
pripažintų ir juridiškomis 
teisėmis egzistuojančių sek
tų. P. Vygandas sako, kad 
tikybinio Įsikarščiavimo me
tu Lietuvoje buvę net 72 
krikščioniškos sektos (“Lie
tuva,” Nr. 177).

Jei neklystu, rodos pa
grindinė Kristaus mokymo 
mintis buvo: mylėk artimą 
savo kaip pats save. Gi visos 
Kristaus ideologija besire
miančios sektos tarpusavio 
santykiuose elgėsi ir tebesi- 
elgia kai kada kaip tik prie
šingai šiai Kristaus taisyk
lei. Besiginčijant, kas tiks
liau supranta Kristaus mo
kymą ir besistengiant savajį 
Kristaus minčių aiškinimą 
prievarta antmesti kitiems, 
pralieta visa jura žmonių 
kraujo. Šitose krikščionių 
tarpusavio ‘žudynėse ir 
stabmeldžių bei netikėlių 
atvertimo žygiuose ypatin-! 
gu žiaurumu yra pasižymėję 
lotyniškieji (Rymo) katali
kai.

Mes turime Lietuvoje ga
lingą krikščionių demokra
tų politinę partiją. Bet ar 
yra visoje Lietuvoje bent 
vienas žmogus policijoje už
registruotas kaipo krikščio
nis? Ar turi bent vienas Lie
tuvos piliečių savo pase ti- 

i kybos rubrikoje pažymį, 
kad jis yra krikščionis? 
Šiandien, kai mes kalbame 
apie krikščionis, mes pa
prastai turime omenyje ne # _ 
tuos žmones, kurie savoI sireiškė

t

Liūtas — tai Anglijos galybes žymė, jos viešpatavimo ženklas. Ligi šiol Anglija buvo skaitoma 
galingiausia valstybė pasauly. Bet po karo jos galybė pradėjo greitai smukti. Prekyba suiro ir 
jau kelinti metai valdžiai prisieina maitinti su viršum miUonas bedarbiu. Darbininkai labai ne* 
rimauja ir jau patįs anglai ima pranašauti, kad Didžiajai Britanijai yra lemta išmirti badu, šis 
paveikslėlis parodo, kad Liūto saulė jau leidžiasi, t. y, baigiasi Anglijos viešpatavimo dienos.

praktiniame gyvenime va-į Nakty Paryžiuj# -katalikų 
dovaujasi Kristaus artimo * kryžuočių žygiuose Lintuvo- 
meilės taisykle, bet tik- ire-l je ir tt. P. A
gistruotuosius vienos ar ki-! - 'i -i- .. , .

MARGUMYNAI
• f k « r ’ 

Sunkiausioji raeja.
Kaip sau norite, o aš nesu

tinku su Pruseika, kad sun
kiausioji idėja yra munšaino 
negerti. Kertu laižytas iš vi
sų gražiausiai nusipentinu- 
sių Bostono merginų, kad tas 
netiesa. Yra daug menkes
nių dalykėlių, bet kur-kas 
sunkesnių. Ir nedyvai. Jeigu 
jums prisieina nulaikyt išdy
kusi arklį, jus pasižabojat jį 
irnulaikot; bet jeigu jums 
reikėtų nulaikyt zuikį už Uo
degos, jokiu budu nenulai
kysite. Jeigu ištinka gaisras, 
sulekia gaisrininkai su maši
nomis it užgesina, bet pa
bandykit užgesinti pamylė
jusių širdžių meilės liepsne
lę !... Niekas negelbės—degs 
kai fosforas, kol vienas ki
tam nosies nenukąs... Taigi, 
sunkiausioji idėja yra ne
nudėti. Parodyk bile vienam 
senberniui skaisčiaveidę še
šiolikinę — ir jis toj valan
doj užmirš apie munšainą.

J—■•.

tos pirmiau minėtųjų tikybų 
ir jų atskalų sąrašuose (išvi
so apie 40 nuoš. visų pasau
lio žmonių). Todėl antraštė
je padėtasis klausimas sa
vaime suskyla į visą eilę ši
tokių klausimų: Ar lotynų 
katalikybė dorina pasaulį? 
Ar graikų katalikybė dorina 
pasaulį? Ar protestantiško
ji krikščionybė dorina pa
saulį? Ar ši bei kita krikš
čionių tikybų sekta dedasi 
prie pasaulio dorinimo? ir 
tt. Jei rastųs visiems šitiems 
klausimams teigiamas atsa
kymas, tai be neatsakytų kas 
nors, ar yra tokia krikščio
niškųjų tikybų arba jų at- 

i skalų, kuri daugiau už kitas 
dorintų savo išpažintojus? 
Jei yra, tai katra būtent? Ir 
kurie tam išrodymai?

Kai kada galima užgirsti 
nuomonę, kad tuose kraš
tuose, kur dauguma gyven
tojų yra protestonai, žmo
nių dorovė esanti didesnė. 
Ir pavyzdžiui minima yra 
Suomija, Švedija ir lt Jei 
minėtieji kraštai iš tikro pa
sižymi aukštesne dorove už

♦
: j , * >
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Kas skaito ir rašo,. 
Tas duonos neprašo. LIETUVIU JUDĖJIMAS Į© 1

NORWOOD, MASS. 
Komunistai nubankrutino 

pažangiųjų lietuvių veikimą.
Pamenu laikus, kada čio

nai gyvavo Lietuvių •Socia
listų Sąjungos 133 kuopa. 
Tada vietos pažangieji lietu
viai darbininkai gyveno san
taikoj ir vedė kovą prieš iš
naudotojus. Buvo rengiamos 
prakalbos, paskaitos, plati
nama darbininkiška litera
tūra. O su kokiomis iškilmė
mis ir entuziazmu buvo ap
vaikščiojama pasaulio dar
bininkų šventė Pirmoji Ge
gužės!

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga atydžiai tėmyjo kapita
listų puolimą ant darbinin
kų klesos ir prie kiekvieno 
kapitalistų pasikėsinimo ant 
darbininkų laisvės visur bu
vo rengiami masiniai susi
rinkimai ir išnešami protes
tai.

LSS. visuose miestuose 
augo ir stiprėjo. Ji buvo stip
riausia lietuvių darbininkų 
organizacija šioj šaly. Viso
kie tamsos apuokai ir pašle
mėkai drebėjo prieš ją.

Norwoodo miestelis nedi
delis, bet ir čia L. S. S. 133 
kuopa turėjo virš šimto na
rių. Jeigu LSS. 133 kuopa ir 
ligšiol Norwoode butų gyva
vus, tai čia nebūtų suvyję 
lizdų ir įsigalėję atžagarei
vių gaujos.

Bet štai atsirado karšta
galvių komunistų šaika, kuri 
rimtą socialistų darbą išar
dė ir LSS. 133 kuopą sugrio
vė. Jie skelbė darbo žmo
nėms, kad tik jie vieni esą 
revoliucijonieriai ir kad tik 
jiems vieniems išpuola gar
bė galutinai paliuosuoti dar
bininkus iš po kapitalistinės 
vergijos. Darbininkai pa
klausė jų viliugingo šauks
mo — ir tapo suvilti. Mes yį- 
si šiandien matome, kurlinK 
musų komunistai numaršavo 
ir ką šiandien jie turi.

Aš čia trumpai pabriešiu 
musų miestelio komunistų 
veikimą.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
visas lietuvių komunistų vei
kimas susidėjo vien iš šmu
gelio ir šmeižtų. Jie ir patįs 
jau nekartą viešai prisipaži
no, kad iš jų veikimo išėjo 
tik piššš... Štai tūlas Darbie- 
tis “Laisvės” No. 211 rašo: 
‘^Teisybę pasakius iki šioliai 
komunistinis veikimas musų 
kolionijoj buvo pusėtinai ap
leistas. Bet ■ tų apsnūdimo 
priežasčių čia nedėstysiu.”

Kodėl gi Darbietis nega
lėtų paaiškinti komunistų 
nusibankrutavimo : priežas
čių? Ai* gėda prisipažinti 
prie šmugelio ir kitų nedorų 
darbų?

^Toliaus Darbietis prisipa
žįsta, kad netik pas lietu
vius, bet ir pas žydus komu
nistinis veikimas nuprogre- 
savo į atbulą pusę. Seniaus, 
kol socialistų organizacijos 
buvo stiprios, vietos žyde
liams nereikėjo sinagogos ir 
jie apie ją nei nesvajojo. 
Dabar gi, kuomet komunis
tai pasiėmė darbininkus va
dovauti, tai privedė prie to, 
kad pažangieji darbininkai 
pradėjo budavoti sinagogas 
ir bažnyčias. Norwoodo pa
žangieji žydeliai šiandien 
jau palindo po rabino pan- 
tapliu, o lytoj gal ir musų 
Krečukai, Grybukai ir Gal- 
gučiai palis po kun. Taškuno 

.pantapliu. Jiems ten ir vieta. 
O pažangieji Norwoodo lie
tuviai darbininkai žada at
gaivinti LSS. 133 kuopą.

Ligšiol vietos komunistai 
buvo susiviję lizdą ir šiek- 
tiek laikėsi Keistučio drau
gijoj. Bet pradėjus jiems 
draugijos iždą išnaudoti ir 
persekioti kitokių įsitikini
mų narius, jų vardas ir čia 
nupuolė iki žemiausio laips
nio. Ypač jie šitoj draugijoj

visai nekaltai užsipuolė ant 
finansų sekretoriaus Ger
manavičiaus. Su pagelba 
šmeižtų, melų ir suokalbių 
jie norėjo prašalint jį iš fin
ansų sekretoriaus vietos. Bet 
šita jų ataka jiems visai ne
pavyko. Jie gavo tokį sprik- 
są, kad vos patįs iš komiteto 
vietų neišlėkė. Reikia tikė
tis, kad sekančiais komiteto 
rinkimais jie praras paskuti
nes savo pozicijas — bus iš
šluoti iš Keistučio draugijos 
komiteto vietų.

Ilgai Tylėję*.

BROOKLYN, N. Y.
Kaip jie “auga” ir “stiprėja”!

Aš labai nustebau, kuo
met sužinojau faktus, kaip j i_____ • x • uMA,,Zx-.x”
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HAVERH1LL, MASS. 
Įvairenybės ir nuotikiai.
Rodosi, Haverhilly yra vi

sokių atsitikimų, a^ie ku
riuos reikėtų pranešti spau
dai. Bet kas čia tuomi rūpin
sis! Visi, mat, užimti. Socia
listai vis dar dejuoja nuo ko
munistinių skriaudų, ir ne
pradeda savo darbo, o san- 
dariečiai, berods, visai už
migę.

Bet komunistai tai “vei
kia.” Šiuo laiku jie labai 
“bizy.” Vienas jų vadas 
munšainą parceliuoja, o kiti 
labai užimti su svetimomis 
moterėlėmis, šį kaitą ju var
dų neminėsiu, bet, manau, 
vistiek reikės kada nors juos 
užregistruoti.

Skaitydamas “Laisvę” pa- 
tėmyjau, kad kitų kolionijų 
komunistai labai lenkty- 
niuoja “Laisvės” vajumi. 
Nors aš su komunistais netu
riu nieko bendra, bet turiu 
pasakyt, kad tas lenktynia
vimas neša jiems didelę nau
dą. Bet paklauskit, kaip Ha- 
verhillio komunistai “Lais
vės” vajumi lenktyniuoja? 
Gia jie lenktyniuoja tik apie 
“progresistes,” vaikų moti
nas. Apie komunistus čia 
skamba šitoks perspėjimo 
obalsis: “Apsisaugok komu
nisto, kad tavo pačios neiš
vežtų.”

Kodėl A. Remeika nieko 
neparašo apie savo draugu- 
čius Į “Laisvę” arba “Vil
nį”? Remeika labai mėgsta 
pasijuokti iš kitaip manan
čių žmonių, bet apie savo 
vienminčius tai nutyli. Ne
jaugi Remeikai patinka toks 
palaidų komunistėlių gyve
nimas? Nuduot nežinėliu, 
kad komunistai ardo šeimy
nas, tai reikia būt aklu ir 
kurčiu.
Žodis Haverhillio lietuviams 

socialistams.
Draugai! Jau laikas pa

busti iš letargo ir stoti į eiles 
organizuotų socialistų, kad 
kartu kovojus už paliuosavi- 
mą darbo žmonių klesos iš 
alginės vergijos. Neužmirš
kite, draugai, kad ir mes pa
tįs esame alginiais vergais iš 
pat jaunų dienų.

Draugai! Atgaivinkime 
L. S. S. 144 kuopą, kuri čia 
daug veikė ir daug gero dar
bininkijai padarė.

Draugai! Tarkite žodį per 
“Keleivį:” ar budėsime, ar ir 
ant toliau snud oliuosime?

Darbininkas.

komunistai “auga” ir “stip
rėja,” kaip kad “Laisvė” ir 
“Vilnis” nuolat giriasi.

Komunistų Lietuvių Sek
cijos suvažiavimo metu, kuo
met buvo svarstoma apie 
pakeitimą “Vilnies” dien
raščiu, paaiškėjo, jog prade
dant “Laisvę” leisti dien
raščiu, ji turėjo virš 8,000 
skaitytojų. Dabar ji turi tik 
5,500. šitą faktą pasakė 
Paukštys, norėdamas įtikin
ti delegatus, kad “Vilnies” 
dienraščiu negalima leisti, 
nes butų pavojus abiejų 
dienraščių gyvybei (ir “Vil
niai” ir “Laisvei.”) Andriu
lis į tai atsakė: Nepaisykim, 
kad už kelių mėnesių ir už
darytume “Vilnies” dienraš
čio leidimą, bet per tą laiką 
mes subankrutysim “Nau
jienas” ir kitą Chicagos

Talouraine
te A &COFFEE

fe

Indj^^Ctu'.on

Tikrai
Nepalyginama 
Kombinacija 

59clh 50cH lb-

tuo yra užganėdinti, nes vie
ni yra buvę gyvanašliai, kiti 
yra, o treti rengiasi būti. Ge
riau, girdi, iškoliok Michel- 
soną, Grigaitį ir kitus. Tuo
met busi tikras bolševikas ir 
revoliucionierius.

Tokį pagrąsinimą gavęs,

CHICAGO, 1LL. 
“Naujienų” maskaradas; 

Vaidylų bankietas; LSS. 81 
kp. veikimas; LMSA. 2 kp. 
Vilniaus seimo minėjimas; 

sandariečių vakarienė.
Lapkričio 2 d. Ashland

Buivydas dabar nesiveržia į Boulevard Auditoriume bu- 
“Laisvę,” bet tik iš pasalų

“Naujienos,”

rie pirmiau buvo kuopą ap- MONTELLO, MASS. 
leidę ir nuseks paskui Mask- u Buto.

mooino neteko.
i Nesenai iš So. Bostono 
persikėlė į čia gyvent su sa
vo šeimyna J. Ivanauskis. 
Vienok darbo jis čia negalė
jo gauti, todėl šeimyną pali
kęs jis išvažiavo dirbti į So. 
Bostoną. Jam nesant namie 
prie jo Marceliukės prisitai
kė C. V—ras ir jiedu čia 
linksmai laiką leido. Žino
ma, Marceliuke buvo pripra
tus prie gerų laikų dar So. 
Bostone gyvendama, nes 
tankiai važinėdavo naktimis 
grybauti. Ivanauskis paste
bėjo, kad jo Marceliuke jau 
perdaug draugingai su C. V. 
gyvena, todėl jis ją per
spėjo. Bet tas perspėjimas 
jau nieko negelbėjo. Kartą 
Ivanauskui nesant namie, jo 
Marceliuke išsikraustė kitur 

_ 'gyventi. Parėjęs vyras namo
rinkime paskaitą skaitė dai-Pr neradęs pačios, pranešė
* . a « * * — w a * * A* A . — . O VX 1 A ♦ % WX IX ZXX X X T X* <xx lmre

dienraštį. Ta padarius, butų kovoja prieš gyvanašles. Gy- . mąsk&radų balnis,
užtektinai < 
atliktas.

Paskui pradėjo pasakoti, 
kaip jie vertėsi be pinigų, i 
Pinigų jie ir dabar neturi, 
vienok jie yra “stiprus” ir 
gali net du dienraščiu su- 
bankrutinti. Skaitytojų “Vil
nis” turi tik apie 4,000.

Taigi, žiūrėkit, kaip jie 
“auga.” 1923 metais, kuo
met kun. Petkus “Laisvę” 
traukė teisman, ji, kaip by
los rekordai rodo, turėjo 8,- 
000 skaitytojų, o 1925 me
tais per suvažiavimą Paukš
tys įrodė, jog skaitytojų turi 
jau tik 5,500. Vadinasi, per 
du metu “užaugo” į atbulą 
pusę net 2,500 “Laisvės” 
skaitytojų.
Seno Vinco “revoliucija” ir 

Petrikienės galva.
“Laisvės” vakarienėj visi 

gėrėjosi dviem asabom: Se
nu Vincu ii- Katerina Petri- 
kiene. Katerina pasižymėjo 
kaipo gera diktatorė, o Se
nas Vincas savo “prakalba,” 
iš kurios taip ir tryško “mun- 
šainas.” Katerina neleido 
žmonėms sėdėti ten, kur 
kam patiko, bet įsakė visai 
eilei išeiti, nes buvo “gar
bingesnių” vyrų. Pirmoj vie
toj atsisėdo jos vyras, dantų 
lupikas A. Petriką, antroj— 
“munšaino” tėvas Senas 
Vincas.
“Laisvės” reporteris džiau

giasi Seno Vinco “prakal
ba,” kaipo juokų prakalba. 
Bet S. V. nei nebandė juokų 
krėsti. Jis norėjo pasirodyti 
dideliu revoliucionierium. 
Bet pasirodė tuom, kuom 
yra — geru “munšainie- 
rium.” žmonės sako, kad tik 
todėl “Laisvės” redaktoriai 
su Petriką ir važiuoja pas 
Seną Vincą ant farmos, kad 
ten pasimaudyti mėnulio 
šviesoj. Neišgero sykį Senas 
Vincas per “Laisvę” prane
šė, kad Petrikos kamera ne
galėjo jų “feisų” nuimti. 
Petriką aiškino, kad tai kal
tė negatyvų. Man dabai* aiš
ku, jog ne negatyvų kaltė, 
bet perdaug buvo pripilta 
“sulušino.”

Buivydo “revoliucija.”
Buivydas stovi lygiai to

kioj pozicijoj, kaip cirkaus 
slonius. Ką jam pasako ar 
paliepia daryti “Laisvės” re
daktoriai, tą jis ir daro. Bet 
kartais ir cirkaus slonius ima 
ir supyksta ant savo pono, 
pradeda netaip dalyti, kaip 
jam liepiama. Taip atsitiko 
ir su J. Buivydu. Jis užsima
nė sukelti “revoliucija” 
prieš savo mokytojus.- Sykį 
ėmė ir sušuko: “Ura prieš 
gyvanašlius ir gyvanašles!” 
Redaktoriai išgirdę tokį šu
kavimą, pasakė savo išmo
kytam sloniui: Jeigu tu taip 
daiysi, tai negausi nei nosies 

_ . ^usišildyti po ^Laisvės” pa- 
nio. ipac jie »ivuj uiaugijvjižęs iš Lietuvos Ed. Paura- stoge. Turi žinoti, Jonai, kad 
susikompromitavo, kuomet ižas. J. Virbickas. visi “Laisvės” redaktoriai

didelis darbas vanašliai jau geri. “Revoliu- ne^ pirmiau _
e i ja” nenusisekė. H. J. SteeL nerengdavo mąskara-

LAWRENCE» MASS. 
Bus paskaita apie evoliuci

jos mokslą.
LSS. 61 kuopa čia rengia 

labai Įdomią paskaitą apie 
evoliucijos mokslą. Bus aiš- 

kaip atsirado žmo- 
ar jį Dievas

ki narna, 
gus ant žemės 
iš molio nukrėtė, taip kaip 
kalba musų kunigėliai, ar jis 
iš beždžionės išsivystė, taip 
kaip sako tūli mokslininkai?

Prelegentu yra užkvies
tas “Keleivio” redaktorius 
drg. S. Michelsonas, kuris 
yra parašęs knygą apie evo
liuciją ir gerai yra su šituo 
klausimu susipažinęs.

šitokių paskaitų Lawren- 
ce da nėra buvę, todėl ren
gėjai kviečia visus atsilan
kyti ir užtikrina, kad išgirsi
te ir savo akimis pamatysite 
tokių dalykų, kokių dą ne
buvote savo gyvenime nei 
girdėję, nei matę. (Paskaita 
bus iliustruota paveikslais.)

Dabar prašome tik įsitė- 
myti vietą ir laiką. Paskaita

dų arba paprastų šokių. Die
na buvo labai graži, tai pub
likos prisirinko daug. Pa
prastai į “Naujienų” rengia
mus koncertus arba piknikus 
ne vien tiktai vietiniai lietu
viai atsilanko, bet daug jų 
atvažiuoja ir iš apielinkės 
miestelių.

Svetainės durys buvo at
daros nuo 6 vai. vak. Apie 
8 vai. buvo jau apipilnė au
ditorija, kurion telpa apie 
keturi tūkstančiai publikos. 
Kostiumų buvo nepaprastai 
gražių' ir originalių, mat 
kiekvienas norėjo vis geriau 
pasirodyti ir dovanas laimė
ti. Buvo kelios poros pasida
rę kostiumų vien iš “Naujie
nų” antgalvių; kiti turėjo 
pasidarę, kostiumus iš vienų 
“karterių”; treti susitaisę 
grupėmis, reprezentavo dar
bininkų eiles. Buvo ir pavie
nių labai gražiai pasipuošu
sių, kaip ve: “Charlie Chap- 
lin” gerai nudavė tikrąjį 
Chapliną. Jis gavo gerą do
vaną. Kiti buvo pasirengę

vos agentus, dabar patys 
prašosi priimti juos atgal į 
kuopą. Bet kuopa atsargiai1 
su tokiais apsieina, kad kar
tais neįsileidus griovėjų. 
Bolševikai dabar visokiais 
budais stengiasi įlįsti kiek- 
vienon draugijon ir paskui 
jas užvaldyti.

Spalių mėnesio mitinge 
prisirašė dar vienas narys, 
pirmiau buvęs LSS. 81 kp. 
nariu. Lapkričio 7 d. susirin
kime vėl vienas buvo priim
tas, kuris buvo kuopą aplei
dęs. Nors ir buvo kuopą ap
leidęs, bet kaipo susipratęs 
žmogus, bolševikams nepri
klausė.

Kiekvienam kuopos susi
rinkime būna paskaitos. 
Draugai, skubiai užbaigę 
mitingą, išrenka prelegentą 
sekančiam susirinkimui lai
kyti paskaitą. Pereitam susi- 
lininkas *"m. Šileikis temoje aP^.Ja^ Porcijai. Ir štai kas 
“Politinė Ekonomija.” Pa- atsitiko. Policija pastebėjo 
skaitos esti politiniais klau- girtą žmogų važiuojant au
siniais. Yra gerokas skaičius ton™bilium. Sulaikė jį ir pa- 
užsiregistravusių prelegentų J?atę, kad tai beesąs Marce- 
ateičiai.

* * *
Liet. Moksleivių Susiv.

Amerikoje 2 kuopa stropiai XredS^‘S 
rengiasi prie 20 metų sukak- - no ~ garbes praras-

** Jis ir vėl
Kadangi Lietuvos liaudis' pap,uolė KuzikuotU <lėdžiU L,? „X T rankosna. šį kartą jis užsi-
ko\ ojo uz Lietuvos nepn-1 m kė • 50 d oj bausmės. Da- 
kląusomybę pneš caro vai-. ° . ... .

liukės numylėtinis Galiukas. 
Teismas jį nubaudė ant 100 
dol. ir laisniai jam buvo at
imti. Bet Galiukas, vis dar

ti, važinėjo automobilium be 
laisnių. Bet neilgai. Jis ir vėl

I

PITTSBURGH, PA. 
Miko Petrausko koncertas.

Gruodžio 5 d., 7.30 vai. 
vakare, L M. D. Svetainėje 
įvyks komp. M. Petrausko 
koncertas. Taigi, Pittsburgo 
ir apielinkės lietuviams dar 
kartą teks išgirsti musų Mi
ką dainuojant. Jis nesenai 
sugrįžo iš Lietuvos ir čionais 
dainuos savo naujas kompo
zicijas.

Ant rytojaus po koncer
tui, t. y. nedėlios vakare, toj 
pačioj svetainėj bus skani 
vakarienė, kurią rengia San
daros Kuopų Sanryšis. Laike 
vakarienės bus muzikalis 
programas ir prakalbos. 
Kalbės “Sandaros1’ redakto
rius Tulvs ir nesenai sugrį-

bar nabagas jau bijosi su 
Marceliuke susieiti ir savo 
automobilį užstatė už sko
las. Tai mat prie ko priveda 
svetimoteriavimas.

Marceliuke palikus viena 
dabar turi pas žydus grindis 
plauti už 12 dol. į sąvaitę, 
kad pragyvenus su dviem 
vaikais, o Ivanauskas be jo
kio rupesnio savoj stuboj 
gyvena nieko neatbodamas.

Dausų Parapijona*.

džią, tai musų studentai ma- 
I to reikalo paminėti tos ko
vos 20 metų sukaktuves.

* ♦ *

Spalių 31 d. Lietuvių Au
ditorijoj buvo surengta san
dariečių Politinio Iždo vaka
rienė. Netikėtai ii- man teko 
ten būti. Tai buvo lyg numi
rėlių susirinkimas: žmonės 
be ūpo, lyg ko laukdami sė
dėjo, sėdėjo mažutėje sve
tainėje iki kokiai 10 valan
dai. Publikos prisirinko ke
letas desėtkų. Nei muzikos, 
nei šokių nebuvo. Tiktai va
karieniaujant pora mergai
čių pianu ir smuiką pagrojo.

Buvo ir prakalbų, bet jos 
tiesiog įpykino klausytojus. 
Pirmininkas Švitra per dan
tis, lyg skausmą kęsdamas, 
plepa, plepa, kol pristato 
kuri nors kalbėtoją. Kalbė
tojai irgi be tvarkos, pav., 
dentistas Drangelis, kurs ne
senai sugrįžo iš Lietuvos, 
papasakojo, kad Lietuvoje 
tiktai valstiečiai liaudinin-

t

<

bus ateinanti nedeldienį, 29! Lietuvos kunigaikščiais, Ro- 
Ičlu, pradedant lygiai! kareiviais, senovės An- 

3 valančią po pietų, Lietuvių kostiumais, giltinėmis

“Naujienų” skirtą dovaną,

žvaigždės kliubas, kuris su
darė arti šimto darbininkų 
grupę. Buvo ir daugiau gerų 
dovanų, kaip loto kreditas 

__ ___  vertės $250.00, dail. M. Ši- 
Muityni" Sandros’kJopo. !^0 Paveikslas vertės $75, j • , • . .. • ’ baliuje iirtt. :mu laisvę pnes kunigų pa-

Sandaros 36 kuopos mas- i . ^vajias skyrė vietos biz-' stangas. Socialdemokratai, 
karadų balius pavyko gerai. ?ieriai ir profesionalai. Viso1 girdi, tenai veik niekam ne- 
Žmonių buvo pilna svetainė 
ir daug buvo gražiai pasirė- ^>200.00 su viršum. Geriau-:

lapkričio, pradedant lygiai i kareiviais, senovės An-- - -J _---- ------ L------ -•UJ-r-S.

Ukėšu Kbubo^salėj, 41 Ber-i Lietuvos mergaitėmis, 
keley^st. ‘ ! “Naujienų” skirtą dovaną,

Prašome nevėluoti, kad $^^00, laimėjo Rytmetinės 
išgirstumėt viską nuopra-i 
džios. Visus kviečia,

LSS. 61 kuopa.\ - - _
PITTSBURGH, PA.

džiusių ir apsimaskavusiu. ?ias dovanas gavo tie, ^urie 
" apsirėdžm- ‘ nors vaidino apie “Nau-

jienas.”Navatniausia 
siems buvo skiriamos dova-

BROOKLYN, N. Y. 
Moterų vakarėlis.

Lietuvos Moteių Globos 
draugijos pastangomis 10 
lapkričio čia tapo sulošta 
juokinga komedija “Lap
kus”, kurio rolę vaidino K. 
B. Kriaučiūnas, Vingilio —
J. Valentis, Matildos — M. 
Teiberiutė, Katriutės — U. 
Bacevičienė, Plepaitienės —
K. širvydienė. Visi vaidin
tojai buvo gerai prisirengę 
ir prijuokino publiką iki so
ties.

Pertraukose J. MikolaL- 
nienė padarė , pranešimą 
apie »20 metų jubiliejų nuo 
įvykimo Didžiojo Vilniaus 
Seimo, gruodžio 4 ir 5,1905 
metuose, ir perskaitė Seimo 
nutarimus, pridurdama, kad 
tais laikais caro valdžia taip 
nepersekiojusi lietuvių spau
dos konfiskacijomis, pinigi
nėmis baudomis ir sunkiųjų 
darbų kalėjimu, kaip dabar 
Lietuvos valdonai kunigai- 
katalikai kad persekioja, 
kurie be teismo sprendimo 
sumetė į sunkiųjų darbų ka
lėjimus — Lietuvos močiutę 
Feliciją Bortkevičienę, “Lie
tuvos Ukininko”ir“Lietuvos 
Žinių” redaktorę, ir Leoną 
Vitkauską, “Šiaulių Naujie
nų” redaktorių. Dabartinių 
Lietuvos valdonu rėžimas 
yra toli sunkesnis už caro 
rėžimą, nes čia jau savieji 
laužo Lietuvos Konstituciją 
ir mindžioja demokratijos 
principus.

Paskiaus p-lė A. Žarskytė 
padainavo dvi daineli, kurią 
pianu palydėjo Elena Vy- 
ziutė, ir ant galo p. K. širvy
dienė kalbėjo apie Lietuvos 
Moterų Globos darbus šel
piant Lietuvos našlaičius ir 
kvietė publiką rašytis prie 
šios draugijos nariais.

Dalyvis.

ra žinomi. Paskui tas pats 
kalbėtojas nupasakojo, kad 
buvęs ir bažnyčiose atsilan
kęs. Bažnyčios tai esančibs 
jau ne tos, ką buvo prieš 17 
metų,
jų bažnyčių, klioštorių nie
kur nesą. statoma. Dr. Zi- 
montas visą savo kalbą pa
šventė “kritikavimui” “pa
daužų,” kurie, girdi, sanda
riečių “Varpą” nuolat “ėda”

jos pustuštės. Nau-nos. Teisėjais buvo pakvies- 
ti žmonės iš toliau: S. Baka- 
nas iš Bridgeville, Pa., M. 
Liepaitė iš Camegie, Pa. ir 
J. Bikinas iš South Side. Bet 
atsirado žmonių, kurie teisė- i v
ju nuosprendžiu buvo ,nepa- kratišką” bankietą Evans-.----- , . _~r^ .
tenkinti ir ėmė triukšmą tone (milionierių distrikte). i per Naujienas, 
kelti. Ypač triukšmo kėlimu Nors tai buvo tiktai nariui Užkandžiai buvo neblogi, 
pasižymėjo J. Geiežauskas. i bankietas, bet gerokai buvo Buvo renkamos aukos Politi- 
Jo nuraminimui reikėjo: F .pašalinių žmonių. Plačia-; niam Iždui, 
šauktis policijos pagelbos. visuomenei gal dar nėra' P""-

ir atsilankiusieji buvo pilnai 
patenkinti.

« ♦ ♦

Spalių 24 d. Vaidylų Bro
lija buvo surengusi “aristo-

šauktis policijos pagelbos. j£i visuomenei gal. dar nėra Buvo atsilankęs ir p. Mi- 
L. M. D. pirmininkas ir kiti daug žinoma Vaidylų Broli- kas Petrauskas, kurs nesenai 
bandė įsikarščiavusį Gele- nesj\ yra slapta organi- atvyko iš Lietuvos.
žauską nuramint, bet veltui, ^eija ir į ją ne lengva įstoti. | Ar šiaip, ar taip, bet san- 
Tuomet policmanas norėjo Komunistai nėra priimami, Mariečiai Chicagoje labai 
išvesti jį laukan, bet Gėle-J^tai jie taip niekina Vaidy- . silpnai stovi. Jau ir patys 
žauskas pradėjo kibt ir prie į’V Broli ją, klaniečiais vadi-1 prisipažįsta, kad jie minių 
policmano. Tada policma-Į na ir tam panašiai. Vaidylų neturi savo eilėse.
nas išsitraukęs lazdą sudau-Brolija sparčiai auga, nors 
žė Geležauskui galvą. j J®n priimama tiktai aukštes-

Tai labai negražus iš pu- nĮ mokslu pasiekusieji žmo- 
sės Geležausko pasielgimas, nės, inteligentai ir rimtesnie- 
Jis yra biznio žmogus ir ve- J1" darbininkai, 
dęs, o kai įsikarščiuoja, tai _ 
proto nustoja. Į ......__ --__ ______ ________

Kuopa uždirbo 30 dol. prakalbų svečiai linksmino- žiemą šiais metais. Jo ap- ___ ti__ - K..4.. J_____ ii •__ _ •__  1__

Don Pilotas.

PRANAŠAUJA ILGĄ IR 
ŠALTĄ ŽIEMĄ.

Žinomas meteorologas,
Bankietas puikiai pavyko. Herbert J. Browne, prana- 

i Buvo pietus, prakalbos, o po sauja Amerikai ilgą ir aštrią 
prakalbų svečiai linksmino-žiemą šiais metais. Joan- 

Suprantama, butų daugiau 3$ Per visą naktį kol diena ■ skaitfiavimu, sniego busią, 
uždirbus jeigu ne tas triukš- pradėjo aušti labai daug, šalčiai labai di-

♦ « • 'deli ir pavasaris labai vėly-
aaejo BKirstytis Northsidės LSS. 81 kuopa vas. Vasara busianti trumpa 
Buvęs Baliuje, (sparčiai pradėjo augti. Ku- ir šalta.

mas. žmonės išsigandę 
triukšmo pradėjo skirstytis • 
namo. r - - - ‘

loteru Globos darbus šel
piant Lietuvos našlaičius ir

(®Wppi>dcciJų t*M aot 5 FUil)



K E L E I V I S4
ikients tautiškiems reika- 
' lams, tai kodėl jie negalėtų 
paremti savo generolo? Na, 
tai ir gud-bai. Maike, ba tu
riu da užeit pas kleboną apie 
tai pasikalbėti.

—Laimingos kelionės, tė
ve.

DIPLOMAI ASILAMS
Buvo laikai, kada aristo

kratai universiteto diplomus 
galėjo nusipirkti už pinigus. 

I Vienas tokių aristokratų, 
norėdamas tapti "mokytu,’ 
raitas nujojo arkliu i univer
sitetą gauti diplomo. Kaip 
tik sumokėjo 100 talerių, 
profesorius tuojau davė jam 
diplomą. Bet aristokratui to 
buvo maža. J is kreipėsi i 
profesorių:

—Kažin ar negalėtų gauti 
diplomo mano arklys? Aš už 

' ji užmokėsiu 100 talerių.
Profesorius atsakė:

i 
i
I

Profesorius atsakė:
—Ne. Arkliams diplomų 

i neduodant. Juos gali gauti 
tik asilai, panašus i tamstą.

Tie seni geri laikai dingo. 
Diplomui gauti reikia dabar 
baigti universiteto mokslas. 
Tečiau dar yra universitetų, 
kurie ir šiandien asilams 
duoda diplomus. Tai Fribur
go .(Šveicarijoj) jėzuitų 

į “universitetas.” Teisybę pa-

-1 >

• •

pasakė mylėk ir savo priešą. 
Argi jus neraustat iš gėdos 
prieš tautą, prieš tikybinius 
idealus, kai sodinot kalėji- 
man pirmąjį musų tautos 
prezidentą p. Smetoną, kai 
su policija išvilkot iš tautos 
Tribunolo žinomus Lietuvos 
sūnūs, senai dirbusius Lietu
vos gerovei — Grinių, La
pinską ir Bielinį. Ką sako jū
sų sąžinė, kai prie Rotužės 
Kaune šaudot alkanus be
darbius? Ar gražu prieš visą 
pasaulį, kaip musų sena vei
kėja, Lietuvos darbuotoja p. 
Bortkevičienė pasodinama 
kalėjimam Nepriklausoma 
demokratinė Lietuva virto 
demokratijai Galgota. Jeigu 
mes lietuviai tarp savęs piau- 
simės, ko tuomet gero laukti 
iš kitų tautų, kur kaikurios 
tyko mus praryti ir vėl už
nerti vergijos kilpą ant kak
lo. “Otempore o moris!” 
Viskas pasauly yra, viskas 
jame šiandien galima, bet 
mes nesenai svetimiems ver
gavę ir Įgyję laisvę gerbki
me kitą žmogų, branginki
me laisvę, nes priešingai da
rydami, didinam savo priešų 
skaičių. i

J. Vai-Ii*.

NAUDINGI PATARIMAI.

Geras būdas veido skais- ’
‘d^Ma^autr SVARBUS KLAUSIM, 
veidą kiečių nuovirom. Sky- nADDIUTRIVIT APhP 
stirnas tinka, jei turi kiek ! VAIuHnuIllV Al VA 
gelsvą spalvą. ■ ■ -----

Suvienytose Valstijose 
yra darbininkų apdraudos 
Įstatymas, angliškai vadina
mas “Workmen’s Compen- 
sation Act” Jei darbininkas

Kad pančekos ilgiau laikytų
Jeigu norite, kad panče

kos ilgiau laikytų, tai nusi
pirkę naujas pirm nešiojimo 
išskalbkite. Nuo skalbimo jų 
siūlai palieka tvirtesni ir il
giau laiko.

Kaip skruzde* išnaikinti.
Skruzdės triobose išnai

kinti yra tinkamiausias šis 
būdas? sumaišyt truputi me
daus su mielėmis arba me
džio pelenais ir supylus mi
šinį į torielką pastatyti toje 
vietoje, kur daugiausia 
skruzdės vaikščioja. Užėdę 
šio mišinio skruzdės prade
da nykti.

Įstatymas reikalauja ligos 
minimumo nuo vienos iki 
dviejų sąvaičių, kad gavus 
atlyginimą.

Kompensacijų mokesnis
yra sulyg to Įstatymo ap- priklauso nuo algų ir ligos

sąlygų. Tūlose valstijose at
lyginimas arba pašalpa iš
mokama sąvaitėmis, o kitur 
viskas ant syk.

Atsitikime mirties, kom
pensacija mokama nuo są
vaičių, iš kurių 300 sąvaičių 
yra žemiausias maksimu
mas. Atsitikime visiško su- 
negalėjimo, mokama Įvai
riai, nuo 260 sąvaičių iki gy
vos galvos. Atsitikime mir
ties mokama tarp $3,000 ir 
$7,800. Atsitikime nuolati
nio visiško sunegalėjimo 
tarp $3,000 ir $10,000 ir at
sitikime dalino sunegalėji
mo nuo $1,500 iki $6,240.

draustas dirbtuvėje, tai prie 
darbo jam susižeidus arba 
užsimušus yra mokamas jam 
arba jo šeimynai atlygini
mas (compensation). Jei 
darbdavis yra savo darbi
ninką apdraudęs sulyg to 
įstatymo, tai darbininkas 
negali kabintis prie darbda
vio už susižeidimą; jis gau
na atlyginimą iš apdraudos.

Bet jeigu darbdavis nėra 
savo darbininko apdraudęs, 
tai susižeidęs prie darbo 
darbininkas gali tuomet 
skųsti darbdavį ir reikalauti 
atlyginimo iš jo. Jei darbi
ninkas tampa užmuštas prie 
darbo, tai jo šeimyna arba 
giminės gali skųsti darbda
vį.

Tačiaus šitokiam atsitiki
me susidaro daug painiavų. 
Sulyg Suvienytų Valstijų 
Įstatymų, darbininkas norė
damas skųsti darbdavį ir 
gauti iš jo atlyginimą, būti
nai turi sudaryti trejis pa
matus, būtent:

1. Darbininkas turi Įrody
ti, kad sužeidimas jokiu bu
du nepadarytas iš jo paties 
neapsižiūrėjimo;

2. Darbininkas turi Įrody
ti, kad jo sužeidimas nepa
darytas iš jo draugti darbi
ninkų neapsižiūrėjimo, ir

3. Darbininkas turi Įrody
ti, kad samdininkas ima vi
są atsakomybę atsitikime 
sužeidimo ar mirties.

Šiuo laiku apdraudos Įsta
tymas yra priverstinas tik
tai dvylikoje valstijų, bū
tent: Arizonoj, Californijoj, 
Idaho, Illinois, Marylande, 
New Yorke, North Dakotoj, 
Ohio, Oklahomoj, Utah, 
Washingtone ir Wyominge. 
Kitur darbininkų apdraudi
mas priklauso nuo darbda
vių liuoso noro.

Tečiaus ir tenai, kur tas 
įstatymas yra priverstinas, 
jis nepadengia visų darbi
ninkų. Paprastai, žemės u- 
kio ir namų darbo darbinin
kai negauna kompensacijos 
atsitikime sužeidimo ar mir
ties. Dvylikoje valstijų — 
Arizona, Illinois, Kansas, 
Louisiana, Maryland, Mon
tana, New Hampshire, New 
Mexico, Oklahoma, Oregon, 
Washington ir Wyoming — 
įstatymai liečia tik pavojin
gus darbus. Valstijos ir mie
sto valdžios darbininkai 
tompensacijon priimami tik 
šiose valstijose: Califomia, 
kolorado, Connecticut, Ida- 
10, Illinois, Indiana, Loui
siana, Maine, Michigan, 
Montana, Nebraska, Neva- 
da, New Jersey, New York, 
North Dakota, Ohio, Ore- 
jon, Pennsylvania, Rhode 
sland, South Dakota, Utah, 

Virginia, West Virginia ir 
Wisconsin. Ligos, paeinan
čios nuo darbo, padengia
mos šiose valstijose: Cali- 

’omia, Connecticut, Illinois, 
Massachusetts, Minnesota, 
New Jersey, New York, 
North Dakota, Ohio ir Wis- 
consin. Oklahomoj samdi
ninkai, kurie turi mažiau 
taip du darbininku, kom
pensacijos Įstatymų nepalie
čiami. Įstatymas taipgi ne
paliečia samdininkų, kurie 
;uri mažiau darbininkų kaip 
tris šiose valstijose: Kentu- 
cky, Ohio, Texas, Utah ir 
Wisconsin; keturis — Colo- 
radoj, Meksikoj ir New Yor- 
ce; penkis — Connecticut, 
Jelaivare, Kansas, New 

Nampshire ir Tennessee;

Kad rankos neskiltų.
Paprastai, pavasarį ir ru

denį daugeliui žmonių skyla 
(skiedrėja) rankos. Gydyti 
reikia taip: vakare šiltu van
deniu su muilu rankas gerai 
nuplovus sausai nušluoštyti, 
paskui ištepti nesūdytu švie
žiu sviestu. Ryte švariai šil
tu vandeniu su muilu nu
plauti. Pakartojus kelis kar
tus šį būdą, rankos nustoja 
skilę.

REMGK1MES PRIE
RINKIMŲ!

Rinkimai Į Lietuvos Sei
mą bus pavasaryje. Lietuvos 
vyskupai jau paragino visus 
kunigus varyti agitaciją 
bažnyčiose ir visur, kad vėl 
pasilikti viešpačiais didini
mui Lietuvos nelaimių.

Rengkimės prie rinkimų 
ir mes — prirengsime savuo
sius Lietuvoje, kad anie pri
sirengtų, ir kitus prirengtų 
rinkimų metu balsuoti už 
Social-demokratų Partiją. 
Mes saviškius prirengti gali
me prie laimėjimo rinkimuo
se nusiųsdami jiems sekan
čias knygeles — paauko
jant kaipo dovanėlę Kalė
doms:

1. Ką privalo žinoti kiek
vienas pilietis - socialdemo
kratas bekuriant valstybę,

2. Kieno ir kaip mes turi
me būti valdomi,

3. Musų kunigai-klerika- 
lai faktų šviesoje,

4. Katalikų bažnyčios pa
dėtis Lietuvos valstybėje,

5. Žemės belaukiant,
6. Rekvizicijų liekanų iš- 

jieškojimas,
7. Kaip Italijos valstie

čiai tvarkosi savo reikalus,
8. Šventasis Tėvas, Papa, 

Ryme.
Visas čia minėtas 8 kny

geles nusiųsiu visiems Lietu
voje ir Amerikoje už $1.00, 
kurias žmonės ilgais žiemos 
vakarais beskaitydami iš
moks už ką reikia ateinan
čiuose Seimo rinkimuose 
balsuoti.

Kada Lietuvos katalikiš
koji valdžia tyčiomis Įvedė 
karo stovi ir neleidžia jokių 
susirinkimų, tai minėtos 
knygelės atliks susirinkimus 
kiekvienoje grinčioje. Musų 
Doleris pagelbės Lietuvos 
piliečiams nuversti katali
kišką, despotišką valdžią, ir 
pasistatyti sau geresnę, ko ir 
Dievas nedraudžia, sulyg 
kun. Tarno Žilinsko tvirtini
mų. Adresuokite: P. Miko- 
lainis, 188—190 Sands st.,
Brooklyn, N. Y.

Kaip žiurkes išnaikinti.
Nebrangus ir nepavojin

gas būdas žiurkėms išnai-
irakuliorų nenešiojo. Ale j sakius, Šveicarija ir, apskri- 
pramoko masažą padaryt, • tai, kultūringieji kraštai jo 
gavo daktaro titulą, ir be- nelaiko universitetu ir neina 
matant pasidarė ponu. Da- mokytis. Ji Įsteigė kunigai 
bar tapo paskirtas Lietuvos' jezuitinti jaunimą kulturiš- 
i------ »„ v... : kai atsilikusių kraštų — Lie

tuvai, Baltgudijai, Ukrainai, 
Latgalijai ir panašiems. Dip- 

i lomus tenai taip lengva gau- 
■ ti, kaip ir stiklą arbatos iš
gerti. Ana va. kad ir Ambro- 
zaičių Kaziukas iš Jurbarko 
(federantas), mažas būda
mas pramoko skaityti ir ra
šyti, keletą metų palaipiojo 
ant bačkų Ožeškienės gatvė
je, pasimokino kunigo Kru
pavičiaus demagogijos, pa
buvo metelius Friburge, ir 
atvažiavo apsišarvavęs dip
lomu ir filozofijos daktaro 
laipsniu. Tokių Friburgo 
“daktaro” Lietuvoj pridygo 
kaip grybų po lietaus.

Diplomai asilams. 
(“Ž-ba.”) Jonas.

Ji Įsteigė kunigai

konsulu New Yorke. Ar tai 
negeras daiktas? O juk ma
sažą padaryt ir aš galiu iš
mokt, ba atsimenu, kaip tur
kiškoj pirty nygeris mane 
syki masažavo.

—Aš neabejoju, tėve, kad 
.tokiu “daktaru” kaip kuni
gų Bielskis arba Pakštas, tu 
irgi gali būti. Bet tikra dak
taro tu nebusi, nes tam rei
kia daug mokslo.

—Aš girdėjau, vaike, kad 
Šveicarijoj yra tokia kunigų 
uždėta škulė, kur ir be dide
lio mokslo gali tapti dakta
ru, bile tik esu geras katali
kas. Aną dieną gavau iš Lie
tuvos gromatą nuo seno savo 
frento, su katruo kartu kiau
les ganėm; jis rašo, kad jis 
irgi važiuoją tenai mokytis. 
Sako, neužilgo visi Lietuvos HAD M C g C Al AI 
šėrikai ir piemenes busią 1/A1\ itJuOlulirll 
daktarais. Taigi nenoriu ir j 
aš atsilikti. Gal parvažiuo
siu kada Lietuvon, tai turė
damas daktaro titulą galė
siu tapti prezidentu ar mi- 
nisteriu.

—Žinau, tėve, Šveicarijoj 
yra tokia mokykla, kuri ke
pa “daktarus” kaip blynus. 
Tai taip vadinamas Fribur
go universitetas,

i

I

I

kinti yra šis: supiausčius ne- ^ad kojo* neprakaituotų, 
dideliais gabalėliais papras- Jeigu kojos prakaituoja ir 
tą kamšti pakepinti taukuo- šunta, tai geriausia prieš ei- 
se ir pabarstyti ten, kur dau- siant gult nuplaut jas uksu- 
giau 
Žiurkės labai godžiai keptus 
kamščius ėda, bet netrukus 
stimpa.

žiurkės vaikščioja, se (vinigery).

—Maike, aš atėjau šian
dien pas tave ant rodos.

—Ar vėl turi kokią bėdą? 
—Jes, vaike, aš nutariau 

eit Į daktarus.
—Kaip tai?
—Ogi taip, kad noriu but 

mokytas.
—Bet kodėl tas noras taip 

staiga pas tave atsirado, tė
ve? Juk galėjai apie tai pa-. 
galvoti 20 metų atgal. Dabar 
jau pervėlu tau mokintis.

—Jes, Maike, čia buvo 
mano misteikas, kad anks
čiau apie tai nepamislinau. 
Mat, jaunystė, tai kvailystė. 
Pakol žmogus jaunas, tai 
jam daugiau rupi šokiai ir 
mergos, negu mokslas. Bet 
kaip jaunystės pasiutimas 
praeina, tada jis pamato, 
kad jam reikia mokytis. 
Taip ir su manim yra. Kaip 
tu man pereitą sykį pripasa
kojai apie velnius, ir kaip aš 
pypkę užsirūkęs pradėjau 
apie tai mislyt, tai pama
čiau, kad aš negaliu nieko 
suprasti. Kaip aš negalvo
jau, aš negalėjau jokiu spa- 
sabu išmislyt, kodėl Dievas 
sutvėrė nygerį, kuris savo 

’ juoda skūra taip padabnas Į 
velnią.Aš mislinau visą nedė 
lią, bet ir dabar d a nežinau, 
kaip Dievas gali pažinti, kur 
yra juodukas, o kur pikta 
dvasia. Bet kaip žmogus 
daug mislini, tai vis turi ką 
nors sumislyt. Ir aš, Maike, 
sumislinau, kad man reikia 
eit Į mokslus. Aš tik noriu 
tavo rodos, ba tu skaitai vi
sokias knygas, tai žinai, kaip 
ir kur kas yra.

—Aš jau ne sykį tau sa
kiau, tėve, kad tu eitum i va
karinę mokyklą pasimokyti, ir bobų negydysiu.

—Maike, Į vakarinę aš ne
noriu. Aš noriu pastot i regli 
škulę, kur ant daktaro gali 
išeit.

—Kodėl tu taip užsimanei 
būti daktaru, tėve?

—Todėl, kad aš noriu 
gauti gerą džiabą ant senat
vės.

—Daktaro mokslas jokio 
“džiabo” tau neduos, tėve.

—Aš matau, kad tu, Mai
ke, man pavydi. Aš žinau, 
kad su daktaro titulu žmo
gus gali gauti geriausį plei- 
są. Ve, paimkim kad ir Pak
štą. Juk jis buvo paprastas 
vytis prie mano vaisko: ale 
nuvažiavo Šveicarijon, ga- . 
vo daktaro titulą, ir sugrį- Jon- 
žęs tuojaus tapo “Draugo” į 

bar visur pasirašo: “Dr.'kad Šveicarijon kelionė 
Pakštas.” O aš beeinu, kad daug lėšuoja. Ar turėsi tiek 
apie daktarystę jis neišmano pinigų?
nei tiek, kiek aš. Arba paim- ’
kim D-rą BielskĮ. Pakol jis 
buvo paprastas Bielskis, tai

Visai dar nesenai, mes vi
si, lyg tyruose ištroškę kelei
viai, kupini džiaugsmo, di
delės vilties, pasiilgę laisvės, 
ilgokai vergavę supuvusiai 
caro despotijai, aukavom 
viską, aukavom savo gyvy
bę, kad tik atsikračius sveti- 

. ,mo jungo ir tapus laisvos tė- 
. . kurą jezui- vynės sau žmonėmis. Dar ne-

tai yra Įsteigę. Bet aš tau ne- genai mes tikėjom, jog krau- 
patareiau tenai važiuoti, nes ju ir kančiomis nupirktoj ne
išėjusių iš tenai “daktarų ’ priklausomoj Lietuvoj ne- 
niekas nepripažįsta. Visi da- beliks tu baisiu dienu, kuo
ro iš jų juokus. * 1 • ................ ‘

—Man, vaike, didelio 
mokslo ir nereikia, ba ope- 
reišinų aš nemislinu daryti 

„ _ \ - Viskas, 
ko man reikia, tai tik dakta
riško titulo ir šiek tiek astra- 
monijos ar kitokios amoni- 
jos, ba dabar, kaip tokių da
lykų nesimokinęs, tai ir 
munšainą sunku padalyti. 
Aną dien ir cibulių pridėjau 
dėl stiprumo, ir acto įpyliau 
kad geriau Įrugtų, ale vistiek _
neišėjo kaip reikia. O perei- manydami 'įkaudžiai^sukiv 
tą naktj vėl vinau, tai prisvi- - - - - -
lo ir degėsiais atsiduoda. O 
kaip tik šnapsas negeras, tai 
man, vaike, tuojaus gumbas 
pasikelia ir reikia eiti pas 
daktarą. Taigi jei busiu pats 
daktaras, tai to nereikės. 
Jes, Maike, aš mislinu, kad 
man reikia važiuot Šveicari-

met už lietuvišką spausdin
tą žodį daug musų tautos 
sūnų žuvo Sibiro taigose, su
puvo kalėjimuose ir kentė 
žvėriškus caro achrininkų 
kankinimus. Mes manėm? 
kad savo tėvynėje bus teisy
bė, gyvuos žmoniškumas, 

. nemindomas bus žmogaus 
i teisių šventumas, o bus ger
biamas žmogus.

Taip mes nesenai manėm, 
taip tikėjom. Ir dar visai ne
senai Įsitikinom, kad taip 

dom ir tos klaidos pataisy
mui vėl reikalingos aukos, 
vėl prasidėjo kova, kova; 
vietomis žiauresnė negu ru
sų laikais.

Šiandien nepriklausomoj 
Lietuvoj, kurios nepriklau
somybei ir jos labui dirbę 
visą savo amžių asmens, yra 
niekinami, grūdami kalėji- 

_r_______ a . —Gali važiuot, tėve, jeigu man. Taip jiems atlyginama
gazietos daraktorium ir d a- jau taip nori. Bet atsimink, už jų darbus tėvvnės labui. P •__ ___ •_ i„„,i >____ L_____,/

—Aš mislinu, Maike, kad 
vyčiai galėtų man aukų su
dėti. Juk jie aukauja viso-

iv*

Algi jau tiek esam susmukę, 
kad griebiamės paskutinių 
priemonių, argi jus, krikš
čionys, nebegalit kultūringai 
apginti savo idealų — juk 
jus atstovaujat Kristų, kuris

/ •

Vaistas nuo kosulio.
• Išplak gerai kiaušinio try- 
i nį su cukrum ir imbieru ir 
užpilant karštu vandeniu iš- 

; maišyk ir gerk. Tai yra labai 
Pleiskanoms naikinti yra geras vaistas nuo kosulio.

Kaip pleiskana* galvoj 
išnaikinti.

geras šis vaistas. Gerai iš
plovus ir išdžiovinus galvą 
tepti mišiniu iš: 1 dalies rici
nos, 2 dalių sodos ir 9 dalių 
glicerinos.

Kaip sugrąžinti veidui 
skaistumą.

Ne viena lietuvaitė dėl ku
rių nors priežasčių netekusi 
veido skaistumo, bando ji

Kaip apsaugoti kailius 
nuo kandžių.

Į spiritą Įdėt kamparo 
pipirų. Po kelių dienų tuo 
skystimu kailius apkrapinti. 
Kandys prie tų kailių neis.

ir

Kaip prašalinti skalbinių 
geltonumą.

Skalbinių geltonumas pra-.• , , • • • kjnaiuuuų gvut’Huinoo pia-
apgauti \artouama painus nyksta, jei į lazurko vandenį
budus, kokius tiktai nuo kitų į(iedam J druskos. Tame 
merginų bei moterų sužino. jvan(] baltinius laikyti
Neretai vaitoja Įvairias pud-; ie 12Jvalandu. 
ras, kunos tankiai visai su-■ r ”
darko veido skaistumą. Pirm' __ . . .................
valiosiant Įvairias pudras ^as. V?.*1 su kiaušiniai*, 
reikia būti labai atsargiom ir' kad J’e nePaScstų. 
nepamiršti, kad veidas tiktai; Kiaušiniai negenda pusę 
tuomet būna skaistus, jei vi- • metų, jei juos ištepi sėmenų 
sas kūnas yra geroj sveika- ■ aliejum ir Įdedi smailaga- 
toj ir dvasia neprislėgta. liais žemyn į sausą smėlį.

Kovotojams 1905-1925 m.
Dvidešimt metų sukako!
Kaip musų karžygių draugų 
Laisvės idėja paskleista tapo 
Tarp miesto, dvaro vargo žmonių.

Trenkė perkūnu teisybės aidai 
Darbininkų jaunosios kartos— 
Sudrebėjo despotizmo lizdai 
Paliesti pūslėtos rankos!

Ramybė, draugams narsuoliams 
Mirties vainikuotiems bausme, 
Kraujuotos vėliavos drąsuoliams, 
Laurus nupinsim skausmų!

Garbė jums, gyvi kovos veteranai, 
Žingsnių pirmųjų drąsus karžygiai! 
Žiauriai kankino apakę tironai, 
Klaikiųjų tundrų, laistės kankiniai!

Vergus išugdę dvasioj laisvus 
Ir šiandien devizą skelbiat kovos!
Vilčia uždegę patamsės skliautus— 
Sveikinti busit Gadynės Naujos!

Jautriosios širdys! Drąsus pirmyn! 
Telydi žygiuotę metų penktų. 
Laisvojo darbo gairės aukštyn!
Ir sprendžiamas smūgis rankų tvirtų!

Darbo Aida*.

v 
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Redakcijos Atsakymai
Peržvelgusiam, Detroit, 

Mich. — Tamstos pastaba 
K. Sidabrui visai teisinga ir 
mes su Tamstos nuomone su
tinkame. Bet kadangi Tams
ta nepriduodi redakcijai sa
vo tikrojo vardo, o pasirašai 
vien tik slapyvardžiu, tad’ 
nežinodami su kuo turime 
reikalą Tamstos straipsnelio 
netalpinsime.

Rengėjų Komisijai, Det
roit, Mich. — Jūsų praneši
mą apie Miko Petrausko 
koncertą pervėlai gavom,r y j v viui V

šeši darbininkai — Maine ir todėl ir patalpinti į laiką ne-
suspėjom.

Visiem*. — Kurių raštai
<hode Island; dešimts —
Georgiana; vienuolika — ____
Vermont ir Virginijoj, ir še-'netilpo šiame “Keleivio” nu- 
šiolika — Alabamoj. meryje, tilps sekančiuose.



Korespondencijos
PHILADELPHIA, PA. finansiniai bankinę Įstaigą. 
Miestas sparčiai auga. Ši bendrovė 1

ni- i 11 u” . / i narių-senmnkų ir kapitalo 
Philadelphijos miestas la- virš $1,000,000. Vedama yra 

bai sparčiai auga. Gyvento- i sumanių vietos lietuvių, va
jai dauginas kas diena. Šiuo dovaujant amerikiečių-airių 
laiku musų mieste skaitoma advokatams. Pasidėkavo- 
2,200,000 gyventojų, kuo-,jant šiai draugijai, šim.ai 

metais buvo tik lietuvių turėjo progos įsigyti 

jie dauginas, iškur atvažiuo- 
ja ar ateina, tai tik Statisti
kos Biurui gal yra žinoma.

Tautų Įvairumas.
Neskaitant amerikonų,.čia 

yra didelės kolonijos žydų, 
italų, vokiečių, lenkų, rusų, 
rusinu, jugoslavų, graikų, 
ispanų, lietuvių, na, ir galy
bės murinų-juodžių. Randa
si daug čechoslovakų, irlan- 
dų, švedų, ir kitų. Nuosavy
bių Įgijime ir biznyje žydai; 
sumuša visas kitas atėjūnų 
tautas. Nešvarume, nežino
jime, tinginystėje, vagilia
vime, tai juodveidžiai pir
mutiniai. Gaila, kad jie šion 
šalin nekaltai pateko; tinka
miausia jiems vieta — tai 
Afrika, iš kur jie paeina. Pa
tartina butų Dėdei Šamui 
kaip nors juos savo lėšomis 
Afrikon pasiųsti, tai bent 
netinkamiausia žmonių rasė; 
iš šio krašto taptų išvalyta.; 
Skaitytojai šio raštelio lai i 
nemano, jog esu šovinistas. 
Ne, kuomet juodteidžių ne
pažinau ir neturėjau reikalų 
su jais, neturėjau nieko prieš 

• juos ir pasakyti. Bet gyve
nant čionai ir prisižiūrėjus 
kaip jie gyvena, kitaip ne
galima apie juos pasakyti. 
Kad jie nepageidaujami yra, 
parodo atsibuvusios čionai 
baltų ir juodų didelės mušty
nės 1918 metais. Kelios są- 
vaitės atgal prie 3-čios gat
vės ir Washington avė. buvo 
prasidėjus vėlei baltųjų su 
juodaisiais “karė.” Esmi liu
dininku to atsitikimo. Ne
apykanta vienų kitų link yra 
taip didelė, kad tik ketvirtą 
sykį Įsimaišius desčtkams 
policininkų, muštynes pasi
sekė numalšinti. Jei ne poli
cija, miestas trumpu laiku 
butų pavirtęs mūšio lauku.

Lietuviai.
Tarp Įvairių tautų gyvena 

čionai ir lietuvių nemaža. 
Kiek jų čionai tikrai randa
si, nepadarius statistikos 
sunku pasakyti. Bet spėja
ma, kad mūsiškių bus čia 
nemažiau kaip 15,000. Ran
dasi nemaža biznierių ir ke
li profesionalai: keturi me
dicinos daktarai, vienas 
dentistas ir du advokatai ; 
vaistininkė viena. Reikalin
ga butų dar bent pora dantų 
gydytojų ir tiek pat okulis
tų. Nejudomos nuosavybės 
ir apdraudos nuo ugnies bei 
mirties agentų randasi apie 
10; gi aboriai 2. Randasi keli 
namų statytojai-kontrakto- 
riai; yra keliatas plumberių, 
automobilių taisytojų, val
gyklų savininkų ir cigarų iš- 
dlrbėjų. Bet daugiausia yra 
aludininkų.

Lietuvių organizacijos ir 
jų turtai.

Pažymėtini Philadelphi
jos lietuvių atlikti darbai, 
tai dvi Tautiškos svetainės. 
Šie du milžiniški namai yra 
kaip ir kokios Lietuvos pilys, 
kuriose svarbesni vietos lie
tuvių reikalai atliekami. Be 
tų, randasi keli mažesni na
mai, priklausantįs visokiems 
“kliubams.” Randasi trįs 
Rymo katalikų parapijos, o 
paskutiniu laiku pradėjo 
tvertis da ir neprigulminga 
Lietuvių Tautos Katalikų 
parapija, tai bus jau ketvir
ta. Nemaža randasi pašalpi- 
nių draugijų, “ratelių” ir 
kuopų.

Kaipo žymiausią organi
zaciją reikia čionai paminė
ti Pirmą Lietuvių Statymo ir 
Paskolos Bendrovę, kaip ir

KELEIVIS 5
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turi apie 2,000 £ĮJUS

ir kitas nuosa- 
Bendrovė turi savo 

skyrių priemiesčiuose: Rich- 
!mond, Frankford ir Chest^r, 
i Pa. Yra da viena, tik jau ne 
i taip-žymi finansinė draugija 
Į—tai Centralinė Liet. Staiy- 
i mo ir Paskolos B-vė. Jai va- 
i dovauja lietuvis tiesų pata- 
irėjas.

Politinis gyvenimas 
apmiręs.

Politikoj vietos lietuviai 
; šiuo laiku yra labai nupuolę. 
Bet nėra ir dyvų, nes visoje 
Amerikoje lietuvių politinis 
judėjimas dabar yra apmi
ręs. Daug priežasčių tam ap
mirimui randasi; svarbiau
sios yra šios: (1) imigraci
jos uždarymas, (2) išvažia
vimas veikėjų Lietuvon ir 
“pasenėjimas” pasilikusių 
čionai, ir (3) netinkamas 
Amerikos lietuviams val- 

. džios Lietuvoje nusistaty- 
įmas. Paskutiniu laiku tečiau 
i pasirodė pas mus jau dides
nis judėjimas. Kaip ir at
gimsta, atsigaivina žmonių 
spėkos. Veikiama ne politi
kos, bet dailės dirvoje.

Lapkričio 11 diAią šių 
metų p-lė Emilija Mickunai- 
tė, čia gimusi lietuvaitė, tu
rėjo pirmą viešą išėjimą žy
mioj dainorių Whiterspoon 
svetainėje prieš lietuvių ir 
amerikonų publiką parody
ti savo talentą. Savo užduo
tį ji atliko gerai.

Lapkričio 21 d. buvo p. 
Banio koncertas. 0 26 lap
kričio turėsime “dainų kara
lių” p. Babravičių musų 
mieste.

Bendrovė Muzikališkps 
Lietuvių Svetainės Naujiems 
Metams rengia iškilmingą 
bankietą. Po Naujų Metų 
žadama surengti koncertas 
p. Mikui Petrauskui.

Tvėrimas naujos Lietuvių 
Tautos Katalikų parapijos, 
nėra abejonės, Įneš vietos 
lietuvių gyveniman taipgi 
nemaža judėjimo.

Žmogus.

i

MONTELLO, MASS.
L. P. Draugija per prakalbas 

gavo 42 nauju nariu.
Lietuvių Piliečių Draugija 

čia buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo adv. F. J. Ba
gočius iš South Bostono ir 
keliatas vietos valdininkų. 
Prakalbų pasekmės buvo 
labai geros, nes prie draugi
jos prisirašė 42 nauji nariai. 
Kuomet bolševikiški triukš
madariai yra šluojami iš 
draugijos laukan, o kiti jų 
patįs bėga, tai rimti žmonės 
rašosi prie draugijos čielais 
būriais. Advokato Bago- 
čiaus kalba žmonėms labai 
patiko. Jis ragino lietuvius 
laikytis vienybėj, o jeigu ky
la kokie nesusipratimai, tai 
išrišti juos savo tarpe prie 
uždarų durų, bet neiti Į teis
mus, kurie netiktai musų or
ganizacijų pinigus suėda, 
bet ir visus musų nesutiki
mus svetimtaučiams išgarsi
na. Tai yra šventa tiesa.
Draugijų viršininkų nomi

nacijos.
Šiomis dienomis šv. Roko 

Draugijoj buvo nominacijos 
valdininkų sekantiems me
tams. Tenai viskas buvo da
roma sulyg bolševikiškos 
diktatūros. Komisarai nu
jaučia, kad tenai jiems die
nos irgi suskaitytos, todėl 
griebiasi nedoriausių prie
monių savo diktatūrai išlai
kyti.

Lapkričio 5 d. buvo Lietu-

vlų Piliečių Kliubo - naujos 
valdybos nominacija. Kan
didatais i pirmininkus p 
statyta Ant. Jodeikis ii- An
drius Kireilis, kurie teisingu 
dirba draugijos labui. Kiti 
kandidatai ’ irgi uolus dra i- 

“ “ ii. Bolševikų Į 
kandidatus draugija visai 
neįsileido, nes jie kėsinosi 
draugiją sunaikinti, todėl \ - 

[si Į juos žiuri kaipo i draur -
jos priešus.

Mirė Jonas Turanas.
Susilaukęs 34 metų tu 

žiaus čia mirė Jonas Tu

UI

Cohjate’s yra toks Gantų valytojas, kuris 
valo taip gerai, kad tvirtus dantis lengva 
turėti.

Vengk Dantų Negerovių
Naudokit Colgate's

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

PIANĄ, PLAYER-PIANĄ ARBA GRAMOFONĄ. 
Primdami kaipo dalį mokesties.

Mes užlaikėm Pianus rinktinius ir gv ar ant uotus kaip tai: < 
Weber, tvers & Pond, Hobart M. Cable, Emerson ir kitokio 
išdirbimo. Lengvos išlygos. Reikale kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas: (-)

GARDINĘS PIANO CO.
B. Sinionavičius

172 VVESTM1NSTER ST., PROV1DENCE, K. 1.

s

A.

v

’ nas, darbštus laisvamanis ’r 
doras vyras. Per daug me u 
jis prigulėjo prie LSS. 17i 
kuopos ir nuolatos rasinė jo 
i “Kovą.” Retas būdavo' 
“Kovos” numeris, kur neb i- 
davo velionio parašyta kei ų 
skilčių rašto. Po savo korc --! 
pondenci jomis ir straips
niais jis pasirašydavo slap ’- 
vardžiu “Brocktono F.epc - 
teris.” Kadangi velionis di '- 
nomis turėdavo dirbti dirb
tuvėje, tai rašyt ir skait 1 
galėjo tik vakarais ir šventa
dieniais. Tas atimdavo nuo 
jo daug pasilsio, ir nėra abe
jonės, kad dėlto nukentėjo 
jo sveikata. Jis gavo džiovą 
ir vėlesniais laikais jau ne
begalėjo dirbti sunkaus da c- 
bo. Išsirguliavęs apie 8 m ?- 
tus namie, tris mėnesius ve
lionis išgulėjo ligonbuty.

Velionis palaidotas Broeb- 
tono miesto kapinėse. Nors 
laidotuvių dienoj smarkiai 
lijo, tečiaus velioni lydėjo 
daug draugų. Paskui jo gra
bą ėjo 30 automobilių. Ilsė
kis, Jonai, ramiai šaltoj že
melėj !

Komunistų begėdiškumą*.
Kuomet geri žmonės pra

dėjo rinktis kad paiydėj-.is 
velioni Turaną i kapus ir a i- 
davus jam paskutini patar
navimą, tai bolševikiški be
gėdžiai sustoję ant kampo 
ėmė krėsti juokus iš žmo
gaus mirties. Komunistas 
Šmitas klausia savo tavoriš- 
čiaus Kriaučiūno: 

—Ar tu greitai mirsi? 
O Kriaučiūnas atsako: 
—Aš beeinu, kad tu pir

ma!
Pamatę kitą žmogų atei

nant, komunistai pradėjo 
balsuoti, kuris pirma mirs. 
Ir kuomet visų veidai nuliū
dę, kitiems net ašaros akise 
matyt, tai komunistai šaipo
si ir kvatoja, tartum jie butų 
cirke. Tas parodo, kiek t’e 
žmonės sugyvulėję, kiek at
šipę jų jausmai, kokie jie be
gėdžiai !
Mcnteliečiams dabar proga 

“Keleivį” užsirašyti.
Man teko sužinoti, kad 

pas Andrių Kireili Monteloj 
galima užsirašyti “Keleivi” 
visiems metams tiktai už 
$1.50, o Į Lietuvą už $2.50.

Norėdamas, kad žmonės 
daugiau skaitytų, d. Kireilisi 
nutarė kiekvienam monte-! 
liečiui, kuris užsirašys per ji į 
“Keleivį,” paaukauti 50c. | 
savo “komišino,” kurį jis: 
gauna iš laikraščio kaipo1 
agentas. Taigi montellie-' 

iždu. 1924 m.iietuvos'sun.!

Jis prašalina priežastį dantų gedimo, taip 
pagelbėdamas užk-ikyt dantis sveikais. 
O sveiki dantis ta'p reikalinga prie gro
žės kaip gražios akis ir švelni oda.

25c
D.dėlės Mieros

i
iI

Pajieškau dėdžių Kazimiero ir Sta
nislovo Gečų ir Marionos Gečaitės. Se
dos valsčiaus, Plinkšių kaimo Seniau 
gyveno Chicagoje, o dabar nebežinau. 

! Jeigu kas apie juos žinotų malonėkit 
| i>tan pranešti, busiu labai dėkinga 

EMILIJA UDRA1TĖ (19)
Pumpurų kaimo, Venta stotis. Ma
žeikių apskr, Lithuania.

PARDAVIMAI

Pajieškau brolio Mateušo Gurevi
čiaus, Suvalkų rėdybos, Rudaminos 
parapijos, Kirsnos gmino, Jukneliškės 
palivarko. Išvažiuodamas į Angliją jis 
paliko man? dar mažą mergaitę. Len- j 
dunc turėjo nusipirkęs savo locna na- j 
mą Potam jis išvažiavo į Kanaoą ir | 
rod-'S apsigyveno kur tai ant farmų. ; ?.*?**. ,J. 
Prašau, broli, jei dar gyvas esi. m i- . ' 
šauk, arba žinantieji apie jį malonė- ■

PARSIDUODA
Bučernė ir Groserr.ė geroje ir iš

dirbtoje vietoje ir tankiai apgyventoje 
lietuviais. Sąlygos pardavimo labai 
geros. Kreipkitės tuoj šiuo adresu: 

B. J.
87 Chestnut St, Lawrence, Mass.

j ėjo i banką, sulaikė iždą ir 
i bankos advokatui patariant, 
■ kreipėsi teisman. Byla prasi- 
Įdėjo spalio mėn., 1924 m. ir 
'tęsėsi iki kovo 18 d., 1925.
Apskrities teisme teisėjas 
priteisė tuos $924.00 SLA. 
106 kuopai, bet kuopai suti
kus teisėjas padalino seka
mai: SLA. kuopai $694.00, o 
Drausystei $170.88. Bankos 
advokato lėšos $58.50. Bet 
vėliaus paaiškėjo, kad Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Dr- 
stė tų pinigų visai negavo, 
nes jų advokatas pasiėmė 
viską už savo darbą.

ar apsisapnavo ar tautiškos 
munšainos persitraukęs n.s 
žinojo ką rašo, nė kur yra. 
Kaip galėjo kokie boišev'.- 
kai išardyt Oaklande S. L. 
A. kuopą, kada tikrenybėje 
tokios kuopos Oaklande iki 
liepos niėn. 1925 m. visai ne
buvo. Aišku, kad p. Lasas 
pamelavo ir todėl palieka 
viešu melagiu, arba kitaip 
pasakius, tokiu žmogum, ku
ris meta kaltę kitiems, pats 
nežinodamas nieko apie vie-' 
tos reikalus.

'•Rele ivio” skaitytojams 
tame turiu už garbę štai ką 
paaiškinti. ka(į jie nebūtų 
kokių nors Lasų klaidinami, tie žmonės,

San Francisco gyvuoja užmeta kitiems vagystes, yra 
SLA. kuopa nuo 1916 metų patys didžiausi melagiai ir 
ir būdamas jos sekretorium J grobikai. Pagrobę netiesotai 
geriausia žinau tuos reika- kuopos pinigus ir kada teis
ius. Dalykas buvo taip: SLA.' me jie buvo advokato pri- 
103 kp. gyvavo San Francis- J spirti kodėl jie taip darė, 

tad melavo teismui, kad 
esanti I

;

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

Biznis išdirbtas per keletą metų, 
vieta apgyventa Lietuviais ir Lenkais; 

roo.-s apsigyveno į. Padavimo sužinosit ant
Prašau, broli, jei dar gyvas esi. nt i- '“A*- Klauskite, (49)
šauk, arba žinantieji apie j j malonė- ' 1®^ Lawrence st, Laurence, Mass.
kitę man pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. (49)

KATARINA GUREVIČIŪTĖ
P. O. Ros 33, Svdney Minės 
Cape Breton, N. S. Canada.

Aš, Alek Viikišis, pajieškau savo 
draugų Juozo Uždavinio ir Motiejaus 
Uždavinio, abudu gyvena Amerikoj. 
Iš Lietuvos paeina iš Vilniaus rėdy
tos, Trakų apskr., Valkininkų vals
čiaus. Pirčiupio kaimo. Juozas Užda
rinis pirmiau gyveno Brooklyn. N. Y., I 
o Motiejus Uždarinis gyveno ten kur 
apie Providence, R. I. Gerbiami mano 
draugai, aš labai meldžiu jumis atsi
liepti, nes turiu svarbių dalykų su ta- 
mistomis apkalbėti. Taipgi meldžiu 
“Keleivio” skaitytojų, gal kas žinot 
ar pažįstat juos, malonėsite man pra- 

!nešti ir prisiųsti jų antrašus, už ką 
busiu labai dėkingas. (49)

ALEK V1LKIŠIS
9 Hartford St., Norvvood, Mass.

Andrius Bertulis, pajieškau brolio
— " jis gyveno pirmiau

o dabar jau bus 3 
____ i kaip nežinau kur. Kas anie jį 
žinot malonėkit pranešti, už ką busiu 
didei dėkingas. (49)

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

Pajieškau Valiusios Paliukaitčs. 
Buvo ženota su Adomu Morkūnu. Iš 
Lietuvos paeina iš Kaur.o rėdybos. 
Kupreliškių parapijos, Girstoikių 
kaimo. Ji atvažiavo į Baltimore. Md.

I

Reikia da pažymėti, kad £«*«> Bertulio jis 
? žmones, kurie šiandien metai kaip nežinau

co nuo sausio m. 1916 m. iki 
kovo m. 1922 m. ir turėjo iž
de $759 su centais ir jokios 
kitos pašaloinės 
nebuvo nė 
Francisco. 
vių tuose 
perdidelis 
Oaklandiečiai ir San Fran
cisco lietuviai prigulėjo prie 
tes vienos SLA. 106 kuopos. 
1922 m. iš viršminėtos kuo
pos narių susitvėrė kita 
draugija vardu Lietuvos Sū
nų ir Dukterų ir veikė kartu 
su SLA. 106 kp. Tikreny
bėje buvo viena kuopa tik su 
dviem vardais. Pasitaikius 
progai i valdybą 106 kp. ta
po išrinkti tokie žmonės, 
kurie daugiau simpaitizavo 
naujai draugijai negu 106 
kp. SLA.. Ir kuopos sekreto
rius K. Sinkelis su iždinin
ku susimokinę, visiems kp. 
nariams nežinant, ištraukė , Pajieškau Jono Baranausko. 
SLA. kuopos pinigus ir per- niaus Rub., Traku aoskr.. kaimo 
vedė tuos pinigus ant vardo
Lietuvos Sūnų ir Dukterų svaybi? reikalą, malonės atsišaukti ar- 
draugystės. Ir nors SLA. 106
kp. savo iždo neteko, tečiaus [ s2‘ Bank sū (Box 31 WatPrbury. Ct 
Šiaip, taip sugyveno draugei Pajieškau busbrolių. Kazimiero Bu- 
SU LietUVOS Sūnų ir Dukterų kio, nuo Subačiaus ir Jurgio Vanag«o, 
Dr-ste iki liepos m., 1924 m. ’

į"! ir abi naudojosi tuo pačiu • nešti?

pašaipūnės draugijos 
: r. ė Oaklande, nė San 

Ir kadangi lietu- 
miėstuose yra ne

skaičius, tai ir

ta nnti rlrnno-iia tik- 1905 ar 1906 metais, paskui išvažiavo .. .. ,. P3U ? . 1 Rochester, N. Y. Ji pati lai atsišau-
Jie išverčia vardą 1S lietuvių kia arba kas apie ją žino, malonėkite
kalbos angliškai. Tad ar da 
reikia gudresnių melagių, 
negu kad tie, kuriuos p. La- 
sa< aprašo nekaltais avinė
liais. Reiškia, vagys nudegė 
nagus ir apsvaigę desperaci
joj rašo laikraščiuose viso
kias nesąmones ir kaltina da 
kokius ten bolševikus. Tik
renybėje p. Lasas Įsisėdo ne 
i savo vežimėli ir bandė 
smagiai pavažiuoti, bet sa
vininkui sučiupus gavo i 
kaili. Norėjo apšmeižti ne
teisingai kitus žmones, 
pats stambiai apsimelavo.

J. K. Chaplik,
SLA. 106 kp. sekret. 

1085 Curtis st., Berklev, Cal.

o

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
, krautuvė ir sodos darymo fabriką, 2 
i trekai ir visi reikalingi įrankiai dėl 
dirbtuvės; parduoda administratorius. 
NASHUA BOTTL1NG CO. (50) 
56 High St.. Nashua. N. H.
Tel. 2GCC-VV.

FARMOS. X

30 AKRU GERU NAMU FARMA 
Derlius, Arkliai. Paukščiai.

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

E. A. STROUT AGENCY 
Lincoln st, W. Medw*y, Mass.

pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalą. (50)

MRS MARY MORKŪNIENĖ 
Box 73j Oak Lawn, Iii.

Pajieškau brolio Viktoro Žintelio,
1 - - skričio. Veprių parapi jos. Kazlovčiz- j 
nos sodos. Kas apie jį žino malonės 
pranešti. (50)

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

Jonas Gaižutis, pajieškau pusbrolių 
Adonio ir Kazimiero Rakučionių, pa
eina iš Ukmergės apskr, Pabaisko 
vaisė, Vaitkunų kaimo; apie 15 metų 
gyvena Amerikoje. Prašau jo paties 
atsišaukti arba kurie apie jį žino, ma
lonės pranešti. (50)

JONAS GAIŽUTIS 
15CU Compostelo, kasa 26, 

Habana, Guba.

PAJIEŠKOJIMAI
“ - •, Vii-:

' niaus gub., Trakų apskr., kaimo ir pa-: 
' rapijos tikrai nežinom; apie 14 įne ų

i Amerikoje, turiu labai į

ba žinantieji teiksis pranešti. 
JONAS ČERNIAUSKAS

naudoti ir nuėję pas draugą 
Kireili tuojaus “Keleivį” už
sirašyti. Kiekvienas naujas 
skaitytojas, užsirašęs pas jį 
me'«ms “Keleivį” ir užsimo
kėjęs $2.00, gaus iš jo pusę 
dolerio atgal kaipo Kalėdų 
dovaną. Kas užrašys “Kelei
vį” į Lietuvą savo giminėms, 
tas taipgi gaus pusę dolerio 
dovanų. Montellietis.

Pajieškau busbrolių. Kazimiero B
’ įgio. 

~ ; nuo Kupiškio. Lai pats atsišaukia ar- 
• i ba kurie apie juos žino rnaloi 
1 nešti. JUOZAS BUKIS

j 3604 E. 54-th st., Cleveland. Ohio.

ir Dukterų Dr-stė paskelbė) 
i vajų naujų narių ir priėmė 
naujus narius be įstojimo 
mokesties, ir tokiu budu su
mobilizavo apie 30 naujų 
narių. Draugystė pasijutus, 
kad ji turi daugiau narių už 
SLA. 106 kp. ir turi kuo
pos iždą savo rankose su
moje $924.00, pareiškė 
SLA. 106 kuopai, kad ji 
su kuopa persiskiria. SLA. 
106 kp. paklausė, kaip bus 
su iždu, kuris priklauso kuo-

OAKLAND, CALIF. 
Atsakymas p. Lasui.

“Keleivio” 36 num. iš rug- pai. Valdyba Lietuvos Sūnų 
sėjo 2 d. tilpo koresponden- ir Dukterų Dr-stės atsakė, 
ciją, kurioj buvo aprašoma kad iždas priklauso jiems ir 
Oaklando lietuvių “trube- jeigu kuopa sutinka, tad jie 
Kai.” ‘ ' -------- ‘ *
dencijoj sako, kad dabarti
niu metu oaklandiečiai turi 
daug trubelio su bolševikais, 
kurie išardė S. L. A. kuopą ir 
apie $1,000 pinigų pasigro
bę ir tt.

n:a-

Pa'ieškau sur.aus Antano Kiršio ar
ba Paulausko, apie 2 metai išvažiavo 
iš So. Bostono ir nežinau kur randas. 
Kas apie ji žino malonėkit pranešti.

A NT A XIN A PA U LA US KIEN Ė 
75 Dresser st., So. Boston, Mass.

Lasas savo korespon- duos $25.00, o jeigu nesutin
ka, tad negaus nieko. Kuopa 
gavus tokį pareiškimą Įga
liojo savo valdybą pranešti 
apie tai centrui ir kad dary
tų viską, kad atgaut savo iž- .... 

.......  dą. 106 kuopos vaidyba ture- ipri 
Korespondentas, matomai dama pakankamai faktų nu- <r

PARSIDUODA FARMA.
105 akrai geros žemės, viskas gerai 

auga. Parduodu su viskuo kas tik ant 
farmos randasi: su javais, gyvuliais, 
mašinomis, rakandais ir visais kitais 
daiktais. Turiu 17 karvių, iš kurių 11 
melžiamu, 1 olstein bulius, 5 jauni 
veršiai, -1 arkliai, 12 kiaulių, 50 kar
velių, 5 žąsys, 200 vištų, geri budin
kai, 7 kambarių stuba, visose triobose 
yra investas vanduo. Farma randasi 
tik milė tolumo nuo miesto ir gelezke- 
lio stoties. Budinkai kainavo $1,000, 
žemė verta $3.150, gyvuliai, mašinos, 
rakandai verti $3,090. Viskas sykiu 
verta $10,150, parduosiu viską už 
$5,999. J mokėt reikia $2.500, likusią 
sumą reiks išmokėti bankui per 30 
metų. Kas greitu laiku prirūdys kup
rių, tas gaus $150. Esu priverstas vis- 

nes turiu greitai 
(48) 

FRANK BARTAZCIUS
R. F. D. 4. Ulster, Pa.

paeina iš Kauno gub., Ukmergės ap-jS“ P'R’’*’ pard-’oti, 
clrri/nA Vonrin rrirsni ins Kazlnvriz- ! ISVaŽiUOtl.

Pajieškau seselių Onos ir Agotos 
Kureišiukių iš Prazariškių kaimo ir 
Vincento Gnitkevičiaus iš Merkinės 
miesto. Esu tik pargrįžęs iš Lietuvos 

i ir turiu de! ju svarbių dalyku. (51) 
ANTANAS KURE1ŠA,

51 Eremont St., Norwood, Mass.

APSIVED1MAI
Pajieškau gero draugo vaikino ar

ba našlio apsivedimui, nuo 33 iki 40 
metų: aš esu 35 metu. Su pirmu laiš
ku malonės prisiųst ir savo paveikslą. 
Arčiau susioažinsim per laišką.

A. ELERT
315 I.orimere st.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau merginos* arba našlės ap
sivedimui. nesenesnės 35 metų. Ku
rios norės arčiau susipažinti, malonės 
parašyti laišką ir prisiųsti savo pa
veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. 

■Vaikinas gražus, nerūko tabako ir ne- 
; geria svaigalų 
, 457 Broadsvav,

1NFOR.M ACI JOS K ELEI VI AMS 
I KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kadanos imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei- 

.kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka- 
jnadą. Aš turiu korespondentus dides- 
(niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo ap
rūpins. Su visais reikalais kreipkitės j 

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo (49) 
6603 St. Clair Avė, Cleveland, Ohio.

FARMA PARSIDUODA.
100 akrų žemės, 10 karvių ir viena 

maža karvute, 2 arkliai, 25 vištos, 100 
kortų medžio, vištinė dėl 800 vištukų, 
28 tonai šieno, 75 tonai komų, didele 
barnč dėl 22 karvių. 7 ruimų stuba, 
vienas D. B. trokas, pieno kasdien 14 
kvortų, visi farmos įrankiai. Tik 5 
mylios nuo miesto. Vaikinas važiuoja 
į tėvyne nori greit parduot. Kaina $6,- 
800 cash.__Klauskit (48)

16 Factory st, Nashua, N. H.

S. P. s.
So. Boston, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės, 
j gali būti kad ir su vienu vaiku, tarpe 
I 35 ir 45 metu amžiaus. Aš esu našlys 
; 10 metu, turiu 4 vaikus, vienas 19 
Į metą, antras 16 m., mergaitė 13 m., 
;antra mergaitė 5 metu. Kuri mylėtų 
I arčiau su manim susipažinti, malonės 
parašvti laišką. (49)

ANTHONY RAILA
3418 Saimon st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo krikšto tėvo Juozapo 
Žul aus o. Iš Lietuves paeina iš Kau-> 
no rėdybos, Panevėžio apskr., Pinavo 
valsčiaus, Gasparų kaimo. Girdėjau, 
kad dirbo mainose Per.nsylvanijoj.; 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu sva; bą 
reikalą. Kas pirmas praneš, tam busiu I 
labai dėkingas. Iš Lietuvos vadinuosi j _r„__ ___ _ ___„...____
Juozapas A Armėnas, o sutrumpinusia našlės nuo 30 iki 45 metų, kad ir su 
mano pavardė J. A. Herman 1 pora vaikučių.
2142 S. Washtonaw avė., Chicago. Iii per 1...............

---------------------------------------- J. D. East Side P O. Box 1365,
Pajieškau pusbrolio ir pusseserės ■ ------ *

Žilinskų ir Juozo ir Teresės Breiterių, I 
taipgi parapijom) Vincento Šepučio ir į 
kitu pažįstamų. '
arba žinantieji teiksis pranešti. (48) laikau

Juzė Galmaniutė-Gedvilienė
P. O Box 103, Exeland, Vis. !

Pajieškau apsivedimui merginos ar- ' ' . ^ . . . ( 
Plačiau susipažinsiu 

laiš' a. Malonės parašyt. (49)

Fairmont, W. Va.

Esu našlė, norėčiau susipažinti su
Malonės atsišaukti 'geru draugu per laišką. Savo name 

__ __ i — - - - — 
kreiptis

B. M.
(3 lubos iš priekio), Chicago, III.

Furnished Rooms. Malonės 
ypatiškai arba laišku. (50) 

3534 So. Parnell avė..

Aš, Marcijona Višniauskaitė, pa
jieškau savo tėvo Jono Višniausko. jis 
dirbo 19<>9 m. Hackley Phelps Bonnell 
Company. Phelps, Wisconsin, Vilias 
County, Camp 12. Paeina iš Panevė
žio apskr.. Raguvos valsčiaus, Ragu
vėlės parapijos, Pavašakių vienkiemio. 
Jis pats arba kas žino malonėkite 

*a:Mšti. (.)
Marcijona Višniauskaitė,

!>.<> Femliill avė., Dctroit, Mich.

I
Pajieškau merginos arba moteriš

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

FRANK n\RT\SIUS (50)
K. F. D. 1, Ukter, Pa. *

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaio tai: pajitųskoji- 
mus apsivedimu. įvairius praneši- 

< mus, pardavimus, pirkimus, skai- 
, tome po 3c. už žodį už sykį. No

rint tą patį apgarsinimą pacalpin 
? kelis sykius, už sekančius aykiu 

skaitome 2c. už žodį už syk).
! "Keleivio” skaitytojams, kurie trr 

užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. v£ žo»'į. 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. uft žodi 
pirmą sykį; norint tą patį paj eš- 
kojimą talpyc ilgiau, skaitome p<> 

: lc. už žodį už kiekvieną sykį.
"Keleivio” skaitytojams. kurie 

; tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir draugų 

J skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
' už žodį.
č Pajieškojimai su paveikslu pre 

kiuoja daug brangiau, nes padnrv- 
Imas klišės dabar prekiuoja bran- ; 

giai. Todėl norint talpint paieško- ; 
jimą su paveiksiu, reikia prisiusi ; 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą aiba ap 1 
garsinimą reikia prisiųst kartu i> ; 
mokestį. ]

"KELEIVIS" ■
255 F.ROAIHVAY, '

SO. BOSTON. MASS. ]
I

J
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Strėnas Skauda?I

V tiA
1X)X prašalins skausmą. T;.i yra jie .> įsunkiantis ’ 
geriantis \aisra.-. kuris pra.'alina su-tiag.r 
vo su DON. o pajusi naudingas pasekmes

Humoristika
aiškino.

Ona:— K<mIc1 žuvys 
kalba?

! Jonas:— Ogi todcl. 
Įjos visaoii'.e. luri pilną b 
j vandens.

DUONA IR PIENU 
MAITINAUSI.
IŠBANDŽIUS

t M

1

j

i

Geras paprotys
K“*—.♦**!»!* v _-t

aplaisčiau vandeniu.

ŽIEŽIRBA

su tavim tamsoje.

I 
I

r

1
|

i
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LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS 
Leidžia Lietuvos soeiaidewu»kratiiu» jaunimo sąjunga “žiežirba.

KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje .30c.
ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kfstučio gi. 40, Kaunas. Lithuania.

SUS!
nė

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidinys. 

Metams Sii.'lO.
Už tą pačia kainą siunčiam 

Lietuvon.
ANTANAS BAČHLIS
421 Kast SKth Sireet.

SOUTH BOSTON, MASS.

JUOBA KNYGA
IH SLVPIV 200. PAVEIKSLUOTA. 

Kuinu $2.60 su prtaiuntiaiu.
Pri. iųsk du doleriu ir savo adresą, • į 

■c,-- išsiusime Juodą. Knygų tamstai. ! 
i“usisluHtęs galėsi daryti tų, ka nori.

L. š. KNYGYNAS
2nd įtoor f~)

;p:G .So. Hakted St.
■ 1 ~ " 1 . I ■ , I

Tarp advokatų, 
iitlėjau. tavo kalba

KATRO-LEK jį
VISKĄ GALIU VALGYT Į:

Kuhn RcPlC<ly Č<*«> a w. •$$.» Milwauko» Avė.,

į<
t

v 1V V

**
*

?:

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jųa išbandytumet Ktrtm's Rhcųmatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmųs gali būt prato. 
Imtas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandyme. Isbandjkit__ tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti joms, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabnigus gydymų, o tas suteiks 
mums pelnų. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mea 
nesiunčiame maža buteliukų, kuris neturi vertės, bet siunčiame afl 
bos mieros buteli, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį. šis butelis 
23c. persiuntimo ir nsakavims sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei.Šamui už persiuntimų. Todėl hte privalote prisiųsti UbtidmaiV 
tjmjaua nelaikysite vmbo dolerio vertės batelį dykai. PriUMtm, 
reikės mokėti nieko. —

MIESTAS

VALSTIJA
Gatvė ar

Ir tikiu, tų (tardą atliks 
Kuhn’s Rhcumatic Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jeitru 
jus psliuosuasit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės į________________________________
panaikina skaudžius dieglius,muskulu gėlimą, gerklės virinimą i" 
ąųnariŲ sustingimų. *

AS NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš gaiiu daug prirodyt į vienų sųvaite ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertes buteliukų gyduolių. Ai nepaisau kokias kitas gyduoles jua 
vartojet. Jeigu jus ne\-artojot mano gyduolių, jųa nežinot ka ioa 
gali padaryti. Perricaitykit musų f » j Jf
pasiūlymų žemiau ir reikalaukite JPf f/^7r^ r
jų tuojaus. Z

PRLMUSK KUPONĄ {
Saka Remedy Co^z * TARPAS 

Dept. B. W. 1_____
Aš taria Romatizmų ir no- < 
ris dolerio vertė* batelį i 
Kuki’e Rkeumatiškų gy- I 
dtoUjI ?
BiuaM 25c. persinutimo R. p n 
IMoma. aupakavimo irtX r' u‘

Kaip našles aiškinasi.
—Tamsta sakai, kad jūsų 

sūnūs keturiu metų?
—Taip, ponuli, keturių.

- —Bet gi tamstos vyras mi
rė jau 6 metai atgal. Kaipgi 
sūnūs galėjo atsirasti?

—As ir pati stebiuosi, 
kaip tas pasidarė.

Girtuoklio Dama.
Išsigėriau vieną 
kaip ir saldą pieną, 
Susimilk, dar įpilk, 
dar g&rsiu ir antrą! 
Išsigėriau antrą, 
nieko nesuprantu. 
Susimilk, dar įpilk, 
dar gersiu ir trečią! 
Išsigėriau trečią 
vaišindamas svečią, 
Susimilk, dar Įpilk, 
dar gersiu ketvirtą! 
Išgėriau ketvirtą, 
jau aš vyras “tvirtas,” 
Susimilk, daf- Įpilk, 
dar gersiu ir penktą! 
Išsigėriau penktą— 
mano kojos lenktos, 
Susimilk, dar Įpilk, 
dar gersiu ir šeštą ’ 
Išsigėriau šeštą— 
pasigavau šešką... 
Susimilk, dar Įpilk, 
dar gersiu septintą! 
Išgėriau septintą— 
pasigavau- stintą... 
Susimilk, dar Įpilk, 
dar gersiu aštuntą. 
Išgėriau aštuntą, 
mano kraujas siunta... 
Susimilk, dar Įpilk, 
dar gersiu devintą! 
Išgėriau devintą— 
viskas aplink krinta... 
Susimilk, dar įpilk, 
dar gersiu dešimtą! 
Išgėręs dešimtą 
regiu velniu šimtą... 
Susimilk, nebepilk, 
daugiau jau negersiu... 
Gėriau kiek tik tilpo, 
už kojų išvilko— 
Nemyluok, nebučiuok, 
noriu pasilsėti...

Laukinis gudresnis už 
kunigą.

Tūlas misijonierius ap- 
krikštino laukini žmogų ir 
po krikšto tarė jam:

— Dabar tu esi jau ne Nia 
\’aim. bet Petras ir atsimink, 
:ad pėtnyčiomis dabar tau 
ievai ia valgyt mėsą, o tik 
uvi.
Sekančią pėtnyčią kuni- 

,as užtinka Petrą valgant 
nesą ir barą jį:

—Tu pagono šmote, ar aš 
au nesakiau, kad nevalia 
algyt mėsos ])ėtnyčiomis? 
Iž tai tavo dūšia pekloj 
legs.

Išvestas iš kantrybės lau
kinis žmogus šitaip atsakė 
zunigui:

• —Dvasiškas tėveli, berei
kalingai mane bari, nes aš 
’algau ne mėsa, o žuvį.

—Kvaily, ką tu čia meluo- 
i! Juk aš savo akimis ma- 
au, kad tu ėdi mėsą.

—Bet aš tą mėsą perkrikš- i 
inau i žuvi. Prieš valgvsiant i 
•š ją aplaisčiau vandeniu, j 
aip lygiai kaip tu padarei su, 
minim, ir kalbėjau: “Dabar 
u esi jau ne mėsa, bet žu-•
ZIS ...

Kunigas sukando lunas ir 
ležinojo ką laukiniam žmo
gui atsakyti.

Gerai
I Farmeriū 
į ste šoferi;'.. 
jis savo lėv.

, met
niobi: 
ii tiek 

.Kiek ] 
suko
savo O-l' 

Į simušė 
medi.
liais iš
Sūnūs :

i sako:
—Puikiai 
—Stebiuo- 

i toną 
džio 
vas.

nebuvo važiavęs auto- 
•ium. ir pr::Uė;.v vaziuo-. 
>: greitai, kiek tik gali, 
pavažiavus kelias pasi-

iali ir su ras, nespėjęsi 
tomoCi’iu pasukt, at-j 

i sale kelio >tovinti
Tėvas >u <unum ku- ■ 
automobilio išlėkė. 
Įsikėlęs pasiraivė

Širdingai dėkuvoju Ponui Wojta- ; 
sii.'sKiui už KATRO-LEK, \urii- man ; 
yru iiio.u pageltiin:-u>. Nuo daugelio ‘ 
metų k*ntijuu p.lvu m-m-genui . j 
Maso pilvas niei.o nep.Jėjo priimti,; 
ir.u'tinuus; tiktai duo.ou ir pienu Gy- 
uži tusi pus daugeli daktarų ir niekas 
>na.» negalėjo pagelliėti. Vienok iš
bandžius KATRO-LEK dabar galiu 

jviskų valgyt ir su kiekviena diena 
.jaučiuosi sveikesnis, todėl vuienn- 
,kenči:<ntieois paturiu vartoii KATKO- 
l.EK VVojtasinss.iu. John Smyt, Bos 
Iki, Richtand, N. 7I

i
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Chicaga, n»

Valet APSAUGOS 3RITVA
AutoStrOD Kuri Pati Išsigalanda

Rarnr VISAS I’RIRENGLMAS $1.00 ir tt-OO
£\a..Qr Parsiduoda visose britvy krautuvėse

—Sharpent ittelf

z“v v • • ____• 1 • •Gražiai mislija.
Davatka (sėdėdama ant 

lovos su Juozu):— Pasakyk, 
Juozai, ką tu dabar misliji?

Juozas:— Nugi tą patį ką 
ir tu..

Davatka: — Viešpatie ! 
Ęoks tu begėdis.

* ■ •.

s

Rustus teisėjas.
Teisėjas:— Šitas bildėsis 

turi būt sustabdytas.
Policmauas :— Tai ne bil- 

dėsis, i bei griaustinis, jūsų 
malonybė.

^Teisėjas:— Man vistiek, 
k£s ten nebūtų — jis turi 
liautis!

—
Atmink, ką kalbi.

Siuvamu mašiną agentas: Į 
j —Kada gi tamsta užmokėsi i 
į už mašiną? I

Moteris:— Kada užmokė-T 
į siu? Juk tamsia parduoda-į 
imas mašiną man sakiai, kad 
• mašina pati išsimokės, 
t

Šovė dvasią be vietos.
Naktį Paulas pabudęs pa- 

natę kažin ką baltą savo 
zambaiy. Išsitraukęs revol- 
. eri iš pagalvio — pykšt!

Rytmetį atsikėlęs pamafė, ( 
<ad jis peršovė savo marški
nius, kurie kabojo ties lan- ■ 
ru. Suėmęs rankas pakėlė jis ■ ? 
r kis Į viršų ir sako:

—Ačiū dievui, kad manęs 
nebuvo tuose marškiniuose!.

i 
|

Koks buvo Dievas
I

Perkūnas buvo vyriausis seno! 
i vės lietuviu dievas. Jisai giobo j 
‘ jo lietuvių tautą tuomet, kuo- \ 
met ji buvo laisva ir galinga. > 

i Todėl Perkūno ir dabar lietu- < 
riai negali užmiršti. -

Bet ar žir.ct. kaip jis išrodė, ■ 
.kokiu stebuklų jisai darė ir kaip ■ 
:senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo i 
• dievas Praamžius, kaip jis su-> 
naikino pasauli, ir kaip paskui j 
ant tuščios žemės sutvėrė lie- • .

Pa-i 
!
i

Tamsoje geriau.
Uršulė:— Fabijonuk, pa

sigailėk, negesink lempos. 
Vaje, vaje, ką dabar pama
nys apie mumis mama ir 
kaimynai?

Fabijonas:—’ Ką aš 
paisau. Aš geriau jaučiuosi

tuvių tautą?
Ar žinot apie dievą 

trim pa?
Ar žinot ką veikdavo vjtk 

dievai Pikuolis. Kovas, Ragutis 
, ir Pizius, arba moterų deivės 
į Sabi.įa, Jura, Laumė, Milda ir 
■ šitos ?

•Jei to nežr.iot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovei?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar- 

jhintojų iki krikščionių gadynės. 
. Tenai rasite aprašvta iš viso 
jų ■ anie 400 Įvairių dievų. Fodraug 

i susipažinsit ir su tomis tauto^ 
' mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 

!nebėra).
i Knyga netikybinio pobūdžio, 
, bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti Į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios

— Na, o prie ra-'pių skaitymo ir kainuoja* tik-

Ka-rJcSt-t Rutile, ccsd-ec. kad uMailda, 
&4<vc, cūa ,.e:V. ir k.2 turču puikiu* 
imančiu* piaukuat

Ryfftes
seaaik.na il*i^a=zs. tį rvarbiauaį 
pc'.es^ £ra.-ų plauku.

Nepirkit* bouka ui Cic šiandieni 
pas mvo saistuiaka. 75c kec.-uet 

ūikcg ii lašerato
r. ab. nictrrat ų c;

~e-ry & Sa-t-’ Sxt> Stc 
8i*uki?c. I

EILIŲ KNYGA

-A A A Į

<eiaooctact 
ūrrjorry?**

j, a

A-«oticiMai

Jaunavedžių filozofija.
Jaunoji (savo vyrui):— 

Prieš vestuves žadėjai man 
rojų, o dabar nei suknelės 
nenuperki. Jus, vyrai, visi 
esate apgavikai!

Jaunasis: — Pasakyk, 
brangioji, kur gi tu girdėjai, 
kad rojuje moteris butų suk-1
neles dėvėję?... džių, ar netaip, kunigėli?

Per išpažintį.
Vagis:— Dvasiškas tėve

li, aš pavogiau virvutę.
Kunigas:— Tik virvutę,, 

daugiau nieko?
Vagis:—Tai, mat, prie. r- i • .v. • • zvvu ll čumlia a.aiua, <uil uainus

virvutes buvo priristi ragai, popįeros, turi anie 300 pusla- 
ivunigas: n — -- y*

gų ai* nieko nebuvo? į tai $1.00. Tas pats dailiai apda-
Vagis:— Taip, taip, buvoirytas, $1.25.

jautis.

Gudrus vaikas.
Kunigas (parapijinėj 

kyklcj):—Vaikai, jus 
valote žinoti, kad Dievas su
tvėrė žmogų iš molio.

Kaziukas

mo- 
pri-

"KELEIVIS”.
j 255 Pror.dway. So. Boston. Mass 
f
I
t’>
į 
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Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVJ.”

K AM ĮDOMU ŽINOTU KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE, 
TAM GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI 

SOCIALDEMOKRATAS 
Leidžia Lietuves Sočiai kmokratų Partija.

IŠEINA KAUNE VIENA I ARTĄ PER SAVAITE.
SOCIALDEMOKRATAS yra skeih jas tų idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos &»ctaldemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per :;0 m. ugdė ir gynį 
SOCIALDEMOKRATAS yra vien h.teita Lietuvos darbininkų laik- 

rastis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gyve
nimus, K1 ko*a-..v»rgai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, pataikykite Lietuvos darbininkų laik
raštį, užsisakydami jį sau ir save giminėms Lietui oje!

Kas norį dągųnai gauti “SoeiaMemokrata,” tegu) surenka 5 skaity
tojus, atsiunčia už juda pinigus, tas g.-us vieną laikrašti per tie!: laiko 
dovanai. Amerikoje metams $2.40, pusei metų $1.20. 

Lietuvoj metamo $1.20; pusei metų 60c.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS, KĘSTUČIO GATVĖ lt). 
K AUN AS, * Lithuania.

NAUJA MOKSLO 
KNYGA

Tėvynės Mylėtojų Drasffijs vėl pampina gražų mokslištaj
kalų PASAULIO ISTORIJA, parašytų garbaus anglo raitininko 
WELLSO. Uvųrtė V. K. RnĄtaad n*, kalta? prižinrint penkiems 
geridusietM Ltatuvpn kaltiiiwkkaih«.

štai Uk frijmpa ^ųtra^ka knygos turinio: Kur yra žemė erdvė
je; Pirmieji tymritai; Pteauliu Amžius; Kaip išshjstė įvairios gy
vulių veisMs; Kuto gyvykė'sut žemės .atsirado: vandeniuose ir 
sausumoje; PasanBo EBmato atmainęs; .Kodėl gyvybė nuolat kei
čias; Milžiniškų rupliu gadynė ir'atsiradimas pirmęįų paukščių; 
Nauja žinduolių gyvulių fUdyiiė; Atsiradimas smegenų; žmogaus 
gadjįRė; Pirmieji fanonėo ir darbai; Pirmieji žmsnės Europoje; 
Pirmosios tnrtrtys, fikmoCija ir tikėjimas; žmonių rasės; Žmonių 
kalbos: arijų, sOrnit* ir kitų; Pirmosios civilizacijos; Pirmieji mie
stai; Jūreiviai ir pirkliai; Rastas; Dievai ir žvaigždės; Baudžiava, 
vergija, socialinės Mėsos ir laisvieji žmonės; Žydų raitai, Biblija 
ir pranašai; Arijų tautos Ir priemstoriški toiUi; AMysandro Di
džioje karaliaus gyvenimas ir darbsi; Aleksandrijos mokslas ir re- 
Egija- Iš to trumpo paružymo matote kaip pilna ir įdomi PASAU
LIO ISTORIJA yra. Virs TO paveiksiu tekste. Apdaryta. Kaina su 
pasiuntimo.............................................  $2£L

Siųsdami piaigum adresuokite sekančiai:

KELEIVIS

i
i
Į
į 
I

Tai nigeri darbininke! “Keleivis” jus į
t ui būt Dievas sutvėrė iš šuo- draugas, platink ji tarp savo j > SO. BOSTON, MASS.

g r au gų. i

Papuošta daugeliu spah aotu puikiu paveiksiu, 
£23 pttslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešu susirinkimų.
Knygoje trijų rusių eilės: 

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

Kiekvienas turėtų papuošti aavo knygyną minėta knyga.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ I^AISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidž-ar.gs. Pinigus geriau
sia siųst “tvtonev Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipini uz 2e. markę.

“KELEIVIS SO. BOSTON, MASS

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytoj^ s------  
kurie kenčia nuo Romuti 
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
tos (Gout), parašyti man laiškų, pa
dedant savo vardų ir pišku adrnų, 
o aš'prisiusiu dykai vieno dolerio ver
tės ' npnkų išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmų nuo kenčiančių aa
vo lėšomis. Jus pamatysite, kų gali 
padaryti Kuhn’s,. Rneumatic Reinedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs. į tai įsitikinsite pir- >1 
ma, negu duosite man bent vienų cen
te-------------------------------------------------------I L

■ ■ - ••ir.
Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar skurų su pagelba 
plasterių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jį su Unimentaia, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot jį prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.



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

PLĖŠIKUS BAUDŽIA, 'bet ir čia nieko negelbėjo. 
Šio mėnesio 12 d. Kariu-(“Perkūno” gydomąjį kirvelį 

menės Teisme buvo nagrinė
jama plėšiko Smailio ir jo 
sesei-s byla, kurie kartu su 
kitais plėšikais pernai buvo 
apiplėšė Panemunės vals
čiaus gyventoją Lenčnerį ir 
atėmę iš jo daug daiktų bei 
pinigų. Smailį teismas pa
smerkė mirti, o jo seserį 2 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Šio pat mėn. 8 d. karo lauko 
teismas nagrinėjo 6 plėšikų 
bylą, kurie nesenai buvo su
imti miške pas Raudondvarį. 
Du plėšikai pasmerkti kalėti 
iki gyvos galvos, 2 po 15 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o dų pasirodė visai nekalti, 
kurie išteisinti.

NORĖJO NUŽUDYTI.
Gelčiai, II Gudeliu vals.— 

Prieš porą sąvaičių šiame 
kaime kėsintųsi per langą 
revolveriu nušauti ūkininkas 
Motiejus Cibulskas.

Bet kadangi kambaryje 
žibėjo lempa, Cibulskienė 
pažino prie lango prisiarti
nusį piktadarį. Tai buvo to 
paties kaimo ūkininkas, ku
ris jau nuo senai pyko ant 
Cibulskio. Policijai patikri
nus užsilikusius pėdsakus, 
piktadaris buvo suimtas. Bet 
policija Įtariamąjį tuojau po 
suėmimo vėl paleido.

iiciiiii/.či \iii. i3vipė> •iOio .^DULKINO MERGINA* i 
laiko pas minimą ūkininką Šaukotas. Daužnagių kai- 
vėl prapuolė dvnayys; ka- me trys vyrai nutvėrę mergą 

prie medžio prisirišo ir iš
dulkino. Mergai gvoltą šau
kiant subėgo ugniagesiai ir 
gvoltauninkus suėmė.

dangi buvo tada prilyta, tai 
pėdos vagių liko. Subėgę' 
kaimynai pradėjo ‘•vilkus”

vos suradau ir, Majauskui 
leidžiant, paėmiau perduoti 
muzėjui. " Minėtas kirvelis 
rastas Petroškų laukuose. { 
Daugiau jis panašus Į lietą, o. 
ne iš akmens kaltą, tašytą: 
nedidelis, sauja galima ap
imti, į skylę rankos nykštis , 
vos lenda. Matyt, kad buvo 
vartojamas medžioklei ar 
karui.

K.41UIV imi piciucjv ,
sekti? Ir susekė Įtariamą va
giliavime senį, kuris pasakė 
dar du savo draugu. Atvykę?’ 
policininkas sustatė proto-: 
koią ir vagys tapo patupdyti 
i Alytaus apskr. kalėjimą.! 
Bet kaimynams prašant va- 

\’ gys tapo paleisti iki bus teis
mas. x •

Minimi vagys dabar žada 
aimynams “atlyginti.” Ne- 

' kurie ūkininkai yra labai pa
sipiktinę. kad vagis prieš 
teismą paleidžia, ir kitą kar
tą žada padaryti savo “teis-' 
mą,” t. y. patys subausti. Tas 
butų peiktina.

SUS12

Tyras Bičiį Medus, i
Apsisaugok nuo žalčių. Vartok Me

ilų. i’enkių svarą vš.shukas $1.6;,. Du 
viedriAui >‘6.2v. K-..U1. v>e<iruk:.:
$5.50.

Bai..luo<!;:ni pįpizi visokių balan
džių (karvelių), medžioklė; ■ unų, 
taipgi geriausių, šunų namams upsau- 

:goti. Pr'siųsk>t 2c. stimpa dei atsaky
mo. ?. D ANDREKUS ( !1 

pENTVVATEli, d.<H.

Geriausi Laiškai.
Su gražiomis dainomis ENTRA dcl 

Kalėti v, už $1.‘X< duodame 60 laiškų 
ir 60 kor.vertų. Visados parašykite 
kokių norite. Adresuokite: (49)

GRIKSONO SPAUDA
233 N. Ciarion St„ l*hi!adelpt;ia. Pa.

SVĮSSKIT KALĖDAS IR 
NAUJUS METUS LIETI VOJ

POLICININKAS “SVE
ČIUOSE.”

Slabadoje Zumerio Ovse- 
jo namuose besisvečiuodami 
jo sėbrai pakėlė triukšmą ir 
išdaužė 14 langu stiklų.

Triukšmo vieton atvyko 
II nuov. policininkas Losys, 
kuris iš vieno triukšmadario 
pareikalavo asmens doku
mentų. Triukšmadaris rody- 

. ti dokumentus atsisakė. Po- 
L*rininkas pareikalavo ji eiti 
nuovadon. Tada jaunų apy
girčių vyrukų kompanija 
pradėjo sukauti “reikia ji 
užmušti.” Policininkas ėmė
si ginklo ir įsakė miniai pasi- 

*'šalinti, bet pastaroji puolė* jį 
ir norėjo atimti revolveri. 
Per ši incidentą “dėl neat
sargumo” iššovė revolveris 
ir Efr. Gladšteinui sužeidė 
kojos šlaunį. Pastarasis, per- 
rišus ligoninėj koją, sugrįžo 
atgal.

Tuo tarpu atbėgo daugiau 
žmonių, kurie padėjo išsiva- 
ętadti policininkui iš iniršu- 
L!ų triukšmadarių ir palyd ė- 
jo iki budelės, kur jis telefo
nu pašaukė pagalbon dau
giau policiją. Bet ši jau kal- 
tininkų’hėberado.

IŠKABAS ŽYDŲ KALBA
■ VĖL LEIDO.

Visi pamename kiek triuk
šmo buvo krikščionių sukel
ta dėl iškabų žydų kalba. 
Piktinosi kiek galėjo, plūdo 
kitų partijų žmones, kam lei
do žydiškais “krendeliais’ 
numarginti miestų krautuvių 
iškabąs. Pagaliau apskričių 

. viršimnkii Įsakymais tos iš
kabos buvo nuimtos. Bet]. .
štai dabar sužinome, kadi tik apgaudinėti moka, 
draudimas laikyti iškabas; 1
nelietuvių kalba panaikin-; 
tas. Panaikino ji tie patys ’ 
krikščionys.

LAUŽO ŠONKAULIUS.
Skavagaliai, Simno vaisė. 

—Skovagaliuos buvo šio
kaimo merginos Palioniutės 
vestuvės. Per vestuves ves
tuvininkams "Įkaitus,” kilu 
muštynės. Smarkiai sužei: 
tas jaunikio brolis, kuriam - - • , .
peiliu nukirstas šonkaulis ir rn^.su J * 
net, sako, paliesti plaučiai.'P”ezast,s’ 
Nukentėjusis nugabentas Į tas' 
ligoninę. Mušeikos policijos 
stropiai gaudomi ir tupdomi 
kur reikia.

Šiame kaime vestuvės ir 
kitos pramogos be peštynių 
neapsieina bemaž niekad: 
peštynės čia ne naujiena.

Panašios “operacijos” pa- . 
daryta ir kitam to paties vai. Įau 
kaime — Ponkiškiuose. Čia ^7*. 2-•' j u i 
susivaidijo du švogeriu, niek° ne^Hs? nes (-at)ai • 
Stankevičius su Krukoniu. musii valdžia.
Pirmasis antrajam išlaužė; 
porą šonkaulių. Sužeistasis: 
nugabentas i ligoninę, o ant
rasis “švogeris” patupdytas 
šaltojon.

GAISRAS.
Kruoniui. Rokiškio apskr. 
Rugsėjo 20 d. 3 vai. nak- 

ties Žemaičio sudegė kloji- 
Gaisro 
- kers-

i
i

I

I

ATPLĖŠIA SVETIMUS 
LAIŠKUS.

Nemunaičio valsčiaus 
žmonės nepasitiki sekreto
rium. Kaip tik paštą parne
ša, tai visi ir bėga Į valsčių 
žiūrėti. Už plėšymą laiškų ■ 

\ * t yra pas tardytoją, | 
bet sekretorius sako, kad'

i 
“BEDIEVIŠKAS” POLICI-i 

JOS DARBAS.
Rageliai, Rokiškio vaisė. 

—Kun. Stasys Stakelė užda
ręs arklius iš vasarojaus Ra
gelių kaimo piliečio Zdana
vičiaus ir reikalavęs 100 litų 

•už padalytą iškadą. Pilietis' 
Zdanavičius su piliečiais nu
ėjęs, apžiūrėjęs padarytą 
skriaudą ir apkainavę 30 

_____________ r__ = Kun. Stakelė 
nigų. rekvizicijų, grudų, prie nesutikęs ir nedavęs arklių, 
tiltų, prie kelių, op ir op. Tą Pik Zdanavičius apstskun- 
pabaigei, kitą pradėk ir taip dęs Rokiškio. I-cs nuovados 
begalo. Vienas kitas “po
naitis” iš Kauno atvažiavęs 
apkeiks, apkeiks, kad mes 
mažai dil bą, per mažai deg
tinės gerią, o, rodos, jau dii - 
bame nuo pirmos antros vai. 
nakties iki 7—8 vakaro, o 
dėl degtinės tai jau rugoli 
nereiktų; trys “manipolės” 
yra musų miestelyje, kartais 
visas patuštiname, net ir 
“brenškės” negalima gauti, i

Vieną tokį melagį 20 rug- Į 
sėjo buvo mums atsiuntęs p. Į 
Dagilis. Kitą dieną visi žmo-' 
nės matė, kad “šelmis; bu-įIa4ku, Visos-entys, kuri, 
\ęs 11 sake, jau ponai '^" .buvis priklausė nuo žemdir- 

? Sa °—.akls meI™- ’byatės, visada rudenyj ap- 
ja.” Mat, kaip buvo: P?nai.jvii|[ičiod„o p^fapĮpg, 
te sakė, sake, gyrė, gyre.vai- užda.įj!mę. Kuomet Maižie- 
dzig, įmones peikę kam ma-:jįus šventinyčios Poki- 
I!®.! dubą, bet čia ir užbaigusį ,aĮ tikrenybėje jis išleido 
reikėjo, žmones Panorejol^dėklivonis p;ok!an,acik> 
duoti paklaU'imu. Bet paines jis pasakė: “Jus apvaik- 
nas, tvyks, nuraudonavo, ir!ičiosil iikiimingumą Svenii. 
sako. sį.vakarąįaĮv“‘lnyčios, kada jus susirinksi!
žinos p. Dagilis, Jis Seimold'ri!nžje sau.
narys, daugiau zmo, jj gale- lin der|ium. Įr |inksmin. 
šit klausti, ko tik norėsit ir - — -
atsakys Į visus paklausi
mus.” Ponas apgavo. Jokc 
Dagilis neatvažiavo, žmo- 
nės sako: “Dabar matyt kas ^“FMas^aobū^m vIFst" 
per paukščiai tie .Dagiliai. 17,—L..n,t/>r;u,Brandford

PONAI BARASI, KAD 
MUŽIKAI KRIKŠČIONIS 

KOS NEGERIA 
Veviržėnai. — Jau keli me
tai kaip nepriklausoma Lie-' 
tuva gyvuoja, o mes daugiau < 
nieko negirdime, kaip tik pi- svarų avižų.

policijos viršininkui. Polici
jai nuvykus į Ragelius, sek- 
;madienį rugsėjo mėn. 18 d., 
kun. Stakelė vis tiek arklių 
nedavė, nors ir nclicija lie
pė. Tada policija išlaužė 
tvarto duris ir arklius atida
vė pil. Zdanavičiui. Čia jau 
galima pasakyti, kad polici
ja pasielgė "bedieviškai.”

PADĖKAVONĖS DIENA 
YRA SENAS ĮVEDIMAS.

Padėfcavončs iškilmę gali- 
’ima pasekt net į ankstyvus

kitės jūsų pokilio laiku per 
ąeptynias dienas.” (Deuter. 
116:13). Pirmutinę Amerikos 
ipadėkavončs proklamaciją

Gėda tokiems ponams!

LAUKŲ DARBAI.
I Simnas, Alytaus apskr.-*- 
*Del didelių lietų žmonės ne- 

PERKUNO’’ KIRVELIS !gali baigti* žiemkenčių javų 
.................   sėti. Žemė dirbti nesiduoda 

—šlapia. Bulvės žemesnėse 
vietose pasemtos. Labai 
daug yra supuvusių* Žmo
nės nusiminę. Tokių šlapių 
metų, sako, dar mes niekad 
nesame matę.

“L _
“GYDZYMUI” VARTO

JAMAS.
Petroškai, Veisėjų valse. 

Parvažiavęs vasaros atosto
gų ir sužinojęs, kad pil. M. 
rado senovės akmens kirve
lį, nuėjau prašyti, kad ati
duotų muziejui. Bet kirvelio 
namie nebuvo, nes paskolin
tas buvo K., kurio sūnūs sir
go zovalkais (kaklas apau
gęs gumbais, guzais), tai, 
kirveliu trinant, tarėsi išgy- 
dysiąs. Tačiau, sakė, “nepa- 
mačino.” Iš minėto Kriauee- 
lio vėl skolino M., kuris “gy
dė” sutinusį karvės tešmenį,

VAGIA GYVULIUS.
Žagariai, Butrimonių vai. 

—Musų valsčiuje pastaruo
ju laiku Įvyksta labai daug 
vagysčių. Vieną rytą Žaga
riu ūkininkas D. nerado 
dviejų avių. Žmogelis manė, 
kad tai padarė nenaudėliai 
vilkai, kurių šioj apylinkėje

JAU PRIPAŽINO
Vis,, kad NAUJOKŲ padaryti 

cigarai yra “eriųusi; Taippat visi 
gcr.s , ka<i garsinant remia darbi

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

gal savo priešus šelpiate, bei žyd- 
berr.iaujat, tad tik savo draugų 
NAUJOKŲ BROLIŲ išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi ir cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabaku, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barbenus, reikalaukite nuo 
lietuviškų Lizr.ierių ir rūkykite 
visur
JONO—JOHN’S CIGAR

Petro Naujoko po 10 centų 
džiaugsitės! Vy- 

diilesni po 15c.) Tč- 
paveikslą ant bakso. 

per p3štą 
ir

arb
cigarą, o rūkant 
tauto (Ekstn 
myk vardų ir _

Cigarus išsiunčiame 
visur į kitus miestus privatiškai 
biznieriam. Adresas;

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DIVISION AVĖ, 
BKOOKLYN. N. Y.

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

K AM KENTĖT GALVOŠ 
SKAUDĖJIMĄ KADA 

VIENAS PAUDERIS

URBA
Skausmų prašalins.

Prisiųsk 25c. įtampom už baksų
URBA TREJANKA 

Gera, švarių šaknų, 35c.
Išsigydyk kantus sa.L'RBA 

vaistais. 25c. bonka.
URBA LITHUANIAN 

DRUGMFG.CO. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

I,

į;
Įik i » > 
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DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177,
St. C baries, III.

VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 West Main SL, 
Pirmsėdžio pa^e’b. Antanas Jurpalis

585 West Sth St. 
Nutarimų Rašt. J. Stan-siovaviuus.

103 Wcst Statė St.. 
Turtų Rašt. Mykolas Sablickas,

P. O. Box 342. _ 
Iždininkas Antanas Kimontas,

105 West Main St..
Knygius Kazimieras Tamaiiunas,

42 West Walnut St., 
IŽDO globėjai: 

Justinas Kukoraitis,
112 West Sth St., 

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana SL, 

Boleslovas Alekna.
158 Monroe SL, 

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 West Illinois St, 
Bronislovas Einoris.

117 West Main St 
REVIZORIAI KNYGŲ 

Kazimieras Arlauckas,
44 West 6th St., 

Romualda Gričiunas,
85 West Main St.- 

MARŠALKOS: 
Petras Kj.šonis,

P. O. Box 224, 
Liudvikas flruožis,

K. first, Box 10.

I

jos gubernatorius Brandford 
1621 metuose. 1830 metuose 
New Yorko valstijos guber
natoriui išleido padėkavo- 
nes dienos įstatymą. Kitos 
šiaurinės valstijos tuojaus 
pasekė, bet pietų valstijos 
tik 1857 metais persiėmė tą 
paprotį. Laikyk Trinerio 
Kartųjį Vyną po ranka tą 
dieną! Jei jūsų skilvis išeina 
iš tvarkos, tai viskas susiga
dina jums. Bet Trinerio Kar
tusis Vynas išvalo skilvį ir 
vidurius, pagelbsti suvirš
kint maistą, sugrąžina apeti
tą ir nušviečia protą. Parei- 
kalaukit jūsų aptiekoriaus 
ar pardavėjo, kad laikytų 
Trinerio Linimentą, Trinerio 
Sedativą nuo kosulio ir ki
tus Trinerio vaistus. Jei jis 
to nepadarys, rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

ModefaYANKEE 51-75
Kiti modeliai iki

Itališki Armonikai.

I

I
Mes išdir- 
bani ir im 
kortuoja
me viso
kių rusių 
rankomis 
dirbtas

Itališkas 
i Akuruiuas 
Į geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
Į Metų gvarar.tuotos. Musų kainos že- 
'niesnčs neffJ kitų išdirbėję. Dyxai >u- 
Į teikiam pamokinimus. Reikalaukit k.t- 
!tal<>įf<>, kuri pasiunčiain DYKAI. (-)

RUATTA SERENELL1 & CO.
817 Blue Island Avė.. l)ept. 30, .. 

Chicago, III.

Speciali* Išvažiavimas 
Laivu “ESTONIA * 

, 8 GRUODŽIO, 1525.
j Tiesiog j Panzig? aut to paties laivo, 
o iš tenai į K lai pėdų tiktai vieni .-> nak
ties kelionė laivu be jokių ek-ua iš- 
ka.'čių.

Jau laikas rengtis ir reikalinvas 
lionei popieras išsiimti.

Nusistebėsite speciališku patari—ri
mu, valgiu ir maloniu upsiejin., ant 
šio laivo, o ypatingai dabar žiemos 
laiku kelionė jūrėmis ant to pade; 
laivo

Iš NEW YORKO BEVEIK | 
PAČIĄ KLAIPĖDĄ

labai jums paliks, nes išvengsite ilgo 
važiavimo gelžkeiiu ve*- sv<4i -w>< ja. 
lis, ai važiuosi te vandeniu stačiai į

TĖVYNĘ—LIETUVĄ
Kainos laivakorčių: iš Neu Yorko, 

Bostono ir Philadelphijos į Klaipėda: 
:> kl. SIOT.im); abi pusi tikuti $181.00 
2 kl $132 5,i • abi pusi tiktai

“Heail-ia-v,’ "Revenue-tax” atskirai.
Atsiminkit, jog vienatinė Linija, ku- 

•ios laivai nuveš Jumis i portą taip 
irti Lietuvos porto Klaipėėos, tai

BALTU AMERIKA LINE
9 BROADVi AY NEW YORK CFTV 
Kreipkitės čia arba prie vietos ..gontų.

KtLLOGCS
TASTELESS CASTOR OIL

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

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMSA 
716—8th SL

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

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA 
810—Sth St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS
716—Sth St

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7> Knygiai K. AMBRAZIUNAS !

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St
8) Maršalai: A. DELKUS |

711—8th SL
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court

I

su Fc-

I
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liajez ka lik išrjo iš po epaudes jr 

ftlauja Lietuviška j biblija!
SATYROJE

miera Biblijos 3^x8 colius, turi 3S2 
^uslapitm ir 375 paveiiuJeltac. I.sbjii

L 1 ABI PUSI LAIVA- i 
į KORTSS NUMUŠTA i 

KAINA
Ant musų tri-šriubinių laivų 

Resoiute. Rebance 
Albert Bailiu 
Deutsehland

i? ant popuiiariškų viincdais 
kambariais laivų Cieveianė, 
VVcstphalia. ?ūout;t llay, ir 

Thurinzia.

iš New Torto 
į Kauną ir 

(Pridėjus S. V. 
jc'i-ų Taksu .)

Kartu
Lietui'-
ti-ilbcji-

kią kaic? yfiijo, 
mus vakarai

KAIXA
Norinti gaut 

tięskit Ex preso ar Fsčto Money Ordv- j j 
rišu arba registruotame laiške adreru:

“KELEIVIS”
255 Broadwav,
So. Boston. Mass

J 

ji 
sa

I

i

įdomi Ir naudinga kiekvienai ypatai. į< 
Žmogus skailydames šią Bioliją ir te- |« 
mydamas į paveikstviius. (kurie per- d 
stato kas buvo pirm ^stvėrime svieto 4 
ir iki užgimimui Kristaus}, ožmiri vt- |» 
sus savo vargus ir džiaugsis jokiai to- į.

jant bes trumpi žie-
I; 

TIK S 1.00 *
Šią Bibliją* pinigas j

Išplaukimai kae savaitę 
r>el suprįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American lines 
(Harriiau Uae) Joint Service with 

Hambui^Americanline 
131 Štate St, Boston. Mass.

203

e r e
Ži

BaMec Love It

Mus. WiNstovs 
Sntur

VISIEMS EXTRA! 
Lioksmiausių Kalėdą!

Su musų gražiausioms poetkanč-ns. 
Tikrai lietuviškos, garantuojam už 
gerumą. Kaina 12 postkarčių 50c., pi
gesnių 12 uz 25c. Taipgi turime viso
kių laiškų, 60 laiškų už $1.00. Turime 
visokių kalendorių, su šventais ir svie
tiškais paveikslais, 1 už 25c. 5 už $1. 
Visados parašykite kokių norit. (50)

GRIKSONO SPAUDA
233 N. Ciarion St., i*hiludelphia, Pa.

For BILIOUSNESS
VARTOKITW BEECHAM’S PILIS W 

g paliuosavimui vidurių. su- ■ 
■ stabdymui kvaitulio* ir gal* ■ 
> vos skaudėjimo. ■

į m Nėra Kolomelio m
25c. ir 50c. b&ksiuka’

i
25c. ir 50c. b&ksiuka’

9EECHAMS 
PULS

Apvaikščiokite Kalėdas I
Nanrie! I 

ir keliauk per Bremenu su B
S. S. MUENCHEN .Dec. .1 ■
S. S. LUETZ0W Dec. 19 ■
S. S. COLUMBl’S Dec. 13 ■
Dideli, greiti Vokiečių Mirai H 

Važiuojant nurodytais laivais H 
pasieksi namus prieš šventes H 

Nužeminta Trečia Klase į B 
Abi pust, j Kaunu ir atgal. ■

NORTH GER.MANo, B
LL0YD

192 'i ashington St, Boston. M: 
Ulbą pas vietos agentus. B

»

ate

99

►•r

*

Dn.HUMPHREYS'
M

NAUJAS
. Arirw Kiton Katamas

Visi, kurie pnsięs w centij 
šiam

i‘asircdžius pirmam ženklui 
šalčio—imk’Dt. Humphreys 
“77**. Išvarys šaltį. Pasek
mingas prieš Gripų. Patar
tina turėt "77“ jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripų “77“ pa
gelbsti per 30 metų.

At ai Dntggfots 30 esat*. 
HUMPHBETR- HOMEO. MEPtdNBOO.

MS WiUiaa Suart. New Y«rk

Sykiu ir Kalendorius 
1926 it 1927 Metu.

talone randasi visos geriau
sios knygos, kurios bir o iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai, 
----- i. Taipgi Kalendorius 
1926 ir 1927 metų ?u ameri-
1925 m,

koniškems ir bažnytinėms
šventėmis. Vienas iš turtin
giausiu katalogu lietuviuose,
gausiai iliustruotas,

AUŠROS KNYGYNAS
3219 So. Haleled St.

CHICAGO. ILL.

Kalėdinė exskursija

S.5. George WashiBgton
Išplaukia

Gruodžio 12

..Plauic po Amerikos Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kecorc «' 

LIETUVĄ
tik S203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg

T EI darnte planus praleisti Kalėdas saro senoje tėvynėje. 
* prisidėkite prie spccialės Kalėdų Ekskursijos, kurią 
asmeniškai ves Mr. J. A. Peont. ir kuri išplaukė iš New 
Yorko gruodžio 12 ant pukaus United Statės Lines Jaivo 
"George WaĮ^iington.”

Jus pasidžiaugsite malonia kelione drauge su savo tautiečiu 
būriu. Turėsite ertvų kambarį, puikų. maišią ir plačius 
denius, o kaina pigi. Gaukite pilnas informacijas šiandie 
nuo savo laivakorčių agento, arbo nuo.

UaitedStates4Lines
York City 

botton. Mim.♦S Sr»adway

PUIKUS 8-nių DIENŲ 
LAIKRODĖLIS

KETURIŲ AKTŲ VEIKALAS

VALKATA
Scėnon Stato Laisvės Choro Dramatiška Grupė

So. Boston. Mass. Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Subatoj, 28 d. Lapkričio
NOVEMBER, 1925

LIETUVIU SALĖJE. E ir Siiver Sis.. So. Boston. Mass. 
Nepraleiskite progos pamatyti šį veikalą, nes čia bus juoku 
kaip šieno, karštos meilės iki soties, ašaros ir klasta.

|%anga 50 centą. Kviečia RENGĖJAI.

t- ■ JlĮ,
Jeigu ji' užmokėtumet mums

2"'.•.'» uz .c .rodčlį, jus ncgautnroet 
geresnio kai šis. Tai via 8-nių dienų 
!.»'ki'.<u lis. kuri reikia užsukt tik kas 
aštunnir.s <iienos.Pnikiuose sidabruoto 
nikelio viršeliuose, septynin akmenų 
judėjimas, rorio laikų teisingai ir ga
rantuotas ant 20 metų. Vertas yra ma
žiausia $1V.0t>, bet mes per trumpų lai
ka nularčm juos parduot tik po $6.95. 
Su šiuo laikrodėliu mes prisiusime 
jums rankovinius guzikus, puikų ni
kelio retežėlį, labai gerų cigarų ir 
cigarėtt| uždegėjų ir puikų Žvironų, 
per kurt matosi puikios aktorkos įvai
riose pozose Prisiųskit tik 25c. stam- 
pomis persiuntimo lėsoms, o $6.95 už
mokėsit, kai daiktus aplailę.sit savo 
namuose. Užsigar.ėdinimas gvaraa. 
tuntas arba pinigai bus sumūsti. 
Siųskite užsakymus tuojaus, umHmi. 
Aorejas: (40)

ERACTICAL SALES CO.
1219 N’nrth Irving Are., Dept. 103 

CHICAGO, ILL,

• ;

t I



Vietinės Žinios
Reikalauja policijos prie

žiūros naktiniuose susi
rinkimuose.

Majoras Curley žada ir.eš- 
ti Miesto Tarybon bilių, duo
danti policijai galę, kurios 

.ji dabar neturi, ineiti i kiek
vieną naktini susirinkimą, 
kur dalyvauja nemažiau 
kaip 10 asmenų, nežiūrint 
kokios lyties, ir apžiūrėti ar 
nėra tenai kokių nedorybių.

Jeigu šitas bilius virs Įsta
tymu, tai tani 12 valandos 
nakties ir 7 valandos ryto 
nevalia bus turėti jokių ba
lių nei vakaruškų, kur bus 
šokiai, gėrimai ir valgiai, 
jeigu tokių balių ar vaka
ruškų duris nebus atdaros žmogus. Kas jis per vienas 
kiekvienu laiku policijai 
ineiti. Prasižengę prieš šitą 
Įstatymą tokių susirinkimų 
rengėjai bus baudžiami po 
$25.

Šitas Įstatymo sumany
mas tečiaus nepaliečia susi
rinkimų ir vakarėlių privati
niuose namuose.

Gaisras teatre.
AįyoIIo juodžių teatre pe

reitą nedėldienĮ buvo kilusi 
ugnis perstatymo laiku. Te
atre buvo apie 700 žmonių, 
kurių tarpe ir vaikų nemaža, 
tečiaus panikos nebuvo. Ug
nis kilo aparate. Nuo didelės 
elektros šviesos kaitros užsi
degė paveikslų filmus. Bet 
kadangi aparatas yra ap
tvertas nedegamom sienom, 
tai uždarius kambario duris, 
liepsnos greitai užtroško.

i

Atrastas negyvas žmogus.
Ant Centre streeto Roxbu- 

ryje pereitą savaitę iš nak
ties buvo atrastas negyvas

niekas nežino. Jis buvo apsi
vilkęs juodom drapanom. 
svėrė 130 svarų, turėjo žilus 
plaukus ir usus.

Kunigas nusižudė.
Deaconess’ Hospitalyje 

pereitą savaitę nusižudė at
vykęs iš Kanados kun. Ge
orge Lothrop StaiT, aukštas 

Liepsnose žuvo 12 arklių, bažnyčios dvasiškis. Nusižu-
Ant Walnut streeto. Ne- dymo pribžastis slepiama, 

ponsete. aną savaitę užside
gė anglių kompanijos arkly- 
dės. Ugnagesiai dėjo di
džiausias pastangas, kad iš
gelbėjus bent arklius, bet 
nieko negalėjo padaryti ir j------------ -- ---------
liepsnos rvte prarvio medine i gazoliną. Pasidarė
trioba. kurioj stovėjo 12 ark-! eksPliozi.ia’ kuri vien^ vaik3 
liiu Visi jie tenai žuvo lieps-: skaudžiai apdegino, 
nose. 1 —-------------  ‘

________ _  Išlaužė 3 krautuves.
Plasteriuotojai gaus po $12 Ant Boylston streeto pe- 

i diena. Įreitos subatos nakti buvo iš-
Plasteriuotoju arba tin- laužtos ir išplėštos 3 krautu- 

kuotojų unija Bostone iško-;vės- Policija jieško vagių, 
vojo iš darbdavių $1.50 i va-1 
landą, arba $12 Į dieną. Ligi 
šiol plasteriuotojai gaudavo i 
$1.25 i valandą arba $10.00 j 
Į dieną. Tai reiškia, kad tu-; 
rėš pabrangti ir namų staty-; 
mas. " * :

__ ________ j jas,
Ugnis sunaikino 19 au- Į Draugija Gyvulių Apsaugai 

tomobilių. apskundė ji teisman už gy-
Winthropo miestelv. neto-!'”1*^0 kankinimą, ir Saugus 

Ii Bostono, ugnis sunaikino buvo nubaustas $20. 
dviejų aukštų medini gara
žą ir 19 automobilių. Tai at- . 
sitiko nakties laiku iš perei-1 Pbo<iav^ 
tos subatos i nedėldieni. ir!su munšamu 
kada nedėldieniolytąžmo-i^'Iovė uijųseimynų medin 
nės nuėjo pasiimti savo au- nanqą- L-— tzc 
tomobilius, jie rado tik kru- Pagulėjo, policija negali su-

Sprogo automobiliaus 
gazolinas.

’ Somervillėj maži vaikai 
ant gatvės atsuko automobi
liaus tanką ir Įmetė uždegtą

Apkarpė šuniui ausis— 
$20 pabaudos.

Edvrard Rogers Saugus 
turėjo šunį, bet jam nepati
ko didelės jo ausis. Taigi jis 
pasiėmė žirkles ir apkarpė 

kad jos stačios stovėtų.

Roxbury aną savaitę eks- 
:o 200 galionų katilai 

ir beveik stb

Kam tas bravoras

va rūkstančių griuvėsių.

Suvažinėjo vaiką.
Pereitą subatą Cambrid-' 

ge'uie buvo suvažinėtas Ju-! 
liūs Tavasas, 15 metų am
žiaus vaikas. Bet čia buvo 
vaiko paties kaltė. Jisai va
žiavo užsikabinęs iš užpaka
lio ant gatvekario. Paskui 
gatvekari ritosi automobi- ’ 
liūs. Vaikas staiga nušoko į 
nuo gatvekario ir pataikė 
tiesiog po automobilio ra
tais. Per ji perėjo visa maši
na ir sunkiai ji sužeidė.

sekti, nes ant tų lubų, kur jis 
buvo Įtaisytas, niekas negy- 

■ veno.
i

Trokmanai labai r.eatsar- 
Vienas airys važiuoda- 
troku ant Dorchester 
susikūlė su automobi-

■ §7ųs.
mas
avė.
lium ir paskui bėgdamas nu
dardėjo Į Fort Point kanalą 
Airys vos neprigėgė. o tre
kas nuėjo dugnan.

Lietuvos Sunu Dr-stės 
bJ

Lapkričio 1 
nės dieno.’. 1 
Lietuva Su
grąžą balių, 
gera, lodei 
kad atsilar.1 
gražini pasilii

ib u-

C..:r
ii Dr
0d
r

I 
į

į ..llCn.iVO- 
bridge’uu 
-siė rengi? 
:estra bu;

šia tikėtis 
kiusieii galėt 
niviniati.

I
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REIKALAViMAi
KEIK \LiV.l

Patyrę leusi Gcitvrę »sd.rbvj-*i * 
*r.e”S*R€> Klok.' ’ > t-j aiaa’.c.

AMEKh A\ EI BLEK CO.MP'Al 
Irti Kendju >ų.. G.nitridtje. Mass.PARDAVIMAI.

kambarius ir jenitci 
4 Garadžij: kiek-ie.- 
Visokie įiaisy mai. 
re šiiuir.a. Randu 

Parsiduoda 
Platesi

mėnesį, 
j neši 
ga . ’.
DUS

m j

loy
R. J. VASIL 

> Broadway, Room 3, 
So. Boston. Mass.

DORCHESTERY. $9200
3 šeimynų namas, su vi

sais Įtaisymais, geroj vietoj; 
pirmas moitgiėius -S6500. 
kaina $9.200. Įnešti $1,200. 
Turi būt parduotas greitai. 
Kreipkitės nas

TITUS P. G RE VIS
395 Broad vsay, So. Boston. 

Telefonas 2340.
ANT PARIMI 
mūriniai r.ar.ia: 
zas. <
toi«€v«I2. K». 
nys. 11. fi N
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Nuplakta mergina iššoko 
per langą.

Adelina Nuneš, 19 metų 
amžiaus mergina, užsimanė 
būti šokike teatruose. Tėvas 
paėmė diržą ir apšventino 
ją užtai. Merga perpykus 
neteko proto ir pakėlus lan
gą nušoko nuo trečių lubų 
žemėn. Dabar ji guli New 
Bedfordo ligoninėj sulaužy
tom kojom ir vargiai pa
sveiks.

Prie South Stationo aną 
savaitę trekas užmušė mote
riškę vardu Adela Patriųuin. 
Jos vardas sužinota iš atras
tos pas ją kartelės. Ji gyveno 
Miltone.|

Lynne pasipiovė savo na
mų skiepe mašinistas Par- 
sons. Jis buvo 60 metų am
žiaus žmogus ir negalėjo 
erauti darbo. .

i _______________

Westono miestely, netoli 
Bostono, kažin kas Įsilaužė 
Į kalėjimą ir išvežė $4,000 
vertės geros degtinės, kuri 
buvo tenai sukrauta.

Vaikas Įkrito į karštą skysti
mėli ir mirė.

Lietuvių šeimyna po num.
Benjamin Malley, kuris

________________ ______  buvo suimtas Bostone plati- 
221 Goldst? darė alų? Vai- nant falšyvus pinigus, tapo 
kas iš netyčių aukštėninkas nuteistas 4 metams kalėji- 
Įpuolė i verdančią brogą ir. man.________
smarkiai apsišutino. T’ 
tuojaus buvo nuvežtas i Ke- 
amey Hospitolę. bet perei
tos nedėlios ryte mirė. Ro
dos jau nekaltą buvo per
spėta, bet matomai lietuviai 
laikiaščių perspėjimų nese
ka intodel būna daug liūdnų 
pasekmių.

^-ast bostone sudegė mo
teris vardu Mary Enose. kuri 
gyveno viena pati ant antru 
lubų po No. 127 Eutaw st.

Neutono policijos nuova
doj pasikorė miesto darbi
ninkas Murphey. kuris buvo 
suimtas už girtybę.

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ

Atsidarė pirmutinė Lietuviu 
Krautuvė. k'.T gijimą viso
kiu Drabužiu » yr;;ir.>. .Moterims 
ir Y nikams, taipgi Visokiu Au
deklu. Kaldrų. Uždangalu ir tt. 
Dabar pnes Kalėdas turime im
portuotą js \ okietiios visokiu 
gražiu daiktu Kaiėou d .-vanorns. 
Taigi nepamrškit ssr<> pažįsta
mo ir jusu draugo. Ateikit reika
le persitikrint. (49)

K. U RBONAS
661 E. Broadw;;y. So. Boston.

« <
Į.-.iiaisy k Modernišką <

PLUMB1NGĄ i 
IR ŠILUMĄ į 

Savo namuose, o turėsi vi- < 
sai kitokius parankunius. 
Užmokėk mums 20 • kai 
darbas bus pabaigtas ir 
imk inetus laiko užmokėt 
i.kasius pimgus.

JA.MES P. TANt RE!)
272 Broaūway.

J. Buis- $ SOUTH IjOSTCN. MASS. 
skambins;

ė ir A

. Dainuos vyru ir maišy- įį
■ os tu 
kuri S
-

KONCERTAS! 
TEATRAS !

Rengia D. ir M. D. Gabija, 
Nedėlioję, 

’ A?\ ‘IČIO-NOV. 29 D. 1925 
l’nuJžki 7.30 vai. vakare.

LIETI VIŲ SVETAINĖJE,
E ir Silvcr S;s„ So..Bostone.
$i.;me koncerte “Gabija” ga- 

le.-> pasirodyk puikiai, nes vado
vaujant žymiam choro vedėjui 
J. Dirveiiui išmoko daug nauji; 
daimĮ. Taipgi d -ir.uos 

’. i.i. Z. Neviackienė; 
pianiste E. Tataroniutė 
Brateraitė: grieš smuikininkas 

I Kuzma.
tas chorai. Taipgi bus sulos 

; komedija “Vargšas Tauas,” 
! Bostone du nebuvo lošta.

Kviečia Gabija.

I
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Telefonas 6113-1V.

Dr. L Gonnm-GuMuskas
LIETUVIS DE.NT1STAS

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

NeJėtiomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kam p. Broad St.

MONTELLO. MASS
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TEI_ EMP’RE 7365

DR. F. MATULAITIS
t Itravio'etinė šviesa 

Diatbermia
322 HOI.BROOK AVĖ., 

l ETROi f. MICH.
ADYNOS:

12-2. 6-8

VISOKIAS PLŪMBER’V 
REIKMĖMS

Sold Direct 2 f.
PARDUODAM TIESIOG JUMS
BOILERIUS. R ADI ATOKU S
PUPAS ir Į RIT A IK INTOJ US

- - AI — -- I. - *■
......J

>*. ■-— —
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-r,<
- "'GjSKa

Geriausias tavoras p'giausia kaina.
Tel. Haymarket 1100 ir 4101 

Boston Plumbing & Lighting 
Suppty Co.

i 17 I’urtland St, Netoli No. Station. 
BOSTON.

I

f

I

I

Tel. South Boston 4060

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broadu ay. So. Boston, Mass. 
Ant antrų lubų

VAI. ANDOS;
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

0
0

»*0 
0 
0 0 
0X 
s 
0 
0 0 
0

'//VZZ/VZZZZZZrZZA'z'ZzVZ,

Telefonas So. Boston 2300. 
NAUJAS LIETI VIS 

BEMISTAS

Dr. St. 4. GALVAfiiSKi
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, uuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 takare. 
Nekėliomis pagal sutarties.

520 II. BROADIVAY,
SO. BOSTON, MASS.
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0

TeL Richuiond 1410

Dr. David W. Rosea
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
LIETI VISKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston, Maaa. 
(Prie Hanover St.)

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

I
i

[ Tel. So. Bosu.'n 5o6-W J

! DAKTARAS
j A. L. KAPOČIUS I r

TELEFONAS 1<W 
MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. MiKuLAlTIS
< Valandos: nuo 2 iki 4 po pietį- 
/ nuo 1 iki 8 vakaro
J 107 Summer St, 
J LAWRENCE, MASS.
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SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligoniui. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai,

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 

SCOLLAY SUUARE 
Skersai Hanover Street 

BOSTON, MASS. 
Olympia 'I'heatre Building 

Reom 22
Patarimas dykai tik per paskirtų 

laiką.

Siutai Ant 
Orderio 

Siutus ir oter- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname. 
SUMOK A1TIS 
341 Broadway, 

o.
SO. BOSTON. 

MASS.

2-ros lubos 
rx n/lCTAV

11.

JUS TAIPGI ATEITUMĖTE PAS MES

Jeigu apie ebs d agiau žbetemete
Mes esam, kaip vadina, I)id: iausūis Fornišiu storas.—mes 
neužimam 5 ar 7 lubas, mes n- turim brangių elevatorių, mes 
neeikvo.iam tuksiančius dolerių brangiems prietaisams, puo
šiančioms grindims ir sienų papuošalams, mes neeikvojam 
tuksiančius apsigarsinimams kas dieną ir savaitę, bet musų 
rūpesčiu yra, kaip kuopigiaus'ai paimti iš jus už fomisius, 
kuriuos perkat iš Hollis ForniJu Kompanijos, ir kad parduo
ti jums tvirta, ilgai laikanti ir geriausios rūšies tavorą. Tė
vai ir protėviai daugelio lietu vių šeimynų Didžiojo Bostono 
pirko fornišius iš šito storo ir jie visados buvo pilnai pasi
tenkinę tais fornišiais, todėl ir jus perkate pas mus ir jūsų 
vaikai ateis pas mus.

Mes suprantam ir kalbam lietuviškai.
Didelis pasirinkimas visko, ki s reikalinga virtuvėje.
Kiekvienas daiktas pirktas iš musu yra gvarantuojamas, 
taipgi ir dirbtuvės, kurioje padaryti.

Nuo 1900 jūsų geriausias Fornišių storas.

?

LITUVIS BEMISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak j ‘ [
NEDALIOMIS: IL

"r iki 1 v. po pietų i J ■
’ Seredumis iki 12 diena.
* Ofisas "Keleivio“ name. S Į
> 251 Br«adwny. tarpe C ir D St. <
; SO. BOSTON. MASS.

"i-
I _
I —f'C
d
5 lietuvis Optcmetristas

m

VENAS Iš DAUGELIO 
BARGENŲ 

South End Bardw8re 
Compasy

$2.75 Vertes, Sunkios 
Galvanized Pelenų 
Bačkos .................... $1.98

Lengvos Pelen. Bačkos $1.25 
DIDELIS BARGENAS 

$7.00 Vertes, FIcrence 
Oil Heater tik $4.98.

j Nusipirkit tuojau pirm negu
■ visi išsiparduos.
j $6.50 Vertės Gazo Pe

čius ......................... $4.50
Pečių ir Fumisų paipų

Pigiausia kaina.
Pilna Eilė Langams Stiklų 
VISOKIU PENTŲ IR GE

LEŽIES REIKMENŲ 
Dykai Pristatome Vietiniam 

SOUTH END HAKDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST., 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st- Elevat. Stoties 
Tel. Bcoca 5353 

DIDŽIAUSIAS GELEŽIU ŠTOKAS 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

£ Išegzaminuoju akis, priskiriu S 
ln akinius, kreiva* akis atitiesinu Jj 
!K ir amblyopiškose takioje) aky- 

se sugrųzinu šviesa tinkamu N 
laiku. S

J. f, PASAK A KNIS O. D. &
447 Brosdway. So. Boaton. Maaa fu

I

I 
I I

Į

f Tel South Bos to n 3520 < [
, Residence University 1463-J. 1,

: S. H. Puišinte-Shallna j:
; LIETUVĖ MOTERIS '!

ADVOKATĖ ’ *
! 366 Bruadvey, So. Bootoa. Maaa. '! 
> Room 2. , ►

PLUNKSNAS, Pukus. Paduškas. 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų 
įrodinės. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

A
■ '■‘‘'i

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
u žs i ganėdinimų.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street^ Boston, Mass.

I

B. CANNER

r

y
3

X

SEVEROS ANTISEPTOL
Antiseptiška sudėtinė vietiniai 
vartojimui. Ploviniui burnos, gur 
guliavimui r.uo dvokiančio kvap >, 
skaudamos gerklės, užkimimo 
dantų smegenų skaudėjimo.

Kaina 35 ir 50 centų.

SEVEROS REGULIATORIUS.
Skystis (Tonikas) gydymui abeh.u 
funkcionaiinių ligų, ypatingai mo
teriais. Kaina $1.25.

SEVEROS ESKO.
Antiseptiška mostis. Sutai.-vta 
prašaiinimui niežėjimo ir kitų odos 
suerzinimų (iritacijų >

Kaina 50 centų

PILftS
galvos skaudėji-

SEVEROS BALSAMAS.
'Sc.cra’s Cough Balsam). Priim
tas ir geras gydymui kosulio, pa- ( 
einančio nuo uždegimų koserės, t 
užkimimo ir mešlunginio kosulio.

Kaina 25 ir 50 centų.
SEVEROS GOTHARDOL

I.inir.ionta-- tik išlaukiniam naudo
jimui. Rekomenduojamas gydymui 
romatizmo ir netrralgiškų skaudė
jimų, i tikimo, sumušimo, sutini
mo. sopančių raumenų, traukimo 
muskulų, ir skaudančių arba su- 
‘.-irusių narių. Kaina 30 ir 60 c. ’

SEVEROS
Nuo prietvario, „____ ________r _____ , .. .
in, . svar-.-ulio, ir nuo tulžies nesvei-į n-.a palengvinimui dirkr.mų nuvar- 
k'imų, paeinančių nuo užkietėjimo. girnų _ : x:“
vidurių. Kaina 25 centai.

Bandykit gaut Aptiekoje.

HOLLIS FORN1TUKE COMPANY
791 ttashington Street. BOSTON 

338 Broaduay. SOUTH BOSTON. Mass

DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų, Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
32 CH AM BERS ST. Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Dr. fied. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Ckaobers St.. BOSTON, MASS.

a reikalingas pasirenkant ; Įsakančius vaistus Jūsų 
joms. Tuksiančiai patenkint ; šeimynų rckomenduo-

Severos Šeimyniškas Gyduoles
los v ra atsargiai sutaisytos >'r ja rekomenduoja visi, kurie 
u.s yra vartoję, už gerą ju '.eik ną ir teisingą kokybę. Var- 
ejar.t laiku, daugelis sulaikė pavojingas ligas prašalindami 
/ereilalingas išlaidas ir kentėjin us.

SEVEROS ESORKA
Brangintinam vėlunų *iimuliato- 
rius ir paliuo- U'»janti • tonikas, ku
ris sustiprina ir atgaivina vidurių 
vuikmę. Rekomenduojamas se
niems, jautriems ir' pradeoar.tiems 
pasveikt: žmoiiėms. šis vaistas 
ypatingai gerai prilak ytas nuo 
blogo skilvio virškinimo, tulžies 
nesveikus.ų ir nesveikų virškini
mų organų. Kaina 75e. ir 31 50

SEV EROS NERVOTON
Ir Nervoton Tahlets. Tai sk; --io :r 
Tabletu sudėtinė, rekomenduoja-

___ ų ir nemiega, paeinančio nuo 
! nerviškumo. Kaina $1.25.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Raplds, Iowa.
— ... 4.—

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Je:gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos ska:.dėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėr.ų. kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite j APTIEKA po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriautį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E 6th St., So. Boston, Mass. Te!. S. B. 0183*W


