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Sovietų Valdžia Parduoda

VIENA KARŪNA (KAI
NUOTA 52,000,000 

DOLERIŲ.

Kito* sosto brangmeno* ap
skaitomos į $200,000,000 ir 

bus siūlomos Amerikos 
kapitalistam*.

Iš Maskvos pranešama, 
kad greitu laiku Amerikon 
atvažiuos sovietų valdžios 
atstovai tikslu parduoti bu
vusio Rusijos caro brilian
tus. Tos. brangmenos buvo 
renkamos carų šennynos per 
ilgus metus ir jų vertė ap
skaitoma į $250,000,000.

Sakoma, kad šitom brang- 
menom labai esą užintere- 
suotos olandų jubilerių fir
mos, bet sovietų valdžios vy
rai maną, kad Amerikoj jie 
gali gauti daugiau pinigų.

'Viena tiktai karūna, kurią 
nešiodavo Rusijos carai ir 
kuri buvo padaryta da Kata-

DEGTINVEŽIŲ FIRMA 
SUBANKRUTIJO.

Londone apskelbta, kad 
lordo Brodericko firma deg
tinei Amerikon gabenti nuė
jo bankrutan. Lordas Brode- Į 

j diek pagarsėjo 1923 metų 
' vasarą, kuomet jisai įkūrė 
kompaniją degtinei gabenti 
Amerikon ir prižadėjo savo 
šėrininkams 20 procentų pel
no kas 2 mėnesiu. Iš pradžių 
tai firmai sekėsi labai gerai 
ir ji mokėjo didelius divi- , 
dendus savo akcininkams; ' 
bet šįmet septyni jos laivai 
su degtine buvo suimti Ame
rikos pakraščiuose vienas . 

ir firma turėjo Į 
I

POLICIJA UŽMUŠĖ 10 !AMERI^<h5J5JUEB£

Chicagos Lietuviai Prieš 
Arcivyskupą Ciepliaką.

GRAIKIJA TURI UŽMO
KĖTI $219,000 PA

BAUDOS.
Tautų Lyga nusprendė, 

kad Graikija neturėjo teisės i 
peržengti Bulgarijos sieną, 
kuomet įvyko tarp judviejų 
andai kivirčai, ir todėl turi 
užmokėti Bulgarijai 30,000,- 
000 levų (apie $219,000).

Graikija apeliavo, nuro
dydama, kad Italija anais 
metais buvo tokiu jau budu 
užgrobus Graikijos salą 
Korfu, o tečiaus ji nebuvo 
užtai Tautų Lygos baudžia
ma.

Tautų Lyga į tai atsakė, 
kad Italijos užpuolimas ant

BOIKOTUOJA VOKIEČIŲ 
MOKSLININKUS.

i Vokiečių užsienio minis- 
teris Štrezemanas pasakė 
anądien laikraštininkams, 
kad buvusieji per karą Vo
kietijos priešai iki šiai die
nai da boikotuoja vokiečių 
mokslininkus. Tai esąs vie
nas begėdiškiausių puslapių 
pasaulio istorijoj. Moksli
šalisi, kurios kariavo su Vo- K°^“b“Y° Paminamas, 
kietija, ir'šiandien nejsilei- Mat. Italiją yra didesne yals-

ninku organizacijos tokiose

džia savo tarpan vokiečių 
mokslininkų, nors visi žino, 
kad mokslo srity vokiečiai 
užima pirmutinę vietą, ir tuo 
boikotu daroma daugiau, 
skriaudos patiems boikotuo- 
tojams, negu boikotuoja
miems.

tybė, tai jai valia mažesnį 
užpulti. Tai tokia “teisybė” 
ant svieto.

i Riaušės Rubsiuvh 
Konveicijej.

TRIUKŠMĄ SUKĖLĖ 
KOMUNISTAI.

Atvykusi policija išvaikė iš 
salės visus delegatus.

Pereitą sąvaitę Phila- 
delphijoj atsidarė moteriškų 
rūbų siuvėjų unijos, Interna- 
tional Ladies’ Garment 
Workers, konvencija. Iš pra
džių ėjo viskas švelniai, ir 
suvažiavimas priėmė keliatą

NELEIDŽIA GROT INTER
NACIONALO RAKOVS- 

KIUI.
rinos II laikais, sveria 5 sva- Kelios savaitės atgal Pa- 
rus ir turi 4000 karatų re- įyžiun atvyko sovietų val- 
čiausių deimantų, kurių ver
tę ekspertai iš užsienių ap
skaitė į $52,000,000.

Kitas dalykas, veltas 
daug pinigų,, tai skeptras, 
kurį caras sėdėdamas ant

džios atstovas Rakovskis ir 
turėjo įteikti savo mandatą 
Francuzijos prezidentui. Pa
prastai yra priimta, kad pri
imant svetimos valstybės at
stovą muzika griežia jo at- 

sosto laikydavo rankoj kaip stovaujamos šalies himną, 
ir kokią buožę. Tą skeptrą Šitame atvėjuje reikėjo 
yra dovanojęs Katarinai II griežti revoliucinį Interna- 
’ ‘ ~ ’ cionalą, kurį Rusija yra pri

ėmus savo himnu. Bet Fran
cuzijos prezidentas Dou- 
mergue pasakė, kad jis ne
įeisiąs

kunigaikštis Orlovas. Toj 
buožėj yrą labai brangus 

^deimantas, žinomas visam 
pasaulyje kaipo “Orlovo 
deimantas.” Jis sveria 189 
karatus ir yra apkainuotas 
$30,000/000.

Dar kitas brangus daiktas, 
tai imperijos emblema arba 
herbas, į kurį yra įdėtas 157 
karatų safiras,’ vertinamas 
apie $24,000,000.

Dvi karūnėlės, kurias ne
šiodavo Rusijos carienės, 
yra apkainuotos po $4,000,- 
000, o du aukso retežiai su 
deimantais/ kuriuos carai 
nešiodavo ant kaklo, esą 
verti $4,500,000.

Deimantais -• apsodintas 
milžiniškas indų safiras, 
sveriąs 258 karatus, esąs 
vertas $11,000,000.

Be to da esą daug smul
kesnių dalykų: bransolietų, 
apalėtų, pendantų, karūnų, 
karūnėlių ir begalė kitokių 
ornamentų. Nustatyta tiems 
daiktams $250,000,000 kai
na, tai esanti tikra jų vertė, 
neskaitant jų istorinės ver
tės.

Visos tos brangmenos yra 
sudėtos valstybės ižde ir bu
vo anądien rodomos užsie
nio spaudos koresponden
tams. Korespondentai galė
jo viską savo rankomis čiu
pinėti, ir išeinant jiems nie
kas jų nekrėtė.

KIRVIU UŽMUŠĖ 
MOTINĄ.

Semio/» Morėjev, 19 metų 
amžiaus kaimietis netoli 
Maskvos užmušė kirviu savo 
motiną, užtai kad ji buvo 
prižadėjus jam duoti 10 rub- 
ių “samogonkos” bravorė- 
iui įsitaisyt, o paskui neda

vė. Iš to kilo ginčas, motina 
buvo labai pikta, ir Semio
nas drožė jai kirviu galvon. 
Jis gavo tiktai 12 mė
nesių kalėjime

i

I

revoliucinį himną

NUSIŠOVĖ POLICIJOS 
VIRŠININKAS.

Ženevos mieste, Šveicari
joj, kilo didelė sensacija. 
Tenai buvo daug legalių ir 
viešų paleistuvybės namų. 
Tautų Lygai reikalaujant, 
tuos namus pradėta uždari
nėti. Bet pasirodė, kad užda
rius viešuosius ištvirkimo 
namus, jų vietą užėmė slapti 
tokie pat namai. Pradėjus 
tyrinėti, kas juos užlaiko, 
tuojaus nusišovė policijos 
viršininkas Vettiner. Dabar 
paaiškėjo, kad jis buvo tų 
namų užlaikytojas.

ŽVĖRIŠKUMAS BALKA
NŲ VALSTYBĖSE.

Visose Balkanų valstybė
se, tų tarpe ir Vengrijoj, da
bar siaucih nežmoniškas 
“baltasis teroras,” kuris da-

I
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griežti. Tuomet Rakovskis r0 vlsa; knksciomjai.
i.x i.„,i Taip pasakė francuzu ratsakė, kad jis neisiąs į ofi-i 

cialių ceremonijų salę, jeigu 
nebus Internacionalo. Ir jis 
nėjo. Bet vėliaus jis permai- Į 
nė savo nusistatymą ir įteikė 
savo įgaliojimus, nors Inter
nacionalo niekas negriežė.

RUSAI MIRŠTA NUO 
DEGTINES.

Maskvos žiniomis, įvesta 
40 procentų degtinė neina 
rusams į sveikatą. Daug 
žmonių nuo jos jau mirė, o 
da daugiau ligonių. Todėl 
siūloma aprubežiuoti jos 
pardavinėjimą, o nedėldie
niais laikyti monopolius vi
sai uždarytus.

Taip pasakė francuzu ra
šytojas Barbussa, kuris bu
vo nuvykęs katalikiškon Ru
munijon pasižiūrėti, kaip te- 

i nai valdžia teisė Besarabijos 
kaimiečius, suimtus neva už
tai, kad jie dalyvavo bolše
vikų sukilime Tartar-Buna- 

jre. Valdžia neturėjo jokių 
Į prirodymų, kad tie žmonės 
veikė Maskvos nurodymais, 
o vis dėlto 85 jų pasmerkė 
nuo 2 iki 20 metų kalėjimo, 
sako Barbusse.

Tas pats teroras siaučia 
visuose Balkanuose. Bulga
rijos sostinė Sofija išrodo 
kaip kapai. Už vieną žodį 
prieš vadžią tenai gali ne- 

i tekti galvos.
PERSIJOJ PASILIEKA ! 

MONARCHIJA.
“Keleivyje” buvo jau ra- j 

syta, kad Persijos parlamen-1

ATEIVES MERGINOS 
DAUG PADORESNES.
Doros žvilgsniu ateivės

tasnuver^Amerikoje ..^vi 
šachą ir kad dabar susirinko ’J* ? augšciau, _ negu čia gi- 
Steigiamas Seimas nutarti, musws ir augusius. Taip pa- 
kokia valdžios forma Persi- Chicagos moterų, bal-
joj turi būt toliaus. Buvo ma
nyta, kad Steigiamas Seimas 
apskelbs respubliką. Bet pa
sirodo, kad Persijoj daugiau 
da monarchijos šalininkų, 
nes Steigiamas Seimas nuta
rė palikti monarchiją ir pa
skyrė Rėzą Chaną nauju 
Persijos valdonu. Jis užima 
sostą nuo 14 gruodžio.

KASYKLOJ ŽUVO 30 
ŽMONIŲ.

Alabamos valstijoj, apie 
11 mylių į pietus nuo Bir- 
minghamo miesto, anglių 
kasykloj įvyko ekspliozija 
pereitą sąvaitę. Žinios sako, 
kad toj nelaimėj žuvo tarp 
30 ir 40 mainerių. ir kita 
tiek apdegė

isuotojų sąjungos susirinki
me žinoma amerikiečių vi
suomenės darbuotoja Miss 
Jane Adams. Ji turėtų gerai 
apie tai žinoti.

PLĖŠIKAI UŽCHLORO- 
FORMAVO 25 ŽMONES.
Bradley miestelyje, Ohio 

valstijoj, pereito nedėldie-į 
nio naktį plėšikai įsivogė į 5; 
namus ir užchloroformavę • 
visus miegančius žmones iš-! 
vogė jų mantą ir apie $1,300 
pinigais. Manoma, kad pik-j 
tadariai įnėjo į kiekvieną

svarbių rezoliucijų. Viena;paskui kitą, 
rezoliucija sako, kad Bosto-1 bankrutuot. 
ne ir Philadelphijoj turi būt J 
apskelbtas generalis strei- ; 
kas, jei siuvėjų reikalavimai i FILIPINIEČIŲ, 
nebus išpildyti dabartiniam! Filipinų saiose vis nėra 
darbo kontraktui pasibai-! ramybės. Dabar tas salas 
gus. Nutarta taipgi apskelbti valdo amerikiečiai ir krikš- 
generalj streiką Chicagoj ir j čioniški ju misijonieriai pla- 
Detroite, jei darbdaviai atsi-J tina tarp filipiniečių krikš- 
sakytų išpildyti unijos rei-* ’ — • •
kalavimus. Kanados mies
tuose Torontoj ir Montreale 
nutarta surengti vajų unijai 
sustiprinti. Viena rezoliucija 
pasmerkia militarinį vaikų 
lavinimą mokyklose, o kita 
pageidauja, kad Amerikoj 
butų įkurta darbininkų par-_______ __
tija, panaši Anglijos Darbo į ios mokytojas. Policija, kun* 
Partijai. , yra amerikiečių kontrolėj,

I t
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I

BORAH REIKALAUJA 
PRIPAŽINTI SOVIETUS. !
Senatorius Borah, Senato 

komiteto užsienio reikalams 
pirmininkas, įnešė rezoliuci
ją, kurioj reikalaujama, kad 
Suvienytos Valstijos pripa
žintų sovietų Rusiją. Kapita
listų spauda šitam sumany
mui dabar jau nesipriešina, 
todėl galimas daiktas, kad 
Rusija bus pripažinta.

Filipinų salose vis nėra
. I * -

čionybę. Steigiamos krikš
čionių mokyklos ir tose mo
kyklose vaikams via skiepi
jama krikščionybė. Filipi- 
niečiams, matoma, tas nepa
tinka, nes labai tankiai ant 
tokių mokyklų jie užpuola. 
Ir šiomis dienomis tenai bu
vo užmuštas vienos mokyk-

Anglijos finansų ministe- 
ris Churchill nusiskundė 
parlamente, kad skolų su
tvarkyme .Amerika buvo 
daug nuolaidesnė fašistinei 
Italijai, negu Anglijai. Jeigu 
Amerika butų sutikusi su
tvarkyti Anglijos skolą taip, 
kaip ji sutvarkė Italijos sko
lą, tai Anglijai šįmet butų 
reikėję užmokėti tiktai $11,- 
000,000. O dabar ji turės už
mokėti Amerikai $160,000,- 
000.

I
ARTI 60,000,000 GYVEN

TOJŲ JAPONIJOJ.
Padalytas šiomis dieno-

PROTESTUOJA PER 
ANGLŲ SPAUDĄ.

Tuo tarpu musų kunigai 
slapta mitinguoja su tuo 

Lenkijos klerikalu.
Šiomis dienomis Ameri

kon atvyko Vilniaus arei vys
kupas Ciepliakas. Tai yra tas 
pats Ciepliakas, kurį tūlas 
laikas atgal bolševikai buvo 
nuteisę kalėjiman ar sušau
dymui už politines intrigas 
Rusijoje. Vėliaus jie jį pa
leido ir jis sugrįžo Lenkijon, 
iš kur buvo paskirtas Vil
niaus arcivyskupu.

Atvykus jam dabar Chi- 
cagon, anglų laikraščiuose 
tenai pasirodė žinių kad jis 
atvažiavęs čionai “atsteigti 
tarp lietuvių ir lenkų drau
gingumą.”

Chicagos lietuviai tuo
jaus sukilo. Jie tuojaus pa
skelbė toj pačioj anglų spau
doj, kad Ciepliakas nori ap
dumti amerikiečiams akis ir 
paslėpti nuo jų teisybę, jeigu 
jis kalba apie draugingumą 
su lietuviais. Jis nori paslėp
ti tą faktą, kad jo valdžia 
yra išplėšus lietuviams Vil-

Bet pereitoj subatoj-'ko-j pradėjo -gaudyt užmušėjus, i 
munistai pradėjo kelti ler. lr įvyko su filipinieaais kru_ . . ... ,,,.

SToUinS ir™ “
l i 4- rlnknu 4-a L *• • « * . . . . *Gitlov’ui, kuris dabar tik 
buvo išleistas iš Sing Sipg 
kalėjimo. Kadangi Gitlow! 
neturi su konvencija nieko, 
bendra, beto yra atkaklūsj 
komunistas, tai konvencijos; 
delegatai tam pasipriešino. į 
Kilo ginčai, o pagalios ir j 
riaušės. Triukšmas buvoį      o 
toks didelis, kad bijota^ čių angliakasių pastojo kelią 
kraujo praliejimo, ir sales j kompanijos trokui, kuriuo 
pnziuretojas pasaukė polici-; buvo vežamas maistas streik 
ją, kun pribuvus išvaikė vi- .jaužiams, ir pradėjo svaidvt 
sus delegatus. ; jį akmenais. Ant troko buvo

Lnijos prezidentas Sig-trjg vyrai .vienas iš ju šerifo 
man ant rytojaus pasakę: į pasiuntinys. Taigi jie’nutarė 

Vakarykščios nauses da prasimušti per streikierius 
syk) mums parode, kaip ko- ir pateido tro!i visu itu. 
munistai stengiasi pagrobti i mu. Viena moteris buvo po 
umję, kad paskui galet>) troko ratais ant vietos su
naudoti m savo partijos tiks-1mana 0 kita mirtinai sužejs_ 
lams. -f mnis butų begalo^ra. Bet susinervavęs troko 
smagu, kad konvencija isir- vežikas nuvažiavo nuo kelio 
tų, nes tuomet susidarytų pa- į ir trokas apvirto sitoj ne,ai. 
togi dirva pragaištingai ji) buvo sužeisti abudu 
propagandai. ‘kompanijos bernai ir val-

Sigman sako,, kad kon-j^ios atstovas. Kilo didelis 
vencijos ardymui pnvaziavojsujudimas ir žmoni iri 
net IS New Yorko komums- ko didžiausia minia Vėliaus 
tų, kurie nebūdami nei um-pribuvę ..juodi kazokaf. 
jos nariais, nei dagi, nibsiu-lžmoncs išvaikė 
viais, triukšmui kilus lipo; __________
ant pagrindų ir bandė riesti 
komunistiškas savo prakal
bas.

žeista 4 policininkai.

RIAUŠES PRIE KASYK
LOS.

Netoli Pittsburgo pereitą 
sąvaitę buvo riaušės prie 
Pittsburgh Coal Co. kasyk
los, kur dirba juodveidžiai 
skebai. Buiys streikuojan-

GITLOW PALEISTAS IŠ 
KALĖJIMO.

Pereitą subatą New Yorko 
valstijos gubernatorius pa
leido iš kalėjimo Benjaminą 
Gitlow’ą, buvusį legislaturos 
narį, kuris 1920 metais buvo 
nuteistas 10 metų kalėjimo 
už agitaciją griauti kapita
listų valdžią. Išėjęs iš kalėji
mo Gitlow tuojaus prisirašė 

i prie komunistų partijos.

NUŠOVE POSŪNĮ IR NU
KIRTO JAM GALVĄ.
Texas valstijoj, netoli 

Stephenvillės, tapo areštuo
tas malkų kirtikas vardu 
Snom, kuris prisipažino nu
šovęs savo posūnį, paskui 
nunešęs jo lavoną už 6 mylių j 
ant kalno ir nukirtajam; ---------------
galvą kirviu. “Kodėl aš taipl PAŠAUTAS KINIEČIŲ
padariau, aš ir pats neži
nau,” paaiškino žmogžudys.

(KRITO TEATRO 
STOGAS.

Wilmington, Dėl.—Vaidi
namą su vitrikų pagalba, nant čia “The Song of the 
nieko nelaužiant, taip kad Flame,” įkrito teatro stogas 
sumigę žmonės negalėjo jų ir sužeidė apie 12 šokikių, 
nei pajusti. Policija iie«ko kurios šoko ant pagrindų.

• t _ a J • "I 1 •! ‘ • 1 «•piktadariu Publikos nesiekė.

GENEROLAS JAU MIRĖ.
Kiniečių generolas Hong 

Chow-Ling, kurį anądien 
vaikas peršovė ant laivo, jau 
mirė. Jis buvo peršautas sa
vo kajutoje, būdamas savo 
šeimynos tarpe Vaikas, ku
ris jj šovė, ten pat nusižudė. 
Peršautas generolas buvo ki
niečiu revoliucionierių prie
šas.

I

joj parodė, kad ta šalis turi 
59,736,700 gyventojų. Vyi-ų 
Japonijoj yra apie 2,000,000 
daugiau negu moterų.

ŠVEICARIJOJ (VEDAMA 
SENATVĖS APDRAUDA.

Šveicarijos žmonės visuo
tino balsavimo keliu nutarė 
įvesti savo krašte apdraudą 
nuo senatvės ir susižeidimo. 
Už šitą įstatymą balsavo be
veik du prieš vieną.

LATVIŲ PREZIDENTO 
NAŠLE NUSIŽUDĖ.

Iš Rygos pranešama, kad 
savo namuose tenai buvo at
rasta nusižudžiusi buvusio 
Latvijos prezidento Mejero-
vico našle. Jos vyras žuvo „ . 
automobiliaus nelaimėj 
las laikas atgal.

smurto tarp Lietuvos ir Len
kijos tebėra da kaip ir tikro 
karo padėtis. Todėl pakol 
Vilnius tebėra plėšiko ran
kose, lietuviai negalį turėti 
su juo jokių “draugingu
mų.”

šitoks protestas buvo pa
skelbtas Chicagos dienraš
čiuose vardu 100,000 Chica
gos lietuvių.

Bet kuomet lietuvių visuo
menė prieš šitą lenkų kleri
kalą kėlė protestą, tai mū
siškiai kunigėliai su juo bro- 
liavosi ir laikė kaž kokius 
slaptus pasitarimus. Tečiaus 
apie save slaptus mitingus 
su Ciepliaku musų kunigai

ATIDARĖ STREIKIE- 
RIAMS VALGYKLĄ.

Edwardsvillės miestely, 
netoli Wilkes Barre, Pa., pe
reitą sąvaitę buvo atidaryta 
pirmutinė valgykla streikuo
jantiems angliakasiams. 
Valgyklą palaiko kai kurie 
biznieriai ir šiaip pasiturin- 
tįs žmonės, kurie užjaučia 
streikieriams.

PAVOGĖ $50,000 ARKLIŲ 
LENKTYNĖMS.

Leo Farrell, banko tai* 
nautojas Baltimorėj, pavo
gė iš banko $50,000 ir nuėjęs 
ant arklių lenktynių visus 
pinigus pralošė. Dabar Jis 
areštuotas už apvogimą ban
ko.

j praneša “Naujie
nos,” Varšuvos numylėtasai 
Ciepliakas buvo atsilankęs 
su savo “brolybės misija” į 
lietuvių Aušros Vartų para
piją ir buvo pas musų “mari
jonų” zokoninkus (Marijo
nų zokonas yra lenkų pada
ras).

Ir nežiūrint, kad juos ap
lankė toks, anot to Mockaus, 
stambus “bizūnas,” jie tyli 
kaip klemsai. “Naujienos” 
spėja, kad Ciepliako atsilan
kyme pas musų klerikalus 
turi būt kas nors negera, jei
gu jie nedrįsta pranešti apie 
tai visuomenei.

SUGAVO DEGTINĖS 
KONTRABANDĄ.

Vermonto valstijoj šį pa- 
nedėlį valdžios agentai su
ėmė degtinės kontrabandą, 
gabenamą iš Kanados į New 
Yorką. Degtinė buvo supa
kuota į šieno bundulius. At
rasta ir šampano. Manoma, 
kad tai buvo gabenama Ka
lėdoms. Suimtų gėrimų vertė 
apskaitoma į $50,000.

REIKALAUS PROHIBICI- 
JOS ĮSTATYMO ATŠAU

KIMO. •
Kongresmanas Hill iš Ma- 

rylando sakosi turįs penkis 
bilius, reikalaujančius at
šaukti prohibicijos įstatymą. 
Jei vienas jo bilius bus at
mestas, tai jis paduosiąs ki
tą, jei tas nepraeis, tai tre
čią, ir tt.

DIDELIS GAISRAS 
SAVANOJ.

Savanos mieste. Georgijos 
valstijoj, pereitą sąvaitę su
degė didelė trąšų dirbtuvė. 
Nuostoliai siekia $1,000,000.



KELEIVIS

<J APŽVALGAI i
PRASTAS ARGUMENTAS

Klerikalų “Darbininkas’ 
nori įrodyti, kad bažnytinės 
mokyklos nėra tokios pras
tos, kaip laisvamaniai sako. 
Laisvamaniai, girdi, primetą 
katalikų mokykloms, kad jos 
tik poterių mokina. “Darbi
ninkas” sako, kad taip nėra, 
ir paduoda šitoki ai-gumen- 
tą:

“štai pastaromis dienomis 
M. H. S. Firestone, didis gumi
nių ratų išdirbėjai Akron, Ohio 
paskyrė keturių metų stipendi
ją mokiniui, kuris parašys gra- 
Jiaasi ctraipsnėli peskirtoje te
moje. Kiekviena valstija gali 
prisiųsti tiktai vieną geriausį 
raštelį išrinktą iš visų geriau
siųjų mokyklų visoje valstijoje. 
Iš šimtų aukštesniųjų mokyk
lų, viešų ir katalikiškų Massa- 
chusetts valstijoje geriausį 
raštelį pridavė mokinys iš šv. 
Marijos High School, Lvnn, 
Mass.

“Ką musu bedievėliai atsa
kys į šį?”

Atsakyti galima, kad šitas 
■“Darbininko” argumentas 
nieko nevertas. Jis visai ne
parodo, kad bažnytinės mo- i

— ------- =_----- !' davė Seimui savo išlaidų są
rašą ateinantiems metams. 
Pasirodo, kad savo išlai
doms krikščionįs tikisi su
rinkti 1926 metais 301,974,- 
000 litų. Amerikos pinigais 
tas reiškia $30,197,400. Ka
dangi Lietuvoje yra apie 3,- 
000,000 gyventojų, tai reiš
kia, kad kiekvienam gyven
tojui išpuls sumokėt valdžiai 
oo 10 dolerių, o šeimyna, su
sidedanti iš 5 žmonių, turės 
užmokėti 50 dolerių arba 
500 litų.

Bet krikščionių valdžia 
nori taip padaryti, kad žmo
nės nežinotų, jog jie taip 
daug jai moka. Didžiumą tų 
mokesčių ji nori išrinkti iš jų 
netiesioginiu keliu, bet viso
kiomis akčyžėmis ir mui
tais.

Tiesioginiais mokesčiais 
valdžia tikisi paimti iš žmo
nių tik 31,539,600 litų, o ne
tiesioginiais — 116,281,800 
litų.

Kritikuodamos šitokį biu
džetą, “Naujienos” sako:

“šitoks mokesnių paskirsty
mas yra neteisingas.

'^Kiekvienas musų, kuris bu- 
metate Lietuvoje* gali 

r atsiminti, kaip spaudoje ir po- 
puliarėse brošiūrose buvo kriti
kuojama caro valdžios mokes
nių sistema. Kaip tik aršiausio
ji josios yda ir buvo tame, kad 
svarbiausiąjį valstybės paja
mų šaltinį tenai sudarydavo ne- 
tiesiogfcjai mokesčiai — akčy- 
žai ir muitai

“Caro valdžia buvo uždėjusi 
muitus ant kiekvieno Įvežamo 
iš užsienio daikto (arbatos, ka
vos ir tt.) ir apkrovusi akcy- 
žms krašto viduje gaminamas 

prekes — gėralus, tabaką, deg-

. taikymą ir sušaukęs gimna
zijos tarybą, kuri turėjusi 
nutarti, kuriuos mokinius 
prašalinti. Rezultatai da ne
žinomi.

CENZŪRA UŽSIENIO 
SPAUDAI.

“Lietuvos žinios” prane
ša, kad Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija netrukus 
ketinanti Įvesti cenzūrą už
sienio spaudai, kuri eina 
prieš Lietuvos valstybę ir 
įvežama Lietuvon.

Jau esanti įvesta cenzūra 
Rygos rusų laikraščiui “Se- 
godnia.”

Gi vidaus i eikalų ministe- j 
rija uždraudusi įvežti Lietu-! 
von iki 15 gruodžio Berlino 
dienraštį “Berliner Tageb-

I

degtukų ir cukraus nusipirkti 
reikia ir biednam rankpelniui.

“Mokesčių I
vos krikščionių valdžia eina 
Rusijos carizmo Įiėdoinis.

“Senąją Rusijos tvarką ji pa
mėgdžioja dar ir tame, kad žy
mią josios biudžeto dalį sudaro 
pajamos iš degtinės monopolio. 
Trijų šimtų milionų litų sumon 
Įeina 50 milionų litų iš ‘praga
ro skystimo.’ Tai yra šeštada
lis valstybės Įplaukų 1

“Kuomet tiek daug pinigų 
valstybė gauna iš snapso šin- 
kavimo, tai ji yra tiesioginiai 
suinteresuota tuo. kad žmonės 
kaip galint daugiau gertų. Deg-1 
tinė darosi ‘valstybingumo’; 
stulpu! Tokia politika vargiai į 
gali eiti i sveikatą Lietuvos, 
liaudžiai.”

NAUJAS SKANDALAS. Įsoms tautoms. Tuomet nebu- jk .• • | £| . * *
Lietuvos Jaikraąiui.pra-I^^^^  ̂ OOMUt* AtgflKMH.klausime Lietu- ne^j naują skandalą. Šiomis aPykantos dėl tikybos. Die- 

nega- Degutininkai ruošia terorą? yra nusipelnę fašistai Itali-
Po negirdėto degutininkų J°J‘

smurto Universitete abudu:

1 dienomis tenai išėjo aikštėn, 
kad buvusio finansų minis- 
terio klerikalo Petrulio įsa
kymu buvo paimta išvalsty-

• bės iždo 2,000,000 litų i: 
duota klerikalų Prekybos ir 
Pramonės bankui, duota dy
kai, be jokių procentų.

Prekybos ir Pramonės 
bankas pasidėjo tuos pinigus 
į kitus bankus savo vardu ir 
ima sau gražius procentus už 
juos.

Visokių buvo suktybių 
i prie kunigų valdžios, bet ši- 
; tokio skandalo da nebuvo. 
[ Tai yra didžiausis graftas, 
’ kokį tik galima įsivaizdinti! |

vas sutvėrė visus žmones, jis! 
sako, tai kodėl gi visi 1 
lėtų ji vienodai garbinti r

Bet tai negalimas daiktas. į
< it -• • a i a ... . oiuuriu uiinviMiviv uuuuuiir Neziuiint ką ta> rnisijome-Į oficiozai vietoj įausti iš gė-i

Į KIEK AMERIKOS PILIE- i PASTABOS.
ČIAMS ATSIEINA

- VALDŽIA.
Atsidarius anądien Kong-

latt,” o Tilžės vokiečių laik- res° posėdžiams, preziden-
__ **• _• _ tas ( nnfino-A oavn kalhm na-

■ rius sako, faktas yra toks, 
J kad ne Dievas sutvėrė žmo- 

’ nes, bet žmonės sutvėrė Die
vą. Ir todėl kiekvienos rasės 
Dievas yra kitoks ir kitokia 
tikyba. Japonų ir kiniečių 
dievai visi turi kreivas akis 
ir mongolišką išvaizdą, o 
krikščionių Dievas, kurį jie 
pasiskolino nuo žydų, yra 
panašus į seną žydų rabiną. 
Juodveidžių vadas Garvey 
sako, kad tikras Dievas yra 

■juodas, taip kaip tikras Afri- 
j kos negras. Ir teisingai vie- 
| nas graikų galvočius yra pa-

dos paplūdo keistais šukavi
mais, pro kuriuos trykšte 
trykšta pasitenkinimas ir 
kurstymas. Štai “Lietuva,” 
kuri paprastai nepasižymė
davo dideliu judrumu, šį sy
kį artimiausiame numery 

.dėdama ištisą degutininkųĮ 
“fronto” komunikatą, sal-' 
džiai apsilaižė, kad “prane-i 
susis paskaitos pradžią (stu
dentas Boruta) 

(lenta (? Ps).
' “Rytas“ gėrisi, kad lietu
viai studentai atlikę darbą 
(!), kurį turėjusi įvykdyti

4

kyklos yra geresnės, negu 
visuomenės mokyklos. Jeigu 
taip pasitaikė, kad gabus 
vaikas buvo atiduotas į kuni
ginę mokyklą, tai čia ne mo
kyklos nuopelnas. Kitoj mo
kykloj būdamas tas vaikas 
galėtų, rasit, daug geresnį 
raštą parašyt, negu jis dabar 
pai-ašė.

Kad bažnytinės mokyklos 
daug savo mokinių neišmo
kina, tai parodo tas faktas, 
jog didžiuma kunigų, baigu
sių visą savo “mokslą”, ne
moka gerai rašyti.

Pats mokyčiausis kunigų 
"profesorius” kun. Bučys 
nėra baigęs penkių gimnazi
jos klasių, tai ką jau kalbėti 
apie paprastus “tėvelius” ii 
davatkas, kurios katalikų 
mokyklose mokytojauja!

Pagalios, kaip bažnytinė 
mokykla gali būti tikra mo
kykla, kuomet ji nepripažįs
ta gamtos mokslų, o tiki į 
stebuklus?

Tikras mokslas tikėjimo 
nepripažįsta. Jis reikalauja 
žinojimo. Gi žinojimą gali
ma įgyti tiktai tyrinėjimais. 
O bažnyčia tyrinėti drau- 
džia. Ji sako: tikėkit taip, 

C kaip Dievas yra savo piritu 
šventam raitė parašęs!

Kas “šventam raštui” nei- 
i tiki, bet jieško faktų, tą-bąži- 
‘ nyčia prakeikia kaipo ■ ''be
dievi.”

Taigi špitolninkams iš 
^‘Darbininko” bobinčiaus 
butų daug geriaus savo “mo
kyklomis” nesigirti. Jas rei
kėtų pavadinti ne mokyk
lomis, bet mulkyklomis.

KUNIGŲ MOKINIAI 
SUKILO.

t Pavasarininkų gimnazijoj 
. Kaune kilo skandalas. Moki
niai pradėjo protestuoti 
prieš kunigus mokytojus, 
kurie išėję vos tik 4 klase? 
gimnazijos yra pastatyti

• '“mokytojais” net 8-tos gim- 
’ nazijos klases. “Lietuvos Ži- 
. nios” rašo:

“Prieš tokį jų mokymą lap 
; kriėio 5 d. š. m. griežtai užpro- 

restavo VIII klasės mokiniai 
Buvęs pamokoje kun. Lašas 

. visus mokinius išvadino bolše
vikais, socialistais, valstiečių 

’ liaudininkų pasekėjais ir kito
kiais. Keletas mokiniu reikala- 

: vė- tuos žodžius atšaukti, te- 
. čiaus sudavęs kumščiu i stalą 

kunigas sakė: tokius bolševi
kus mes visus iš gimnazijos pa- 

; šalinsime. Po to mokiniai aplei
do sekančią pamoką, kurią tu-' 

. rėjo tas pats kunigas, išreikš
dami tuom savo protestą prieš 
netikusi mokymą.”

, Vėliaus gimnazijos direk- 
ftnus kunigas da?g6 didelį

Boikotas studentam* 
juodašimčiam*.

Lapkričio 9 d. įvyko bend
ras studentų draugijų valdy
bų posėdis. Dalyvavo stud. 
dr-ja “Varpas,’ “Kultūros” 
būrelis, stud. soc. Žaizd
ras,” Studentų socialistų 
Draugija ir k.

Visų vienbalsiai nutarta 
boikotuoti studentus juoda
šimčius. dalyvavusius iap. 8 
studentų socialistų puolime;

t paskelbtu.- 
spaudoj. Taip pat boikotuo
jamos ir tos organizacijos, 
kurios laikys juos savo tar-

atsiduiė po jy sąrašas bus
I

sakęs, kad jeigu kupranuga- un.’t0 vyresnybė (Reiškia,!1*'
. v. fiai turet^ Dievą, tai jis butų Un-to vyresnybė turėjo pul-; Korporantai kratosi ateiti-

Popiežius liepė Lietuvos Į kuprotas ir ant keturių kojų. ti kumštimis, kėdėmis i 
kunigams pasitraukti iš po- , Taigi pakol neišnyks rasi- volveriais studentus? I). 
brikos. Amerikos kunigų nis žmonių skirtumas, patol

keilėmis ir re-' tininkųmušeikų.
Ant ryt po muštynių U-te 

kai kurie “Neo-Lituanijos” 
, vadai pareiškė socialistams, 
kad jie buvę ateitininkų 

' kviesti į “bendrą frontą” 
prieš socialistus, bet neprisi
dėję ir pasirūpinsią tinka
mai reaguoti prieš savo na
rius, mušeikų “žygyj” daly
vavusius.

Ir ateitininkai ne visi 
patenkinti.

Kaip tenka girdėti, ir atei
tininkai ne visi patenkinti 
kumštininkų “atnaujinimu 
Kristuje.” kylanti opozicija 

uauaiu.nu . v,.,.. prieš krikdemų centro dikta-
_ _ .. , kuomet Amerikos minios tu- ištepti ir raudonų kepuraičių turą. Reikalaujančių ateiti-

kad į diplomatus jis da ne- ri darbo ir gauna geras ai-i nuplėšti, kol nusipelnys ninkams “nepriklausomy- 
“garbės daktarų,” kaip kad bės” esą net apie 100 narių.

Peštukas J. Steponaitis
■--------- Mi “Tilsiter A’leemeine tas Coolidgesavo kalboj pa- “Darbininkas” ant to atsakė, i negalės būti kalbos apie vie- viešu laišku Į tą pati “Rylaraščiai

Zeitung” ir “’L_________
ichter” visai uždrausta įvež
ti.

Tilsiter Beoba- sak^:

i
’

KIEK LIETUVOS ŽMO
NĖS TURĖS UŽMOKĖTI 

MOKESČIŲ.
Lietuvos valdžia jau pri-

• • v # • r -------------- ---------------------- --------------------- ---------- --------I — * ves ta

kad popiežius neturjs teisės. nodą Dievą ir vienodą tiky- prisipažino, ‘ kad toj vietoj, 
kunWns dalyvauti! bą. Bet kuomet tas skirtu-i reiškia U-te, revolveriai esą 

cipas vra toks, kad aukščiau-iP1S ?at^ politi-imas bus išnykęs — jeigu-reikalingi ir jis ir kitą kartą 
sis vaidenas vra patis žmonės, dienus. Reiškia, D. popa- žmonija g 
Nors jie pripažįsta neginčija-1 kad kunigai politikoj susilaukt!
mą autoritetą valstybei, kaipo (ayvaaJa- . met bus JJ

“Pamatinis musu šalies prin-

1 kierius. Reiškia, “D. ”

jos Įrankį, jie yra įsteigę labai 
apribotos galios valdžią. Jie 
laiko nepaliečiamai sa\o ranko
se jurisdikciją ant savo laisvės 
ir ant savo tunų nuosavybės. 
Nei viena jų negali būt paliesta 
be įstatymų proceso. Musų ša
lies turtai priklauso ne val
džiai. bet piltiems žmonėms. 
Valdžia negali imti privatinių 
turtų kitokiems tikslams, kaip 
visuomenės, šitą principą vi
suomet reikia turėti domėj 
skirstant mokesčius. Valdžia 
neturi teisės nei vieno dolerio 
uždėti, ir nei vieno dolerio iš
leisti kitokiems reikalams, kaip 
visuomenės.”

Nurodęs, kad karas prida
rė daug nepaprastų išlaidų ir 
Suvienytų Valstijų gyvento
jams šiandien prisieina mo
kėti didesnius mokesčius, 
negu seniaus, Coolidge pa
tiekė šitokių skaitlinių:

“Mes turime dabar daugiau 
kaip $20,000,000,000 skolų, ku
rių procentai ir amortizacija 
kas metai reikalauja $1,320,- 
000,000. Buvusių kareivių pen
sijos biurui kas metai reikia 
$600,000,000. Karo ir laivyno 
departamentai reikalauja me
tams $642.000,000. Kitos išlai
dos šiais metais siekė arti $3,- 
100.000.000. Tai reiškia arti 
$30 kiekvienam musų šalies gy
ventojui mokesčių. Vadinasi, 
apskrita penkių narių šeimyna 
turi užmokėti apie $150 šalies 
reikalams.”

Bet ištikro apskrita šeimy
na niekuomet tiek nemoka; 
darbininkų šeimynos, kurių 
pajamos neviršija $2,000 
metams, visai nuo mokesčių 
paliuosuotos. Taigi daugiau
sia mokesčių Amerikoj turi 
sumokėti turčiai ir korpora
cijos.

tukus ir tt. Tuo budu, koki tik- KOKj VYNĄ KRISTUS 
• • *■ •• •• I na y trriiti/Ni PALIKO KUNIGAMS?

Kunigų “Draugas” sakosi 
sužinojęs iš kokio ten anglų 
kalba leidžiamo laikraščio, 
kad Kristus “negalėjo Įsteig
ti Eucharistijos Sakramento 
su alkoholiniu vynu.”

Tai reiškia, kad tas vynas, 
kinų šiandien kunigai geria 
prie mišių kaipo Kristaus 
“kūną ir kraują,” neprivalo 
būti svaiginamas. Jis turi 
būt nefermentuotas vynas—- 
vynas be alkoholio.

Užgėrus tokio nekalto vy
no, ir žmogus pasidaro ne
kaltas, sako “Draugas.” 
Toks vynas vedąs žmogų 
prie dorybės, ypač prie tos 
dorybės, kuri vadinasi pri- 
marinimu... kūno geidulių!

Taigi dabar žinosime, ko
dėl musų kunigėliai laiko sa
vo klebonijose jaunas gaspa- 

sšieji daflctsl tai iŠ betartlo dines — jie geria netokį vy- 
vąlstybė paima beveik tiek pat, ną, kaip Kristus jiems pali- 
; \ \ ko

tai daiktą žmogus pirkdavo, ji- i 
sai turėdavo prie jo kainos pri-1 
dėti duoklę valdžiai, nors tas 
žmogus butų ir da taip netur
tingas.

“Netiesioginiai mokesniai 
yra priemonė suversti valsty
bės iilaidu naštą ant pečių be
turčiams.

“Tiesioginiai mokesniai ima
ma nuo turto, biznio apyvartos, 
pelno, paveldėjimų ir uždarbio. 
Juo kieno turtas arba pelnas 
didesnis, tuo jisai daugiau duo- 
da valstybei, ir tai yra visai 
teisinga. Valstybė juk dau
giausia ir teikia savo protekci
ją tiems, kurie turi turtą. Ji 
saugoja juos nuo vagiu ir plėši
kų, ir ji užlaiko daugybę fstai- Į 
gų, kuriomis gali naudotis tik
tai pasiturintys žmonės.

Kuomet gi mokesniais yra 
apkrauti visų žmonių, vartoja-

. . ; — jeigu į reikalingi ir jis ir kita kartą 
pnpa- žmonija galės kada nors to būtinai atsinešiąs su savim 

’ i — tai dievai tuo- revolveri.
Reikia tikėtis, kad tos įs

taigos, kurių žinyboj pana- 
Amerikos komunistai ren- šus revolvermanai tupi, mo

kės tokius “strielčius” su
drausti ir musų uražygdar- 
biams prisieis pasitenkinti

met bus jau nereikalingi.
Bet Lietuvos kunigai gud

resni. Jie atsakė popiežiui, 
kad jie į politiką visai nesi
kiša. Pabuvę prie valstybe? 
vairo, jie išmoko jau diplo
matijos, kas reiškia: veid
mainiauti ir meluoti. “Dar
bininkas” šituo žvilgsniu da 
grinorius. Jis tiesiog pasakė, 
ką jis manė. Tas parodo, 

tinka.
*

Turėjo barti žmogus, kuris 
Lietuvos ^tėvelius” popie
žiui įskundė. Tas pats žmo
gus ar žmonės pasakys jam 
ir tai, kad Lietuvos kunigai . 
jam meluoji, kuomet jie sa- dą ir pavadinti jį: “Kaip pa
ko, kad jie politikoj nedaly- daryti milioną dolerių į pir- 
vauja. Ir prirodyti jam tai ‘ "
bus labai lengva, nes beveik 
visi Lietuvos ministeriai ir 
Seimo vadai yra kunigai. Be 
to, visa Lietuvos kunigų 
spauda pašvęsta politikai ir 
kitų partijų šmeižimui. Per 
mitingus kunigai šaudo iš re
volverių ir apie tai plačiai 
rašoma visuose lietuvių laik
raščiuose. Šitie dalykai vei
kiausia ir dabar jau yra po
piežiui žinomi. Ir jam taip 
pat žinoma, kad šitokie da
lykai naikina žmonių tikėji
mą ir puldo bažnyčią. Todėl 
vargiai jis nusiramins, pakol 
kunigai nepasitrau’ s iš poli
tikos.

e ♦
Kad popiežius pats yra 

politikierius; tai tiesa. Jo 
agentai visur kišasi politi
kom Bet jie tai daro gud
riai, daugiausia slapta, ant 
bačkų nelipa, su savo opo
nentais mitinguose nesimu
ša ir iš revolverių nešaudo. 
Amerikoj katalikų kunigai įi . 
valdžią visai neina, tiktai tų našlaičių naudai, 
slapta remia-ištikimus sau ‘ ----------------
politikierius. Veikiausia ir FRANCUZIJA EIS VOKIE- 
Lietuvoje bažnyčia turės pn-, 
imti šitokią taktiką. Kitaip TIJUb PĖDOMIS, 
žmonės nustos kunigams ti- Francuzijos parlamentas 
kėję ir bažnyčias reikės už- nutarė išleisti 7,500,000,000 
daryti.

# # *

Kad išnaikinus tarp įvai
rių tikybų ir bažnyčių kovą, 
vienas misijonierius pataria 
įvesti vienodą religiją vi-

!

. giasi leisti naują žurnalą —
Į “The Nev Masses,” kas lie-
. tuvių kalboj reiškia: “Nau
jos Minios.” Bet pastabų ra- teptuvėliais savo “patriotiz- 
šytojas Brisbane Hearstoimui” afišuoti, nes juokai

«
I 
I

* I ~ ilaikraščiuose teisingai pa- juokais, o musų degutinin-j 
stebi, kad dabartiniu laiku, kams daug dar reiks smalos'

&

tI

gas, komunistų laikraštis pa
sisekimo neturės. Amerikos 
minioms šiandien ne revo
liucijos rupi, bet kaip grei
čiau pralobti. Todėl, jis sa
ko, komunistai turėtų bent 
pakeisti savo laikraščio var-

Šiandieninė Rusija yra 11924 metais, pavyzdžiui, su- 
piačiai pagarsėjusi šalis pa- j sidėjo iš: 42 gubernijų, 1 
saulv, bet mažai žinoma. į laisvojo miesto, 2 autonomi- 
Tiek visiems težinoma, kad Į nių sričių, 
joje yra komunistų valdžia,-----‘~

i laisvojo miesto, z autonomi- 
I niu sričių, 12 tautinių auto
nominių kraštų, 1 autonomi
nės apygardos ir 12 autono
minių respublikų. Tos guber
nijos, sritys, kraštai ir apy
gardos savo keliu dalijasi: 
apskričiais, kantonais, rajo
nais, ulusais (ulyčias) ir ai- 
makais, kurie savo keliu dar 
dalijasi valsčiais, sodžiais ii* 
nuovadomis.

RSFSR turi 76 valstybinės 
administracijos centrus, 488 
pirmutinės instancijos ir 5,- 
282 antrosios, arba vietos in
stancijos. .Ukraina turi 10 
adm. centrų, 53 pirmosios 
instancijos ir, 7Q6 — antro
sios. Gudija — T ctęntią,. 10 
—pirmosios instancijos ir 
100 — antrosios.

Rusija po karo neteko 
718,O0O<ketvirtainių kilome
trų, a^ba-lketoli 4 nuoš. visos 
teritorijos;.- Tame skaičiuje 
Suomijai.; atiteku .295,000 
ketv. kil.) Lenldjąi 213,000, 
Latvijai 61,000/ liirtųvai 
52,000, Estonijąf 34,000, 
Turkijai 17,000, Rumunijai 
39,000. Tečiau Rusijos teri
torija po karo nėra sumažė
jusi, bet padidėjusi, nes ji 
tampriai prisijungė ' iytų 
Mongoliją, 2 milijonu ket
virtainių kilometrų plot®. 
Viso Sąjunga dabar užima 
plotą apie>24 milijonus ketv. 
kilometrų ir yra didžiausieji 
pasauly valstybė (Britų im
perija užima 23 milijonus 
ketv. kilometrų, Kinija-1-11 
mil., Brazilija 8 ir pusę milų 
Jungt Valst. — 7,8 ketv. kl.

Taigi nėra teisingas kaftį- 
nimas, kad bolševikai labai 
“suskaldę” vieningą nedalo
mą Rusiją, kaip lygiai nerti 
teisinga ir tai, kad Rusija p6 
karo sumažėjusi. Taip, ji 
truputį sumažėjusi vakaruo
se ir pietuose, bet už Ui pus
antro milijono kilometrų pa
didėjusi Azijoje. Susidėjūąi 
su Kinija, Rusij’a užimtij 
veik pusę pasaulio. Dėlto 
mprantama, kodėl taip stip
ri Rusijoje vadinamojo euru- 

dažnai keičiamas. RSFSR zizmo srovė. M.

muosius metus.” Tokiu ant- 
gairių laikraštis galėtų turė
ti pasisekimą. . - -

Dėlto ir visas darbininkų !ka<i žmonės joj’e sunkų var- 
jud ėjimas Amerikoj yra at- į vargsta, kad jie-yra pn- 
eililzoe borl do„^liiri hi rnnl nn«i*»i harln <n-vp.silikęs. kad daugeliui jų rupi 
ne savo klasės reikalai, bet 
biznis. Kuomet darbininkų 
unijos steigia bankus, tai ne
galima nei tikėtis, kad jos 
norėtų revoliucijos, nes re
voliucija bankus naikina.

Kalnavertis.

100,000 VAIKŲ BE 
PASTOGĖS.

Iš Charkovo pranešama, 
kad Ukrainoj dabartiniu lai
ku esą 100,000 vaikų, kurie 

: neturį jokios prieglaudos. 
Apie 20,000 našlaičių vaikš
čioja miestų gatvėmis ir

i _ 
i bet ir 
Paskirta valdžios komisija 
tais vaikais rūpintis pataria 
uždėti ant degtinės mokestį

I

spausti ir pusiau badu gyve
na. Tuo tarpu apie šiandie
ninę Rusiją yra kas ir dau
giau žinoti.

Šiandieninė Rusija vadi
nasi “Sojuz Sovietskich So- 
cialističeskich Respublik” 
(Sovietinių Socialistinių 
Respublikų Sąjunga) arba 
sutrumpintai: “SSSR.” Ta 
sąjunga susideda iš keturių 
didžiųjų respublikų: RSFSR 
(Federacinė Socialistinė Ru
sijos Sovietų Respublika), 
ZSFSR (Užkaukazio Fede
racinė Sovietų Resp.). USR 
(Ukrainos Sovietų Respubli
ka) ir BSR (Gudų Sovietų 

Pirmosios dvimaitinasi išmatomis. Taip Respublika), 
esą nevienoj tik Ukrainoj, respublikos yra federacines, 
‘ * visoj sovietu Rusijoj. V™ . susinsimos is kitų,

popiermių frankų, kuriuos 
paremti aukso jau nebėra. 
Reiškia, franko kursas turės 
kristi. Taip darė Vokietija ir 
Rusija, kuomet aukso pri
truko. 1

kaip ii turtingo. Pavyzdžiui,

mažesnių respublikų, o ant
rosios dvi yra vienalypės 
(unitarinės) respublikos, 
nors Ukraina turi nuo 1924, 
m. sudariusi autonominę 
“Moldavijos respubliką” 
Romunijos pasieny. Bucha- 
ros ir Chivos žemės Viduri- 

>nėje Azijoje, kurios net caro 
laikais sudarė pusiau sava
rankiais vienetas, iš pra
džios buvo taip pat paskelb
tos savarankiomis sovietų 
respublikomis (Bucharos ir 
Chivezmijos), bet vėliau su
jungtos federacijos ryšiais 

Įsu turkmėnų respublika, kuri 
savo keliu yra federacijos 
ryšiuose su RSFSR ir tuo bu
du surištos su Didžiarusija. 
Dabar tos respublikos yra 
naujai perkrikštytos ir vadi
nasi : turkmėnų, uzbekų, ka- 
rakirgizų ir karakaljakų.

Ryšiai tarp atskirų Sąjun
gos respublikų yra labai 
tamprus ir nedaug kuo tesi
skiria nuo buvusių prieš ka
rą generalgubernatorysčių; 
čia tik pridaryta daug naujų 
vardų. Vidujinis atskirti res
publikų padalinimas admi
nistracijos vienetomis yra 
labai margas, gana painus ir
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KKEEi Vis
| Ku deito ir Mio. ‘ £ 

j Tas duonos neprašo. «»| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

BROOKLYN, N. Y.
Dėl romanso neteko šiltos 

vietos.
Ponas J. Alekšis, buvęs 

“Laisvės” gaspadorius, da
bar piratus sau kremta, kad 
rezignavo iš “Laisvės” ir 
“važiavo” Lietuvon. “Sugrį
žęs” iš Lietuvos, norėtų ir 
vėl būti “Laisvės” komisa
ru. Ir kaip nenorėsi: dirbti 
veik nieko nereikia, o čia 
visuomet yra labai roman
tiška knygvedė, su kuria ga
li atvirai apie viską kalbėti. 
Vargšas, nutukęs senbernis, 
kaip prisimena tuos laikus, 
tai net ašaros byra. O toji 
knygvedė, knygvedė! Aš 
jums sakysiu, kai ji pradeda 
gražiai šaipytis, kai prade
da romansuoti, tai nutukęs 
komisaras net sudrimba, 
kaip lepšė nuo saulės. Tos 
gražios šypsos, tie romansai 
komisarą visiškai prapuldė.

Nekurie aukštesnieji ko
misarai sako: “Juozai, per
manai dirbai, perdaug vaik
ščiojai į teatrus ir perdaug 
maudeisi ‘mėnulio šviesoj,’ 
užtai perdaug nutukai ir pa
likai niekam nevertas, kaip 
tik su Jievute romansuoti. 
Geriau eik paobliuok rąstus, 
gal taukai kiek sutirps, tuo
met gal tiksi ir prie ‘Laisvės’ 
gaspadoriautį.”

“Mašina” pirmoj vietoj.
Buvo geros baimės ir ma

no mažytei Jievutei, kuomet 
sužinojo, jog nekurie direk
toriai — komisarai nori pa
statyti už gaspadorių Petrą 
šolomską, kuris nepriklau
so jokiai “mašinai.” Jis sa
kydavo, kad jeigu butų gas- 
padorium, tai triuškintų- 
šluotų lauk iš ofiso “maši
nų” sukėjus ir tinginių “bun- 
čius.” Užtai mašinistai ne
miegojo ir pasidarbavo, kad 
jis neįeitų. Geriau pasistatė 
mainerį Buknį spaustuvės 
reikalus tvarkyti, bet nepri
leido žmogaus, kuris geriau
siai patyręs — žino spaustu
vės reikalus.

“Mašina” pirmoj vietoj, 
su kurios pagelba butų gali
ma viską taip sukti, kad eitų 
gerovei kelių lyderių. Ir jie 
tai daro, kaip drūti.

H. J. Steel.

j čius, tai jam pavyko gauti iš 
žmonių nemažai pinigų. Da
bar teko sužinot, kad tasai 
“fabrikantas” jau prasišali
no iš Montrealo. Kur jis din
go — nežinia. Kaip bus su 
žmonių sudėtais pinigais, 
taipgi nieks nežino.

Bepartyvis.

LAWRENCE, MASS. 
jNauja Kliubo valdyba.

■ Gruodžio 4 d. buvo rinki- 
įmas Lietuvių Ukėsų Kliubo 
valdybos 1926 metams. Kai 
dangi L. U. Kliubas yra čio
nai didžiausia ir pavyzdini 
giausia draugija, kur prij- 
klauso ir veikia įvairių pa
žiūrų žmonės ir kadangi 
Kliubas tūri gražią svetainę, 
kur atšibuna visų Vietos lie- 

; tuvių parengimai, tai visi

publiką

B1NGHAMTON, N. Y. 
SLA. 50 kp. susirinkimas.

Gruodžio 1 d. Lietuvių 
Svetainėje atsibuvo SLA. 50 
kp. priešmetinis susirinki
mas, kuris yra skaitomas 
svarbiausių susirinkimu iš 
visų metų. Užtai buvo šauk
tas atvirutėmis. Atsilankė 
apie pusė kuopai priklausan
čių narių ir tas yra skaitoma 
geru susirinkimu.

Tame susirinkime, apart 
kitko, buvo renkama kuopos 
valdyba ir nominavimas 
Centro Pildomosios Tary
bos. Kuopos valdybon likosi 
išrinkta rimčiausi Bingham- 
tono žmonės ir tas duoda 
manyti, kad musų kuopa bus 
viena iš pavyzdingiausių.

Reikia pasakyti, kad mu
sų bolševikėliai irgi nesnau
dė, o veikė organizuotai. 
Matvl, kad iš kalno buvo 
nuskirti jų kandidatai i vi
sas kuopos valdybos vietas. 
Bet jau ne tie laikai, ir žmo
nių dabar mulkinti nebega
lima taip, kaip kad keli me
tai atgal. Binghamtoniečiai 
gerai žino bolševikėlių tikslų 
skverbimosi i visuomenės 
organizacijas. Tad ir šiame 
susirinkime bolševikėliai ga
vo didelę nosį nuo SLA. 50 
kuopos narių.

Beje, reikia pasakyti (ir 
ateityje atsiminti), kad pe
reitame susirinkime nomi
nuojant Centro P. Tarybą 
nekurie bolševikėliai įsibrio- 
vė tarp mažiau prasilavinu
sių narių ir laike nominacijų 
išpildė bent po keletą balotų 
ant savo kurpalio. Nors pir
mininko ir buvo pastebėta, 
kad jeigu kurie nežino už ką 
balsuoti arba nemoka rašyti, 
tai kad ateitų pas valdybą, o 
ji prigelbės. Bet nariai kažin 
kodėl to patvarkymo nepri
silaikė, o davėsi bolševi
kams išnaudoti. Tad sekan
čiuose panašiuose balsavi
muose pirmininkas turi būti
nai įvykinti gyveniman tą 
patvarkymą ir neleisti, kad

DETROIT, MICH.
Miko Petrausko koncertas.

Lapkričio 21 d. čia atsi
buvo kompozitoriaus Miko 
Petrausko koncertas. Apart 
paties M. Petrausko, pro
gramo išpildyme dalyvavo ir 
pora vietinių dainininkų: 
St. Rimkus ir V. Petrušiunie- 
nė.

Programas buvo ilgas, tik 
truputi nuobodus. Ponui M. 
Petrauskui publika nesigai
lėjo aplodismentų už jo pui
kias ir jausmingai išpildytas 
daineles.

Ponia Petrušiunienė turi 
gražų ir stiprų soprano bal
są, bet jai nelabai sekėsi dai
nuot.

St. Rimkus dainavo visai 
paprastai ir be ūpo.

Abelnai paėmus, M. Pet
rausko koncertas nepaliko 
publikoje didelio įspūdžio.

Nora laikas koncertui bu
vo nepatogus, bet publikos 
prisirinko pilna ruimingoji 
lietuvių svetainė. Tikietų 
kainos buvo truputį per auk
štos.

Programui pasibaigus p. 
Petrauskas paaiškino publi
kai, kad šių metų lapkričio 
mėnesyje sukanka lygiai 20 
metų, kai šimtai lietuvių su
važiavę Vilniun laikė savo 
seimą. Seimo tikslas buvo 
reikalauti Lietuvai autono
mijos ir spaudos laisvės.

Pagerbimui 1905 metu 
Lietuvių Seimo Vilniuje, M’ 
Petrauskui paprašius, publi
ka atsistojo ir sudainavo 
Lietuvos himną. Inkaras.

PHILADELPHIA, PA. j mes per daug metų budavo- 
Garmentiečių konvencija. Jom- Ir P»-»eš griovikus kovo- 

j-- - i m „i sim Prie kiekvienos progos. Gruodžio o d., 10 vai. ryte ^an nedaro skirtumo, kas 
Moteriškų Drabužių Lnija unjją dešiny-
(International Ladies Gai - Į sjg Sparnas ar kairysis, aš no-

‘amerikonais.’ O jeigu jau 
čia bus lemta lietuviams su- 
amerikonėti, tai sandarie- 
čiai nuo to nesulaikys.”

Politiškų pažiūrų, sako 
kalbėtojas, sandariečiai ne
turi. Vieni jų agituoja už de
mokratus, kiti už republiko- 
nus, o treti garsina ir vienus 
ir kitus. Tai yra organizaci
ja be pamato ir tikslo. Kas 
kita yra su socialistais, sako 
kalbėtojas. Jie yra pasauli
nė organizacija, tini princi
pus, kurie anksčiau ar vėliau 
bus įkūnyti gyveniman.

Abelnai, draugo Michel- 
sono prakalba buvo labai 
tinkama ir publika atydžiai 
klausėsi. Tik nesmagu, kad 
publikos neperdaugiausia 
buvo. Mat, svetainė randasi 
truputį pertoli nuo lietuvių 
kolionijos, tai daugelis ne
nori eiti.

Pertraukoje buvo renka
mos aukos Lietuvos social
demokratams. Aukavo se
kanti draugai: S. Zdanaus- 
kas, K. Zabitis, Darbinin
kas ir J. Valeika po 1 dol. 
A. Smith, A. Bieliauskas, A. 1 
šaulinskas, V. Cingienė, L 
Jakštas ir A. Ambrozaitis po ir mokėtų jos reikalus supra- 
50c. r....................................* “
1 dol. 95c. 
dol. 95c.

ment Workera) parengė 
prakalbas Temple svetainė
je, ant Spring Garden ir 
Broad gatvių. Vyriausiu kal- 
bėtojum buvo Wil)iam 
Green, A. D. F. pirmininkas. 

Green savo prakalboje 
pasakė :

“Aš nesibijau darbdavių 
puolimo ant Moteriškų Dra
bužių Unijos. Darbdaviai 
negali uniją sugriauti. Bet aš 
bijau, kad jus patįs nesu- 
griautumėt unijos besipeš
dami tarp savęs.”

Toliaus Green šitaip nu
kalbėjo apie radikalus:

“Aš nesu priešingas radi
kalams ir nekovoju prieš 
juos. Aš pats esu radikalas ir 
dedu pastangas, kad visa A. 
D. F. butų radikališka. Tik 
bėda su jumis, kad jus patįs 
nesat radikališki. Jeigu tie 
radikalai butų radikališki, 
tai jie turėtų bent kiek su
pratimo apie organizaciją, 

Smulkių aukų sulinkta sti. Mes nekovojam prieš ra- 
Viso _surinkta 8 dikalus. Mes kovojam prieš 

tuos, kurie griauna tą, kąEtdekas.

sim prie kiekvienos progos.

kur atsibuna visų vietos lie-
- • '"S . |

Lawrence’o lietuviai žiuri į 
Kliubą kaipo į “lietuvių res- 

- — jr t^myja, kas įei- 
• na į Kliubo komitetą. Sekan
tiems metams į Kliubo komi
tetą tapo išrinkti šie darbš
tus ir visiems žinomi žmo- 

JHst pirmininku J. Savin- 
čius, vice-pirmininku P. ši- 

< monis, nutarimų sekreto
rium A. Polskis, finansų sek
retorium M. Kirmil, iždinin
ku J. Zautra, menedžerium 
J. Petrukonis, turto globė
jais A Snapauskas, J. Pin- 
kauakas ir M. Stakionis.

Reikia tikėtis, kad naujo
ji Kliubo valdyba tinkamai 
tarnaus kaip Kliubui, taip ir 

. visiems Lawrence’o lietu- 
. viams. Klrabieti*.

MONTREAL, CANADA. 
“Fabrikantu*” prasišalino.

M. Buzas, gana įžymi 
žmogus, buvęs šv. Kaziml 

parapijos’ komiteto narys, 
sumanė užsidėt siuvi
mo fabriku. Kadangi jis 
žadėjo prisidėjuslėms prie: 
jo fabriko didelius nuošim-

1US

ro Draugi jos iždininkas ir
užsidėt

MONTELLO, MASS. 
Svetima moteris kainavo 
16 mėnesių ir 5000 dol.
Tūlas senbernis S—as pri- 

, simeilino prie gražuolės 
. S—nes. Pasivažinėję kokį 
; laiką automobilium jie taip 
. susidraugavo, kad ant tikro

jo vyro mažai tekreipė aty- 
. dos. Bet visgi senberniui 
t buvo nelabai paranku su 

moteriške gerus laikus turė
ti, kol ji gyveno kartu su sa
vo vyru, štai senbernis pri
kalbina moterį savo vyrą 
pamesti ir išsikraustyti ki
tur gyventi, ką toji ir pada
ro. Dabar senberniui buvo 
rojus, bet neilgam.

Vieną gražią naktį, kuo
met meilužiai sugulė, tikra
sis vyras pasikvietė į talką 
policiją ir meilužių stubelė 
tapo apsupta iš visų pusių. 
Prie langų ir durų atsistojo 
“aniuolai sargai” su “žva
kėmis.” Kuomet vyras su 
policija įsiveržė į siūbą, 
tai užtiko meilužius lovoje. 
Senbernis be kelinių šoko 
per langą, bet čia jį nučiu
po “aniuolas-sargas.”

Lapkričio 19 d. buvo 
meilužių teismas Brockto- 
ne. Abudu atrasti kaltais ir 
priteisti po 9 mėnesius ir 10 
dienų šaltojon.

Kadangi minėtas senber
nis turi nejudinamo turto, 
tai meilužės vyras uždėjo 
ant to turto 5000 dol. atač- 
mento. Negana to, kadangi 
policija pagavo senbernį 
apsiginklavusį su “black- 
dziakiu,” tai teisėjas jam 
dar pridėjo 7 mėnesius šal
tojon.

Atrodo, kad šitam sen
berniui svetima moteris 
perbrangiai atsiėjo.

Dausų Parapijonas.

I * V '

riu, kad tarpe jus butų vie
nybė, ir kad kovotumėt prieš 
darbdavius, o ne tarp sa
vęs.”

Komunistai už visus dau
giausiai plojo ponui Green 
už gerą pamokinimą.

Abelnas įspūdis iš 
konvencijos.

Visas komunistų triūsas, 
visos jų pagamintos rezoliu
cijos pateko į gurbą. Nors 
kelios rezoliucijos buvo per- 
skaiytos, bet tik tuo tikslu, 
kad delegatai turėtų juoko iš 
komunistų partijos vadų, 
kurie tas juokingas rezoliu
cijas rašė. GiSigmanas (I. 
L. G. W. pirmininkas) iš
spaudė iš komunistų visą 
razumėlį, ir paliko juos sau
sus, kaip banano žievę.

Ekonominiam klausime, 
ypatingai unijų klausime 
komunistai pasirodė esą pa- 
skutiniai nežinėliai. Nei vie
nam pakeltam klausime ne
sirado nei vieno iš komunis
tų, kuris galėtų tinkamai 
orientuotis. Tas faktas rodo, 
kad komunistai yra nupro- 
gresavę atgal. Tokiems 
Greenams ir Sigmanams ne
simato pavojaus iš komunis
tų pusės, nes nėra kam užimt 
iatsakomingų vietų, kurias 
•šiedu ponai palaiko. Užtai 
(šitoje konvencijoje komu
nistai pamatė, kad jie patįs 
yra tamsus, ir todėl parsida
vė ant visados “broliams” 

: Greenams, Sigmanams ir ki
tiems.

Komunistai yra dėkingi 
Greenui ir Sigmanui, kad šie 
atpirko juos iš komunistų 
diktatūros nevalios, ir nusi
vedė su savim.

K. J. Geležėlė.
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY linki Jums Linksmų Ka
lėdų. įvardinti žemiau rekordai sukels Jumyse švenčių dvasių ir pa
darys jūsų Kalėdas laiminga, linksma ir džiuginančia diena.

CAMBRIDGE, MASS. 
Prakalbos paminėjimui 1905 

metų revoliucijos.
Gruodžio 6 d. L. S. S. 71 

kuopa buvo surengusi pra
kalbas paminėti 1905 metų 
revoliuciją ir LSS. 20 metų 
darbuotę. Kalbėjo “Kelei
vio” redaktorius drg. S. Mi
chelsonas.

Pirmoje dalyje savo kal
bos kalbėtojas nuodugniai 
apibudino revoliucijos eigų 
nuo 1905 metų iki šių dienų, 
paliesdamas Rusiją, Lietu
vą ir kitas šalis. Peržvelgęs 
revoliucijos bėgį, drg. Mi
chelsonas sako: “Dvidešimt 
metų atgal Lietuvos ir Rusi
jos socialdemokratija vedė 
sunkią kovą su caro žiauriu 
režimu. Kova tapo laimėta, 
“~ras nuverstas, šiandien tie

“ . > so
cialdemokratai vėl veda sun
kią kovą, tik jau ne su caro 
budeliais, bet su Lietuvos 
klerikalizmu, kuris taipgi 
yra žiaurus ir godus. O Rusi
jos socialdemokratai šian
dien pūva kalėjimuose ant 
Solovecko salų.” (

Bet priespauda ant visaĮ- 
dos negali pasilikti, sako 
kalbėtojas. Juo valdančioji 
klesa daugiau smaugia liau
dį, tuo ji pati stato save į di
desnį pavoju. Lietuvos kleri
kalų valdžia ilgai neviešpa
taus. Vienu ar kitu budu ji 
bus parblokšta.

Antroje dalyje savo kal
bos drg. Michelsonas apibu
dino L. S. S. istoriją, komu
nistų demoralizaciją ir San
daros principus. Apie Rusi
ją kalbėtojas pasakė: “Ten 
žmonės, ūpo pagauti, norėjo 
peršokti neatgyventą laiko
tarpį, bet tas yra prieš gam
tos įstatymus. Kaip toli jie 
nebandė nušokti, vistiek da
bar turėjo sugrįžti atgal ir 
įkūnyti vieton komunizmo 
raudonąją buržuaziją. Vadi
nasi, tik po daugelio metų 
kruvinos praktikos jie priėjo 
prie to, ką socialistai jiems 
iškalno sakė.”

Prisiminęs apie musų tau
tininkų organizaciją Sanda
ru, kalbėtojas klausia: “Ko
kie gi principai šitos organi
zacijos? Palaikymui lietu
vystės? Bet taip nėra, nes 
tautininkai kiek tik galėda
mi patįs stengiasi palikti

įvairus politikieriukai išnaMca,’?s nyverst^s. Šiandien 
dotų žmonių nežinojimą. P.atl® draugai Lietuvos
Beto dai- pažymėtina, kad 
musų bolševikai balsuodami 
į C. P. Tarybą, prirašė viso
kių pravardžių, kitas gal nei 
pats neperskaitytų savo raš
to. Mat daugelis taikėsi pat 
rašyti Jaskevičiutė, tai para*- 
šė: Iahnevičiutė, Laharčiutė 
ir tam panašiai. Gaila tokių 
“apsišvietusių” revoliucio
nierių, kad peįrtąi didelį “ap
sišvietimą” net savo vadų 
pavardžių nemoka parašyti.

SLA. 50 kuopos valdyba 
1926 metams išrinkta iš šių 
narių: Pirmininku Juozas D. 
Chamo, 48 balsais, prieš “ta- 
voriščių” Žmitrą 17 balsų. 
Vice-pirmininku P. B. Balči
konis, 49 balsais prieš Žmit
rą 24 balsais. Protokolų raš
tininku O. Noreikienė, 55 
balsais prieš Žukienę 18 bal
sų. Turtų raštininku J. M. 
Bučinskas, 56 balsais prieš 
Jasilionį 22 bal. Iždininku 
M. Urbas, 45 balsais prieš 
Žmitrą 24 bal. Iždo globė
jais E. Černiauskienė 35 bal., 
J. Gabužis 48 bal.

Centro Pild. Tarybos no
minacijose daugiausia balsų 
gavo ant prezidento St Ge
gužis, ant sekretoriaus P. 
Jurgeliutė, ant iždininko K. 
Gugis, ant daktaro-kvotėjo 
Dr. Montvidas ir Dr. Biežis. 
Ant iždo globėjų- J. M. Bu
činskas ir P. B. Balčikonis, 
ant vice-prezidento St. Ba- 

' kanas. Vytautas.
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LAWRENCE, MASS.
Paminėjimas 1905 metų 

revoliucijos.
L. S. S. 61 kuopa rengia 

paminėjimą 1905 metų revo
liucijos Lietuvoje. Tuo tikslu 
yra rengiamos prakalbos, 
kurios įvyks 20 d. gruodžio, 
3 vai. po pietų, Lietuvių U- 
kėsų Kliubo Svetainėje, 41 
Berkeley st. Yra užkviestas 
kalbėti “Keleivio” redakto
rius drg. S. Michelsonas, ku
ris pats yra dalyvavęs kovo- 
je už Lietuvos žmonių laisvę 
dvidešimts metų atgal ir ku-j 
ris šiandien stovi su darbi-* 
ninkais ir. už darbininkus. 
Kalbėtojas papasakos mums 
daug atmintinų įvykių iš tos 
kovos laikų. Todėl visi Law- 
rence’o lietuviai darbininkai 
yra kviečiami kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti į šias 
prakalbas ir paminėti tą taip 
svarbų istorijoje įvykį.

Visus širdingai kviečia *
Rengėjai.

Jgr. Rusiška Balalai
kų Orkestrą

BROOKLYN, N. Y. 
Svarbu* pranešima*.

Lietuvių Rubsiuvių Apsi
gynimo Sąjungos metinis su
sirinkimas įvyks panedėly, 
21 d. gruodžio, 7:30 vai. va
kare, Amalgameitų Svetai
nėje, 11—27 Arion pi., 
Brooklyn, N. Y. Kiekvienas 
minėtos Sąjungos narys ne
atbūtinai turi į šį susirinki
mą atsilankyti, nes bus ren
kama Sąjungos valdyba ir 
aptariami svarbus klausi
mai, kurie paliečia kiekvieną 
narį. Patįs atsilankykite ir 
nauju nariu atsiveskite.

Sekr. V. M. Mę*om

BROOKLYN, N. Y., 
Kriaučių domei.

Lietuviu kriaučių A. C. W. 
of A. 54 skyriaus nepaprąs-. 
tas (extraj susirinkimas 
įvyks utarninke, 22 d. gruo
džio, 7:30 vi. vakarę, Amal- 
gamated Temple Svetainė
je, 11—27 Arion pL, Brook
lyn. Visi lietuviai kriaUčiai, 
vyrai ir moterįs, būtinai pri
valote į šį susirinkimą atsi
lankyti, nes bus rinkimas 
naujo delegato ir perrinki
mas duoklių sekretoriaus. 
Taipgi bus svarstomas be
darbės klausimas ir numuši- 
nėjimas algų darbininkams. 
Taigi, utarninke, 22 d. gruo
džio, visi kriaučiai ateikite į 
extra susirinkimą.

Siuvėja* Leoną*.
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GRAMAF0NAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISU8 COLUMBIA ISDIRBYSTfiS 

GRAMAFONUS IR REKORDCS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

musilra ir monologistų.
Mušij Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. Aš 
visos apielinkčs ir ti tolimesnių vietų galite kreiptis pa3 mus ir 
gausit jrern patnnavim*. Taipgi užlaikau lietuviukų Roiiu delei 
player pianų. Pagaminu žymiausių artistu dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųskit už 2c. štampų.

GEO. MASILIONIS
233 BROADffAT, —SO. BOSTON, MASS.

* Te). 8o. Boiton 1456 J.
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PHILADELPH1A, PA.
“Revoliucija” komunistų 

tarpe.
Nesenai čia įvyko bendro 

komiteto komunistiškų orga
nizacijų susirinkimas, ku
riame kilo “revoliucija.” 
Mat, komunistų tarpe čia 
yra tūla moteris, kuri yra 
praleidusi daugiau vyrų, ne
gu čigonas kumelių. Šita mo
teris yra papratusi musų ko
munistėlius už nosių vedžiot 
ir jiems diktuot. Bet šitame 
susirinkime jos diktatūros 
nepaklausė vienas trijų pė
dų ir vieno colio komunis
tas, išvadindamas ją tokiais 
vardais, kokie jai ir tinka. 
Čia už tą moterį užstojo jos 
garbintojai ir prasidėjo “ar
gumentavimas” krėslais. Ge- rinidmas valdyl 
rai, kad į laiką pribuvo ko- —- 
munistų kapucinas, kuris įsi
karščiavusius draugučius 
nuramino.

Karėm*.

WAUKEGAN, ILL. 
Pranešima*.

Lietuvių Laisvės Mylėtojų 
Draugystės priešmetinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, 27 
d. gruodžio, 1925 m., 1 vai. 
po pietų. Visų narių privalu
mas yra atsilankyti ant virš- 
minėto susirinkimo, nes tu
rim daug reikalų apsvarstyt: 
bus svarstoma apie pirkimą 
žemės dėl laikymo piknikų; 
rinkimas valdybos dėl atei
nančių 1926 metų. Kurie dai* 
neužamokėję duoklių, malo
nėkit neužmiršti ateiti ir už- 

isimolcėt.
i - - _ -Užrašu rast. R. M. Rulecz.

r
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zino, kad žemė yra apskrita. 
Taigi matai, tėve, kad net ir 
teisybės nevalia prieš popie
žių sakyt.

; —Palauk, Maike, aš nuei
siu paklausti apie tai pas 
kleboną. Man rodos, kad tu 

: man meluoji.
—Gerai, tėve, pasimaty

sim kitą syk.

KELEIVIS

Kunigai—Demo- 
kratybės Priešai.
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. —Tegul bus pagarbintas... 
’» —Labadien, tėve!

—Sei, Maike, ai* tu girdė
jai, kokie stebuklai dabar 
atsitiko?

—Ar nosis kam nušalo?
—Ne, vaike; šventas tė

vas uždraudė Lietuvos kuni
gams i politiką kištis.

—Taip, girdėjau.
—Na, tai dabar išklumo-

I

subludijo, ar musų “Darbi
ninko” gazieta pasidarė be
dieviška, kad drįsta taip ant 
jo rašyti.

—Bet kodėl jus, tėve, taip 
daug šituo klausimu mpina- 
tės?

—Kaip gi nesirūpinsi, kad 
nuo to priguli visi musų pla
nai. Juk mes visi žadam gri

Gyvenimas nesustabdo
mai žengia pirmyn. Paskuti
niojo amžiaus technikos ste
buklai stebina žmogaus vai
zduotę. Mokslas vystęsi 
siekdamas vis tobulesnių 
formų. Bendrai, kultūra bei 
civilizacija milžiniškais 
žingsniais žengia pirmyn. 
Sykiu vystosi ir žmogaus 
mintis, kurdama vis naujas' 
idėjas. Plėtojasi socialinės, 
politinės pažiūros, keičiasi 
žmonių sugyvenimas, kolek
tyvo santikiavimo principai, 
metodai.

Musų amžius — demokra- 
tvbės išsiplėtojimo amžius. 
Griūva carų, kaizerių sostai 
ir, vieton jų, iškyla respubli
kos. Demokratybė neša žmo
nijai naujus obaĮsius: sąži
nės, susirinkimų, spaudos ir 
žodžio laisvę.

Tečiaus visada randasi 
žmonių, kurie stengiasi gy
venimo ratą atgal pasukti, 
kurie nori kiekvieną naujai 
pasireiškusią idėją už
gniaužti. Juk ir Kristaus 
mokslas susilaukė didelio 
persekiojimo iš senos tvar
kos šalininkų. Tie žmonės

■_______

__Lietuvon ir gauti kokį
čvk man '’vaikeTčaip čia tas nors ^žiabą prie valdžios, yra didžiausi žmonijos pir- 
iseina? ’ ’ F Aš mislinu įsigauti už staršą mvneigos priešai.

patrauktas 1882 m. atsako
mybėn už revoliucinę propa
gandą Vilniaus ir Vitebsko 
gub., kalėjime nusižudė. 
Abraomas Koganas, žydų 
mokytojas, Bodanis ir Li- 
sovskaitė spėjo pasislėpti. 
L-tė buvo areštuota Petrapi
ly 1882. Tam pačiam bute 
buvo areštuotas buvusis bu- 
galteris vieno Vilniaus ban
ko Ottokaras Zeidlicas ir Jo
nas Domanskis, kuris atėjo 
pas Zeidlicą su laišku nuo 
Lisovskaitės. Abudu jie bu
vo narodovolcai. Areštuotas 
daip pat buvo narodovolcas 
Čikoidze, kuriam kartu su 
Domanskiu buvo pavesta 
Pildkomo rūpintis spaustu
vės pastatymu. Domanskis 
buvo pasiųstas iš Maskvos
1882 m. pradžioj į Vilnių 
taip pat tuo tikslu, kad pa
keistų areštuotąjį Appelber- 
gą, bet, visiškai neilgai išbu
vo laisvas.

Spaustuvių statymas.
Spaustuvių statymas vis 

tebebuvo vienas svarbiausių 
uždavinių, nes nuo 1882 m. 
rugsėjo mėn. nebedirbo nė 
viena “Nar. Vol.” spaustu
vė. Mėginimai pastatyt spau
stuvę Vilniuj. Rygoj ir Vi
tebske nedavė pageidauja
mų rezultatų. Jančevskis, 
kuris nuo 1882 m. vasario 
mėn. pradėjo nelegaliai 
dirbt, liko neareštuotas. Vil
niuj tuo tarpu buvo prireng
ta 20 pūdų raidžių. Jų dalis 
buvo nusiųsta į Odesą, Char
kovą ir Varšavą, o iš Vąrša- 
vos į Kijevą. 1883 m. pra
džioj Jančevskis nusiuntė į 
Charkovą spaustuvę. Varša- 
voj su pagalba vilniečių šul- 
meisterio ir kitų jis įtaisė 
“Nar. Vol.” spaustuvę Gra- 
ničnoj gatvėj. Kartu per Vil
niaus raidžių rinkėjus i*upi- 
nosi gauti lenkų raidžių. Tuo 
rūpinosi, būdamas Vilniuj
1883 m., ir proletariatietis 
Kunickis. Labai susirūpinęs 
buvo tuo ir “Proletariato” 
vadas Varinskas. Bet 1883 
m. Jančevskis buvo šnipų- 
“ubagų” susektas ir areštuo
tas Vilniuj. Jis tuoj išplepėjo 
viską ir įdavė, ką tik žinojo.

Pasiremdami tuo, žanda
rai areštavo 1883 m. Vil
niaus tavorinėj stoty Šulmei- 
sterį, kuris norėjo pasiųst į 
Varšavą skrynelę raidžių.

1883 m. taip pat stoty su 
raidėmis buvo areštuotas 
Vokietijos valdinys, turėjęs 
Vilniuj savo namus, Liudvi
kas Bauderis, kuris daug pa
dėjo tam darbui.

Buvo areštuota ir visa eilė 
kitų, su kuriais buvo susidū
ręs Jančevskis savo darbe: 
buvusis Gardino gimnazis
tas, paskui Varsavos studen
tas Vincas Rutkevičius, pas 
kurį sustojęs buvo Varšuvoj 
Jančevskis; Juozas Voinilo- 
vičius ir Genrichas Jackevi
čius, kurie paėmė Varsavon 
atsiųstąjį pakelį raidžių; 
raidžių rinkėjas Povylas 
Kovalskis, Vilniuj, kuris 
lenkų raides rūpino; be to 
Vilniuj buvo areštuoti Sergi
jus Giunteris ir Morduchas 
Churginas ir jau žinomieji iš 
1882 m. bylos: buvusis Pula- 
vų žemės ūkio instituto stu
dentas Miasnikovas, M. Gor- 
bačevskis ir L. Rabinovi- 
ČiUs; Minske buvo areštuo
tas matininkas Leontijus No- 
sovičius; Vitebske — buvu
sia Petrapilio universiteto 
studentas Aleksandras Mar- 
čenko, pas kurį slapstėsi

Neradę tarp valstiečių to- pradeda vest propagandą 
kio pritarimo savo idėjoms, tarp darbininkų ir dirbt “na- 
kaip tikėjosi (ypatingai ne- rodovolcų” įstaigoj “Darbi- 
suprato valstiečiai socializ- ninku Gazietoj.” Tais pa- 
mo reikalavimo), ir patyrę čiais metais įstoja į teroristų 
iš caro , valdžios žiauriausių eiles. 1881 m. kovo 1 d. kar- 
kankinimų, Rusijos nąrod- tu su kitais narodovolcais 
nikai (liaudininkai) nutarė užmuša carą Aleksandrą II 
1879 m. Lipecko ir Vorone-, ir ten žūva.

» ... Petrapilio ir Vilniaus gmi- 
. nos taip-pat turėjo ryšių su 
i “Narodnaja Volia” ir “čior- 
i ny Perediel.” (Ciorny Pere

diel” partija, įsikūrusį taip 
pat iš narodnikų 1879 m., li
ko ištikima masiniam darbui 
tarp valstiečių. Jai priklausė 
Plechanovas, Stefanovičius, 
Akselrodas ir kiti. Bet dide
lės įtakos ji neturėjo.)

“Narodovolcai” Vilniuje.
Romualdo Rimkevičiaus 

pasakojimais 1878 m. įvykęs 
Vladimiro Sokolovo bute 
pirmas didelis susirinkimas, 
kuriame dalyvavę kelios de
šimtys žmonių, ypatingai 
Vilniaus vidurinių mokyklų 
mokiniai. Susirinkimuose 
kalbėdavęs daugiausia gim
nazistas Rabinovičius rusų 
kalba, nes susirinkusiųjų 
dauguma tą kalbą težinojus. 
Ypatingai rūpinamasi buvo 
lavinimus:. Labai skaitoma 
buvus brošiūrėlė vardu bene 
“Kapeika.”

Ratelis išleido kataliogą 
knygų lavinimuisi lenkų ir 
rusų kalbom. Perrašinėjo jį 
ir hektografavo R. Rimkevi
čius.

1881 m. jau randame mes 
Vilniuj “narodovolcų” rate
lį. Nuo 1881 m. rudens tam 
rateliui vadovavo “narodo
volcas” Rufas Appelbergas, 
tik labai neilgai.

1881 m. rugpiučio mėn. 
buvo areštuotas Vladimir R. 
Appelbergo brolis, ir R. Ap
pelbergas, buvusis Maskvos 
universiteto stud., turėjo 
pradėti nelegaliai dirbt, j 
Tuomet jis buvo pasiųstas 
“Narod. Volės” Pildkomo į j 
Vilnių, 
zaciją 
Vakarų krašte ir ten varyt 
revoliucinį darbą. Tuo tikslu 
Vilniuj buvo sutverta cent
ralinė grupė, kuri turėjo su- 
organizuot narodovolcų gru
pes visose šešiose Šiauręs- 
Vakarų krašto gubernijose, 
t. y. visoj Lietuvoj ir Baltą-i 
rusi jo j. ____

Truputį vėliau už R. Ap- j policijos priežiūros; 
pelbergą atvyko į Vilnių Jo- 
nas Lampė, buvusis Petrovs- 
ko-Razumovskos žemės ūkio 
akademijos studentas. 1881 
m. spalių mėn. buvo pas jį 
Maskvoj krata. Kad išven
gus kalėjimo, jis nutarė bėgt 
į užsienį. Bet Minske susiti
ko Appelbergą ir, jo prikal
bintas, liko Vilniuj dirbt.

18S1 m. gale atvyko iš 
Varšuvos į Vilnių buvusi Ki
jevo aukštųjų moterų kursų 
studentė Antanina Lisovs- 
kaitė, gimusi Volinijos gub. 
Jau nuo 1878'm. nelegaliai 
dirbo. Išpradžių ji buvo len-

Iniškės grupės uždavinių — 
tai buvo organizuoti partijos 
“techniką”: spaustuves, pas- 
portų biurą, nelegalių darbi
ninkų per sieną gabenimą, 
žodžiu, tą, kuo ir vėliau, dar
gi bolševikų partijos laikais 
Vilnius labai pasižymėjo. 
Dęlto .Vilniuj dažnai lanky
davosi tokie žymus narodo
volcai, kaip Gračevskis, Ov- 
činnikovas, proletariatietis 
Kunickis ir kiti.

Didelę pagalbą slaptų 
spaustuvių organizavime su
teikė Gardino raidžių rinkė
jas Marcelis Jančevskis, ku
ris jau 1876 m. buvo įtartas 
priklausyme slaptam rate
liui, organizuotam Vilniuj 
Leibos Davidovičiaus ir ati
duotas atvirai policijos prie- 
žiurąi. 1880 m., susirišęs su 
Minsko revoliucionieriais, 
jis padėjo įkurt nelegalę 
“Ciorny Perediel” partijos 
spaustuvę Minske: nusiuntė 
jiems pusantro pūdo raidžių 
(pšK^nje iš vienos legalės 
spaustuvės) ir prietaisus 
spausdinimui.

*Paskui susirišo su Jančev- 
skiu vilniečiai. Su jo pagal
ba buvo gautos raidės iš ka
rinės apygardos štabo spaus
tuvės. 1881 m. rudenį J. pa
siuntė per Lampę iš Gardino 
apie 1 pūdą ' raidžių ir lega
lioj spaustuvėj išspausdino 
kelias dešimtis blankų rinkti 
aukoms “Nar. Voliai.” 

Spaustuvė Vilniuj buvo 
Įtaisyta 1882 m. sausio mėn. 
Širotskoj gatvėj, Kenigsber- 
go name. Bet ji da nespėjo 
pradėt dirbt — prasidėjo 
areštai. 1882 m. sausio 29 d. 
buvo areštuoti Appelbergas 
ir Lampė. Pas juos buvo ras
ta: revoliucinis laikraštis 
“Žemo” (“Grūdas”), lape
liai aukoms rinkti “Nar. Vo
liai”, partijos programa, sta-' 
tūtas ir “prirengiamieji dar
bai.”

Buvo areštuota ir dauge
lis; kitų Vilniaus grupės na
rių. Rudenį jie gavo tokius 
sprendimus administraciniu 
keliu: Appelbergas — 5 me- Į 
tams Rytų Sibiran; Sokolo
vas — 5 metams Vakarų Si- ’ 
biran; Reveka Epštein — 4 
met. viešos policijos priežiū
ros; M. Gorbačevskis, L Ra- 
binovičius, Anna Magat, 1 

♦Leonas Bandas ir Akimas • 
ĮVąinšteinas — 3 met. viešos

; Anta
nas Gnatovskis, Gitneris 
Nemzeris, Jonas Miasniko- 
vas ir Ilja Rommas — 1 me
tams; Aleksandras Linkevi
čius ir Jonas Lampė, kuris 
išpradžių prisipažino, kad 
jis užsiimdavęs tik “Nar. Vo
lia” Raudonajam Kryžiui 
aukų rinkimu, paskui pradė
jo viską išdavinėti, gavo 2 
metus atviros policijos prie
žiūros.

Lampė tarp kita ko išdavė 
Vilniaus spaustuvę. Bet jos 
šeimininkai: Ovsejus Aizen- 
bergas, gimęs Trakuose, Be
lą Gurvičaitė, gimusi Mins
ke, ir “tarnaitė” spėjo iš Vil
niaus išvažiuot. Visi gyveno 
ten svetimom pavardėm. 
1882 m. rugsėjo 13 d. jie bu
vo areštuoti Vitebske vieš
buty. Kartu buvo areštuota 
sena revoliucionierė Ivanov- 
skaitė. Aizenbergas ir Iva- 
novskaitė atsisakė nuo paro
dymų; Gurvičaitė prisipaži
no, kad jie turėjo ryšių su re
voliucionieriais; iš Vilniaus 
jie persikėlė į Rygą, kad ten 
spaustuvę Įrengt, bet nepasi
sekė; tuomet atvyko į Vi-____ , r__ __ , __
tebską, kur Jančevskio jau1 Jančevskis, ir Artemas Vi- 
buvo parūpintos spaustuvės J sockis; be to dar buvo areš- 
dal^s, bet ten buvo areštuoti, j tuotas Benediktas Bodaje- 

Iš Vilniaus grupės da bu- vas ir Maksas Gordonas.
vo areštuota 1882 m. rugpiu-j Vistik neviskas iškarto 
čio 31 d. Jadvyga Odachovs- žuvo. Ir po Jančevskio areš- 
kaįtė, gimusi Minske ir ten to Vilnius liko centru, kur 
gimnaziją baigusi. Samuelis gaunamos buvo raidės. 
Stoęikas, žydų mokytojas, V. K.

žo suvažiavimuose pakeist 
savo propagandą ir taktiką. 
Jų įkurtoji ten “Narodnaja 
Volia” partija pasistatė sau 
tikslą — teroro pagalba su
griauti caro valdžią, įgyti 
politines laisves, pačiupti 
valdžią į savo rankas ir tuoj 
eiti prie socializmo įkūniji
mo. Tiesa, ne visi “narodo- 
volcai” taip suprato savo už
davinius. Tarp jų buvo ir to
kių, kurie nėjo toliau Vaka
rų Europos radikalų. Bet 
daugelis jų tą radikalizmą 
jungė su miglotu narodnikų 
socializmu, valstiečių bend
rija paremtu. Jie, kaip ir se
nieji narodnikai, bijojo, kad 
“politinę revoliuciją” įvyk
džius nepačiuptų valdžios 
buržuazija ir neįvykdintų 
kapitalo viešpatavimo.

Kas turėjo įvykdinti tą 
revoliuciją? Tai turėjo pa
dalyti revoliucinė inteligen
tija. Bet masių ji neturėjo ir 
jomis nebepasitikėjo. Užtat 
vietoj masių iškyla gerojai. 
Jie didžiausiu atsidavimu, 
teroro ir sąmokslų keliu turi 
atsiekti savo tikslą. Ir, reikia 
pasakyti, jie milžiniškus žy
gius atliko. Ypatingai po ca
ro Aleksandro II užmušimo 
(1881 m. kovo 13 d.) išrodė, 
kad laimėjimas jau taip arti.

Kaip toli ", buvo nužengusi 
toji viltis, matyt iš šių Engel
so žodžių, kuiduos jis parašė 
1894 m., atsimindamas “Na
rodnaja Volia” laikus:

“Tuomet buvo Rusijoj dvi 
valdžios.: caro valdžia ir te
roristų sąmokslininkų slap
toji Pildomojo Komiteto val
džia. Tos slaptosios valdžios 
jėgos diena iš dienos augo. 
Caro valdžios nuvertimas 
išrodė nebetolimas; Rusijos 
revoliucija turėjo ištraukt 
visai Europos reakcija: jos 
tvirčiausi ramstį, atimt nuo 
jos didžiąją.atsarginę armi
ją, o tuo budu suteikti ir Va
karų politiniam judėjimui 
naują, stiprų akstiną, ir kar
tu naujų nepalyginamai ge
resnių veikimo sąlygų.”

Tas galingas Rusijos judė
jimas turėjo rasti atbalsio ir 
Lietuvoj. Į jį įsitraukė visi 
geriausieji revoliuciniai jos 
elementai. Mes jau-žinome, 
kokią didelę rolę sulošė ja
me A. Zunaelevičius. Jis bu
vo vienas pirmųjų teroro ša
lininkių Į darbą tarp valstie
čių jis jau senai skeptiškai 
žiurėjo. Teroras, jo nuomo
ne, turėjęs suteikt Rusijai 
galimybės įgyt politinės lais
vės ir įstot į Vakarų Europos 
plėtojimosi vėžes. Vakarų 
Europoj jis pritarė social
demokratijai, bet caro Rusi
jos sąlygose tik terore išga- < 
nymą matė. Ir pats iki savo j kų gminos narė, paskui ak- 
arešto dalyvavo, kaipo orga- tyvi narodovolcė. 
nizatorius, visuose svarbes-; Atvykusieji Vilniun Ap- 
niuose “Narodnaja Volia” pelbergas, Lampė, Lisovs- 
aktuose, organizavo jos kaitė ir vietinis Sokolovas 
spaustuvę... buvo patys aktyvieji Vil-

Grineveckis, įstojęs į Pet- niaus narodovolcai. Visų 
rapilio technologinį institu- pirma jie stengėsi pačiam 
tą, išpradžių dalyvavo Vilniuj sutveri tvirtą naro- 
“Zemlia i Volia” (“Žemės ir dovolcų branduolį. Vilniškių

komandyrą ant kalėjimų, ba 
' prie džėlos aš jau esu gerai 
pripratęs ir žinau kaip reikia 
parėtką vesti. Mano kūmas 

bą prie Blaivybės monopo
lių, o “Darbininko” redakto
rius tikisi patekti už podra- 
čiką prie lašinių ar kilbasų. 
Na, o jeigu dabar mums bus 
uždrausta į politiką kištis, 
tai šitų džiabų mes negalė
sim gauti. Ar dabar aišku, 
kodėl mes taip susiklapati- 
jom tuo švento tėvo įsaky
mu?

—Reiškia, popiežiaus įsa-j 
kymas užgauna jūsų kailį.

—Jes, Maike!
—Bet jeigu jus norit būti 

geri katalikai, tai jus neturė
tumėt tuo užsigauti. Geriems 
katalikams valdžia ir politi
ka neturėtų rūpėti, tėve. 
Jiems turėtų rūpėti tiktai 
dangaus karalystė. Todėl 
prieš popiežiaus įsakymą jus 
neturėtumėt protestuoti. Pa
galios, katalikams ir nevalia 
prieš popiežių protestuoti. 
Už tokius protestus katalikų 
bažnyčia sunkiai baudžia. 
Seniaus ji ant laužų degin
davo tokius, kurie drįso po
piežių kritikuoti.

—Kaip tai, vaike, ar neva
lia nei teisybės pasakyt prieš 
šventą tėvą?

—Ne, tėve.
—Aš tam netikiu. 
—Bet taip yra. 
—Nagi prirodyk! 
—Gerai, tėve, ar tu girdė- į 

jai apie Bruną?
—O kas jis per vienas?
—Burnas, tėve, tai seno- kiomis represijomis nėra nu

ves italų mokslininkas. 'galimas, Lietuvos sūnų—ko- 
—Tai kas su juo atsitiko? .votojų širdyse gaisringai de- 
—Jis buvo gyvas sudegin- Sa- - / " ' 4 .<‘*4 /Gytis,

tas Ryme ant laužo. O ar ži- -   ------------- ------- -—'*
nai už ką?

—Tai už ką gi ?
—Ogi užtai, kad skelbė, 

jog žemė yra apskrita. Po
piežius tuomet tikėjo, kad 
žemė yra plokščia, o Bruno 

išdtkiSėm 8akė’ kad apeita- Užtai jis

—Išeina, kad kunigams 
nevalia kištis į politiką, tai ir 
viskas.
- Maike, bet musų gnapsauckas nori gauti služ-
svento Dziovo susaides ga- - - — - • -
zieta “Darbininkas” sako, 
kad šventas tėvas neturi pro- 
vos kunigams šitą uždrausti, 
ba ir jis pats esąs politikie- 
ris. Taigi aš noriu, kad tu, 
vaike, man išvirozytum, kur 
čia teisybė.

—O kaip tu pats apie tai 
manai, tėve?

—Aš, vaike, ir pats neži
nau, ką apie tai mislyti. Jei
gu kokie bedieviai parašytų 
taip apie šventą tėvą, tai pa
sakyčiau, kad tai jau jų biz
nis šitaip rašyti, ba velnias 
ant to juos ir sutvėrė; ale ka
da šitaip rašo katalikiška 
gazieta, kurią pats kun. Ta
rnas Žilinskas uždėjo, tai 
mano razumas jau nebeišne- 
ša.

—Na, o ką apie tai sako 
kiti tavo parapijonįs, tėve?

Well, aš tau pasakysiu. 
Maike. Užvakar vakarą mes 
buvom susiėję pas Ciprijoną 
Kreivakuprį pasirodavyt. Jis 
vyras davadnas ir musų pa
rapijoj už šveicorą stovi. Tu, 
turbut, žinai, kas yra šveico- 
ras — tai tas, ką su buože 
bažnyčioj davatkoms po no- 
sia barškina, kad per mišias 
užmigusios nepadarytų kiau
liškai... Tai mes susiėjom pas 
jį, ba jis žmogus ne bloznas, 
o prie to turėjo bačkutę 
alaus pasidaręs. Susiėjom ir 
pradėjom svarstyt, kaip čia 
dabar bus: ar mes turėsim 
kvytyt politiką, ar ne. Vieni 

. sakė, kad reikės kvytyt, ba 
^šventas tėvas taip liepė, o jis 
*£ juk yra šventas ir neklaidin- 
;į4gas, tai negalima jam prie- 
<£.sintis. Bet kiti prirodinėjo iš 
t? “Darbininko,” kad šventas 

■ * tėvas negali ant mus bosauti, 
! • ba ir jis pats politiką varo. 
’ Iš to, vaike, kilo toks sporas, 

: kad bemaž ko nesusimušėm. 
Žinoma, prie bačkutės pik- 

* tumas ilgai nesilaiko: išgė
rėm, ir vėl susigadyjom, ale 
prie tolko prieit negalėjom. 
Ir taip, vaike, -
nežinodami, arčia neklai- .buvo nuteistas miriop ir su- 

- dingas musų šventas tėvas degintas. O juk šiandien visi
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Tokiais žmonėmis šiandie 
Lietuvoj (ir kitur) yra kuni
gai. Jie visais budais, net 
smurto keliu, stengiasi sukti 
tą gyvenimo ratą atgal. Jie 
tampa demokratybės prie
šais, nes stengiasi užgniauž
ti visur Įsivyraujančias de- 
mokratybės idėjas: spaudos, 
susirinkimų, sąžinės, žodžio 
laisvė, — didžiausi jų prie
šai, r.epakenčiamiausias dai
ktas.

Ar ne karti likimo ironija, 
kad tikrieji šalies kovotojai, 
spaudos, susirinkimų, sąži- 

j nes laisvės saugotojai yra į 
kalėjimus, nelyginant prie 
Rusijos žandarų, kemšami, 
kada tiesos žodį skelbian
čiai spaudai yra dedamos 
nepakeliamos pabaudos, ka
da pažangieji laikraščiai 
konfiskuojami... . Prisimin
kim tik pastaruosius redak
torių areštus ir pabaudas 
(Kairio, Bortkevičienės, Vit
kausko ir kitų), kurie, už 
valdžios darbų kritikavimą 
bei tiesos žodžio skelbimą, 
atsidūrė sunkiųjų darbų ka
lėjime — ir mums aiškiai 
stojasi akyse tas viduramžių 
vaizdas. Menasi žiaurus ink
vizicijos laikai. Ir nenorom, 
tenka paties savęs pasiklaus
ti: “O mes ar toli nuo to?”

Bet nėra ko nusiminti! 
Viduramžių brukėjų galas 
nebetoli. Jie jaučia jį. Todėl 
jie šiandien taip dūksta ir 
blaškosi. Jie bijo. Bijo kriti- 

i kos, bijo tiesos žodžio, o tas 
aiškiai sako, kad jie yra silp
ni, kad jie — “ubagai dva- 

i šioje.
■ Negelbės jokie varžymai. 
; Laisvės troškimas^ kuris jo-

i 
I I

l

ŽIŪRĖDAMAS f DAUSAS 
APJAKO.

Chicagos prof. Edwin 
Brandt, kuris per 30 metų 
studijavo astronomiją ir 
nuolatos žiurėjo per telesko
pą į dausas, pereitą sąvaitę 
apjako. Peididelis akių

VU

kad sutveri Organi- 
vadinamą šiaurės-

Laisvės’’), partijoj jr akty- rately buvo skaitoma ir aiš- 
viaitenkdirbp;1879 rh. prisi- kinama Appelbergo narodo- 
dėjo j)rie ratelio, kuris ren- volcų programa ir uždavi- 
gėsi eit į liaudį. Nuėjęs į so- niai. 
džių, jis stengėsi organizuot 
ten “kovos kuopas.” Bet 
1879 m. rudenį sugrįžo 
Petrapilį, ir pasakė, kad i 
kiu budu dirbt negalima. 
Bent kokia konstitucija ga
lėjus jį tuomet patenkint. 
Bet konstitucijos nebuvo^

; Vilniaus centralinė grupė 
Bet paturėjo ryšius su kitais mie- 

• j stais ir tvėrė ten vietines 
to- grupes, tampė kelis kartus 

važinėjo Į Vitebską, Minską, 
Gardiną ir kitus artimus 
miestus, vežiojo ten revoliu
cinę literatūrą, riifko aukas,a uiuiuvno niMiavi tuvi juo nvuuvu. viiif livciavuicj, u

įtempimas sugadino jo re-11880 m. jis kartu su kitu bie- vėrė propagandą, 
gėjimą. lostokiečiu studentu Boreiša p * -lostokiečiu studentu Boreisa Bet vienas svarbiausių vil-

/



ĮVAIRIOS ŽINIOS
3Cens byfir PAJIESKOJIMAI

rado, kad Liūto žvaigždyno I I LUihmm --------------------
meteorai eina tuo pačiu ke- Į UClUVM*-
liu, kuriuo ėjo 1866 m. ko-; ----
meta. ! “Keleivis”

m i
kuris vėl po 33 metų turėjo Lietuvos žmonėms. Amc- 
buti, nesimatė: tur būt dėl pečiai gali nusiųsti jiems 
to, l____ : _ —------- ------ ~
kiek toliau nuo žemės kelio 
dėl planetų iškrypimo iš se
nojo kelio.

Iš visa to matyti, kad me
teorai ir meteorų lietus atsi
randa iš kometų. Tos daik-

Kuboj bu. įvestu, oro B .susidariusias
D-ita- kometos, labai silpnai yra

... . . . . susijungusios. Kai tik saulės
Kubos susisiekimo minis- traukimo jėga ima veikti, vi- 

terija skelbia, kad sausio kometa arba tik jos dalis 
menesy ji jvesianti oro P»š-.subyra, susiskaldo mažutė- 
tą, kuris veiks nuo -vieno sa- • .»»--•
los galo iki kito. Į

I>I
i
I!

I

nis užtvėrė jiems išėjimą. 
Tuojaus buvo pasaukta pa
galba, tečiaus per durnus ir 
karštį negalima buvo į ka-

K VISO PASAULIO.
Maskvoj areštuota 15 caro 

budelių ir kunigas.
- Maskvos pranešama, syIdą nusileisti. Ar pasisekė 

.tuos angliakasius išgelbėt, 
ar jią užtroško gazais, tai ra
šant šiuos žodžius da nėra 
žinių.

kad tenai areštuota 15 caro 
valdžios budelių, kurie gau
davo nuo 20 iki 100 rublių 
už nužudymą revoliucionie
riaus. Kartu su šitais bude
liais tapo areštuotas ir vie
nas kunigas, kuris gaudavo 
nuo caro valdžios po 3 rub
lius už kiekvieną maldą, at
laikytą prie kartuvių, šitas 
Dievo tarnas ir budeliai yra 
kaltinami pakorimu nema
žiau kaip 500 revoliucionie
rių viename skiepe.

Turkai pasiryžę oru leidot
Turkų valdžia užsakė 50 

orlaivių vokiečių dirbtuvėj 
Danijoje. Orlaiviai yra ski
riami karo tikslams ir turi 
būt padalyti iš duralummu- 
mo; tai yra labai lengvas ir 
stiprus metalas. Turkija, ma
toma, ruošiasi prie karo, nes 
jos ginčas su Anglija dėl 
Muzulo eina prie to, kad be 
ginklo vargiai jis bus išriš
tas.

Niką rago j atsivėrė vulkanas.
Nikaragos respublikoj, 

piety Amerikoje, atsivėrė 
Ometepos vulkanas. Rivos 
miesto gatvės tapo užklotos 
pelenais, kuriuos šitas vul
kanas išmeta iš žemės vidu
rių. Retkarčiais yra jaučia
mas ir žemės drebėjimas.

Krintančios 
žvaigždės.

Pajivš! au švogerio Vilemo Garbe
nio. "seniau gyveno Taeoma. Wash„ 

. . (Pagirių kaimo, Kruopių vaisė., Šiau-
______ tun išleidęs i lių apskr. Malonės atsišaukti ari«a 

meteorų lietus, įgeių knygų, kurios labai tik- iFSiaug
svarbių naujienų.

VILIMAS KAZLAUSKAS 
rut Oak «L. MMdleboro, Mu >

kad tasai lietus nuėio^tų knygų dovanų Kalė
doms.

Štai keliatas knygų, ku
rios nusiųstos Lietuvon gali 
padalyti daug naudos:

“Lietuvos Respublikos Is
torija,” pradedant nuo 1905 
metų revoliucijos ir baigiant 
šiomis dienomis. Su spalvuo--*-”;t~—l ur’j^yra.’ malonėkite Pra- 

nešti. Už pranešimą duosiu dol. al- 
U1VAC VDRKITR

Ibtjieškau savo b x>lio Franeiškaus 
Norkaus. Kauno rėdvbos, Šiaulių ap
skričio, Papilės valsčiaus, Akmci'ės 
parapijos, Skretiškio kaimo. Į'*rn-' iu 
gyveno Philadclphia, I’a. < ardė jau, 
kad 1911 metais jis išvažiavo j Brook- 
lyn, N. Y. ir dirbo cukernėj. Jis yra 
5 ir pusę pėdų aukščio, tamsiai gelto- . 
nų plaukų, bis-j rauplėtas, kalbėliu- j 

įmetu revoliucijos ir baigiant nUis truputį švepluoja, apie 10 metų, 
i«. . ,. -o i įamžinus. Meldžiu atsišaukti arba l.as.siomis dienomis. Su spalvuo-.*™ot“, . ur jis yra> maionėkite P.a-! 
’tu Žemlapiu, kaina $1. nešti. Už pranešimą duosiuI 1« dol. a’.-|

ilyirintmo. IGNAS NORKUSKokius Dievus Zmone*| -g j,erinan st., Rocfaestcr, n. t l 
Garbino Senovėje,” kur tel-i

- —................... i

I

Vengrijos atžagareiviai 
virsta fašistais.

Vengrijos juodašimčiai, 
kurie ligi šiol vadinosi “bun
dančiais vengrais,” dabar 
nutarė priimti Italijos fašis
tų taktiką ir programą. Nuo 
šioliai jie dėvės juo
dais marškiniais, taip kaip ir 
Italijos fašistai.

'mis dalelėmis. Tuo budu 
i 1872 ir 1880 m. žvaigždžių 
i lietus pasidarė iš subyrėju
sios Bielos kometos.

Taigi, čia nėra kažinko 
nepaprasto ar stebuklingo. 
Krintančios žvaigždės, ypač 
žvaigždžių lietus, baugina 
tamsitis žmones. Dar ir šiais 
laikais, kaip ir senovėj, dau
gelis prietaringų žmonių yra 
linkę rišti žvaigždžių gyve
nimą su žmonių gyvenimu. 
Kai-kur dar ir dabar žmonės 
spėja savo arba kitų ateitį 
pagal žvaigždes. Bet tai da
ro tik senukai. J. N—s.

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

PIANĄ. PLAYERPIANĄ ARBA GRAMOFONĄ. 
Primdami kaipo dalį mokesties.

Mes užlaikom Pianus rinktinius ir gvarantuotus kaip tai: 
Webcr, tvers & Pond, Hobart M. Cikle, Esierson irkitol0oį 
išdirbimo. Lengvos
yputiškai pas:

išlygos. Reikale kreipkitės laišku arba 
() 

GARDiNER PIANO CO.
b B. Simanavičius
172 WESTM1NSTER ST.. PROV1DENCE, R. 1.

A
i

Francijoj darbuojasi Angli
jos šnipai.

Šiomis dienomis Paryžiu
je buvo areštuota jauna 
franeuzė mergina, nužiūrė
ta šnipinėjime Anglijos nau
dai. Suimta ji tuojaus prisi
pažino prie kaltės, ir prie to 
da išdavė kitus Anglijos šni
pus Francuzijoj. Ji pasisakė 
rinkusi žinias .apie franeuzų 
oro laivyną ir teikusi jas 
slaptiems Anglijos agen
tams, kurie mokėjo jai užtai 
po 12,000 frankų į mėnesį. 
Tai yra tikras skandalas. 
Anglija ir Francuzija skai
tosi draugingomis valstybė
mis, ir tuo pačiu laiku šnipi
nėja viena kitos paslaptis. 
Tas reiškia, kad viena kitai 
nepasitiki. Kaip po šitokios 
reveliacijos galės susitikti 
abiejų valdžių vadai ir vėl 
meluoti, kad jie viens kitą 
“myli?”

Vaikas norėjo užmušt 
generolą.

Jaunas kinietis, kuris tar
navo ant Amerikos garlai
vio “President Pierce” kai
po kambarių valytojas, no
rėjo užmušti kiniečių gene
rolą Hong-Čau-Lingą, kuris 
Kantono provincijoj veda 
prieš revoliucionierius karą. 
Pasikėsinimas ant generolo 
gyvybės j vyko plaukiant lai
vui iš Hong Kongo j Vusun- 
gą. Vaikas paskui nusižudė, 
o generolas dabar guli Šan- 
sh a ja us ligoninėj. Jis yra su
žeistas į pilvą ir nosį.

Turkai naikina šunis.
Konstantinopolio miestas 

turi daug ypatybių, kurių ne
turi kiti miestai. Pavyzdžiui, 
jo gatvėse visuomet buvo 
daugybė nežinia kam pri
klausančių šunų. Dabar poli
cija pradėjo tuos šunis nai
kinti. Pereitą sąvaitę buvo 
sugauta ir nunuodyta 5,000 
šunų.

Gaisras anglių kasykloj.
Colorados valstijoj, apie 

20 mylių į vakarus nuo Boul- 
derio miesto, vienoj anglių 
kasykloj po žeme kilo gais
ras. Kasykloj tuo tarpu bu
vo apie 40 darbininkų ir ug-

Dažnai šviesiais vakarais, 
kada dangus giedras ir žvai
gždėtas, tenka matyti, kaip 
per dangų nusidriekia švie
sus šmorelis, lyg degantis 
koks mažutis daiktelis. Prie
taringi žmonės sako, kad tai 
esąs ženklas, jog žmogus 
tuo tarpu miręs — tad jo 
žvaigždė nusileidusi.

Ištikrujų ne taip yra. 
Žvaigždės, dangaus švytu- 
liai, kuriuos matome spin
dint danguje, neturi jokių 
ryšių su žmonėmis ir žmo
gaus gyvybe. Tie švytuliai 
klajoja begalinėj erdvėj, ku
rios nei galo nei krašto nėra, 
o žmogus gyvena sau, gyve
na taip, kaip jam leidžia gy
venimas, likimas.

Tas žvaigždutes, kurios 
tenka matyti bekrintant, va
dina meteorais. Meteorai at
lekia iš begalinės erdvės ir, 
kai jie patenka krisdami į 
mus žemės orą, įkaista ir už
sidega. Dažniausia jie sude
ga ore, nespėję nukristi že
mėn. Tik retkarčiais atsitin
ka, kad didelis toks meteo
ras, patekęs bekrisdamas į 
žemės orą, nespėja visas su
degti nukrinta ant žemės 
įkaitusio akmens pavidale. 
Šviesiuosius meteorus vadi
na bolidais, o krintančius 
akmeiiis meteorais.

Meteoruose, kurie kartais 
nukrinta nesudegę ant že
mės, randasi sieros, fosforo, 
natro, kalio, vario, geležies, 
cino, vandenilio, gesuonio ir 
kita ko.

1799 m. vienam moksli
ninkui, bekeliaujant Ameri
kon, teko matyti, kaip per 
kelias valandas krito bega
lės mateorų, po kelis šimtus 
per minutę, lyg lyte lijo. 
Toks meteorų lietus buvo 
matyti 1838 ir 1866 m. net tą 
pačią dieną, kaip 1799 m., t. 
y. lapkričio mėn. 12 d. Kaip 
matyti, toks meteorų lietus 
pasikartoja kas 34 metai.

1833 metais mokslininkai 
pastebėja vieną svarbų daly
ką, kuris padėjo išaiškinti 
meteorų atsiradimą: visi me
teorai ėjo lyg iš vienos dan
gaus vietos, kaip spinduliai 
iš vieno centro.

1833 ir 1866 m. žvaigž
džių lietus ėjo iš Liūto žvaig
ždynų, o 1872 ir 1785 m. ėjo 
jau iš kito žvaigždyno. Mok
slininkai ėmė tat tyrinėti, 
ėmė jieškoti tų kelių, kuriais 
erdvėje lekia meteorai. 
Mokslininkas Skiaparelli su
rado, kad kai kurių meteorų 
kelias, ypač tų, kurie būna 
kasmet matyti rugpiučio 
mėn. 10—12 d., labai pana- turės svečią iš Amerikos.

NAŠLAIČIO RAUDA.
Oi, liūdna dienelė, 

Oi, liūdna graudi, 
Pranyko dalelė 
Kažkur jau toli...

Našlaitis vienužis 
Vos slenku taku, 
O vargas draugužis 
Sekioja kartu.

Motutės, tėvelio 
Čionai neradau, 
Nes dar prie lopšelio 
Aš jų netekau...

%

Nuo audrų, nuo vėjo 
Ir sniego pūgos 
Nebėr apgynėjo — 
Gimtinės triobos.

Laukai nuo dainelių 
Sau skamba linksmai, 
O mano vargelių 
Nejaučia visai. -

K

I

Jiems žiba aušrelė, 
Vilioja viltis, 
O man kas dienelė 
Vis skauda širdis...

A. Jokubėnas

Ne
/

Užrašykit jiems “Keleivį”
- dovanų Kalėdoms.
Draugai ir Draugės!
Už dviejų-trijų sąvaičių 

turėsime jau Kalėdas. Pasi
likę Lietuvoje musų giminės 
ir draugai turės liūdnas šven- 
tęs, jeigu negaus jokių žinių 
nuo saviškių iš Amerikos.

Ar norite, kad Kalėdos 
jiems butų linksmios? Jei 
taip, tai užrašykit jiems 
“Keleivį” dovanų. Per ap
skritus metus “Keleivis” neš 
jiems kas sąvaitę žinių iš A- 
merikos ir viso pasaulio. Tai 
bus geriausia ir naudingiau
sia jiems dovana, kokią tik 
galit jiems, padaryti.

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

Prisiųskite tuojaus pini
gus ir adresą Lietuvoje, kur 
“Keleivis” turi būt siunčia
mas, o ant Kalėdų jie jau

pa apie 300 visokių dievų. 
Knyga stambi ir labai pamo
kinanti. Tai yra tikra tikėji
mų istorija, parašyta laisvo 
mokslo dvasioj. Kaina $1.

“Ar Buvo Visuotina* Tva
ną*?” Kur ėmėsi tiek van
dens, kad apsemtų visą že
mės kamuolį? Kur tas van
duo dabar yrą? Kaip iš vie
nos Nojaus šeimynos galėjo 
atsirasti baltveidžiai, • juod- 
veidžiai ir kitos žmonių veis
lės? Šitie ir šimtai kitų klau
simų, kurių negali išaiškinti 
jokia dvasiška asaba, yra 
nuosakiai šitoj knygoj išriš
ti. Knyga begalo Įdomi. Kas 
žodis — tai faktas; kas saki
nys — tai naujas kunigų ar
gumentas griūva. Kaina 25c.

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

Visus užsakymus ir pini
gus siųskite šiuo adresu:

“Keleivi*”
255 Broadway, 

So. Bostoh, Mass.

Red. Atsakymai
J. Matulioniui, Scranton, 

Pa. — Jeigu ftorite, kad jūsų 
korespondencijos tilptų, tai 
rašykite aiškiau, nes iš pri
siųstos korespondencijos ne
galima suprasti apie ką ra
šot Tamstos raštas labai su
teptas ir neįskaitomas.

Visiems. Kurių raštai ne
tilpo šiame “Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose.

“Keleivio” Katamoms

Pajieškau gyvenimui biednos mo
ters, tarpe 45 ir ">5 metu senumo. Aš 
e-u senas 50 metų žmogus, dirbu šva
rų darbą. Katra norite gražiai pagy
venti, atrašykite laišką. (51)

i Aš. Marij. ua Juškiutė, pajieškaul i'iV* ^ri^vivn V Y
savo brolio Izidoriaus Juškio. Iš L:i-j » > s‘-. Brooklyn, N. 1.
tuvos jis nuvažiavo Chicagon pas savo i 
dėdę 'Tadeušą Lukošių. Paeinariš Kaj- Į 
no rėdybos. Raseinių apskričio, Erz- 
vilkio parapijos. Pikulio kaimo Kas 
apie jį man praneš, tas gaus 5 do!. 
dovanų. Jau 2-J metai kaip jis gyvena
A merikoje.

MISS MARY JUSKIUTĖ
P. O. Box 350. Ansonia, Conn.

Pajieškau seserų Or.os ir Veronikos 
Yšoraičiukės, Suvalkų gub., Tamoš- 
budžio vaisė., Višakio Rudos paiap. 
Kas apie Jas žino malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia ant šio adteso.

MATEUŠAS YŠORA1T1S
P. ‘O. Box 64, MeNaughton, ŽVis.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės. Aš esu vaikinas metų 
senumo, norėčiau kad ir drauge nebū
tų senesnė Merginos iš Lietuvos lai 
nerašinėja. W. K. P.

518 Main st., Toledo, Ohio.

Pajicškau apsivedimui dora vaikino I 
arba našlio, nuo 35 i' i 50 metų senu- j 
mo. Aš esu mergina 30 metų senumo, j 
Prisiunčiant laišką meldžiu kartu ori- ' 
siusti ir paveiksią Mano .antrašas' 
toks: M. SAVICKĮ _ ; (52) Į

Tomas iela No. 41. dzi 5.
Licpaja, Latvija.

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

Kaina tokia pat, kaip ir 
seniaus būdavo: pašalinams 
50 centų, o “Keleivio” skai
tytojams — 25 centai.
' Visokius užsakymus rei

kia siusti šitokiu adresu:
\ “Keleivi*” 

255 Broadvay, 
So. Boston, Mas*.

AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.

Gauta per drg. Mikolą 
Kriščiūną aukų sulinktų per 
šio dr-go išleistuves 16 dol. 
(160 litų).

Aukavusiems nuoširdžiai 
dėkuojame.

Centro Komiteto iždin.
V. Galini*.

Reikalų vedėjas,
J. Paplausima.

JUOKŲ LAIKRAŠTIS

RIMBAS
Antras numeris, pilnas vi •oltių 

naujenybių. 32 pusi. Prisiųskit dešim- 
tuką, gausit vieną numerį- 

“RIMBAS” (52)
3 Batcman PL S*. Botrton, Mas*.

Teisybes Balsas
Jau išeina 2 sykias i aiaeaj. .Kalau, 
31.0* mėtotas. Taipgi, kurie esate 
užsirašę, malonėkite atnaujinti

GRiKSONO SPAUDA 
233 N. CiariM SU 
IltiladelpMa, Pa.

adresą.
MVO

REIKALAVIMAI
BEKER1S, mokantis kept rūginą 

ir baltą duoną, lai atsišaukia tuojau*. 
Mokestis gera. Kreiptis, (51)
1144 H'ashington st.. Noroood. Mas*.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKU padaryti 

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

Pajieškau Uršulės Ambrožiutės. Jos 
vyrąs vadinasi Vincas Danasevičius. 
Ji atvažiavo į Ameriką iš ScotlanJo 
1910 m. ir apsijryveno Michigan vals
tijoj. Norėčiau su ja susirašyti. Pra
šau atsišaukti arba kas apie ją žino, 
malonėkit man pranešti, už ką busiu 
labai dėkingą.

Mrs. Marijona Paliokailienė
801 Davis st., Johnston City, III.

Pajieškau Jono Tilos, Vaideniškių 
kaimo, jis pirmiau gyveno Chica-o, 
III. Taipgi pajicškau Juozuįki Matulio, 
Vaivodiškių kaimo, pirmiau gyveno 
Kanadoj. Prašau abudu atsišaukti, 
turiu svarbių reikalų. Kas apie juos 
žino, malonėkite man pranešti šiuo 
antrašu: F. MATULIS
575 Grand st, Jersey City, N. J.

Pajieškau seselių Onos ir Agotos 
Kureišiukių iš Prazariškių kaimo ir 
Vincento Gnitkevičiaus is Merkinės 
miesto. Esu tik pargrįžęs iš Lietuvos 
ir turiu dėl ju svarbių dalvku

ANTANAS KURĖIŠA.
51 Frcmont St., Norivood. Mass.

Pajicškau Benedikto ir Juozaoo 
Uaubonų, gyvenom Liepojujc. pasta
rais metais gyveno Pennsylvanijos 
valsti.ioj. Malonės atsišaukti arba kas 
apie juos žino lai praneša

F*RANAS ZNOTAS
6 Smite sL, Allston, Mass.

Pajieškau tos merginos, kuri b ivo 
5 d. gruodžio ant Latvių Teatro. 531 
N. 7-tb street, Philadclphia. Pa. .Ji 
paeina iš Liepojos ir nesenai An;e:i- 
koje. Meldžiu atsišaukti, nes aš turiu 
svarbų reikalą.

MR. PETER BEKMAN
259 So. 6-th st.. Philadelphia. Pa.

Pajicškau brolio Martino Kačinsko, 
Skačų sodos. Šiaulių. apskr.. seniau 
gyveno Rosbury. Mass. Taipgi pajies- 
ko Ona Verketienė vyro brolio Marti
no Verkcčio. jis seniau gyveno Chica- 
goje. Jie patys lai atsišaukia arba kas 
anie juos žino malonės pranešti šiuo 
adresu: (51)

KAZIMIERAS KUČINSKAS 
17 Chad’.vick st., Rosbury, Mass

i 
I

Rūta ir lelija Bucas, gyvenančios . 
po numeriu 21 Kartines iela, Liepoją-į

V Alk INAI. AI’SISA UGOK i i 
Rūta įr lelija Bucas, --------

1 ’- ”■ - -

je, I.atvijoj, tai yni Emilija Jurėną*,, 
o antra jos pusseserė žvdmcrgė. Jos 
abidvi yra katalikės, '‘Keleivio” ir 
svietišku knygų neskaito ir nekenčia. 
•Jos myli skaityti tik latviškus ir ru- j 
siškus laikraščius. Jos garsinasi “Ke-1 
lcivyje” tik pasipelnymo tikslais. Jei- I 
gu kas turite reikalą su toni ypatom, 
tai jų adresas yra “Keleivio” No. 25.

A. Koledo. Rockford, 111.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

dirbtuve, vėliausios mados, kainuoja 
nemažiau kaip 1500 dol. Aš parduodu 
labai pigiai. (51)

J. M MAISONIS
■'1*2 Hampshire SU. Laarence, Maas.

FARMOS.
PARSIDUODA FARMA

100 akrų geros žemės, 20 karvių, 2 j 
arkliai, 150 vištų, 50 tonų šieno, visi Į 
farmos įrankiai, ratai, mašinos, tro- į 
kas, 100 obelių. 1000 kitokių medžių.: 
pusė mailės iki mokyklos ir bažnyčios,! 
2 mailės iki steišino. Geras pelnas [ 
gaunamas už pieną. Stuba 13 kamba- j 
rių, batnė 36x10, garadžius 15x18, ge-; 
r: vištininkai de! 500 vištų ir kitokie i 
budinkai. Tas viskas turi būt parduo- ' 
ta greitai iš priežasties savininko ne-Į 
sveikatos. Kaina 7,000 dolerių, pusę 
tos sumos' reikia įnešti. Kas norėtų 
pirkti, lai kreipiasi per laišką šiuo ad
resu: Wm. MARCINKUS * <2)

Box 83, Lake Como, Pa. jĮKARM A IR KALVĖ PARSIDUODA.
T> akrai žemės, stubj 6 kambarių, 

bainč, vištininkas, garadžius, Fordas, 
Buick trokas. kalvė didumo 70x100 
pėdų, ant dviejų lubų, mašinas varo su 
inžiną, yra visokios mašinerijos ir 
„mažų įrankių dei taisymo vežimų, au
tomobilių ir kaustymo arkliu, gazoli
no ir aliejaus tankus. 1 karvė, 150 viš
tų. Mažame niiestukyje, ant steit 
road. Parduodu su Viskuoni už 
im« kčt £4,500. Platesnių žinių klausk 
pas: ALBERT 2VIKGILAS (52) 
R. F. D 1. Jcivett City, Conn.

Pajicškau pusseserės J ievos Bagdo- 
niutės, Rudaminos paraoijos; girdė
jau gyvena Amerikoje. Malonės atsi
saukt arba kas apie ją žino, teiksi', 
pranešti. (52)

JOHN MARTIN
Johnston Hali, Stony B.-ook, N. V.

Aš. Stanislava Zikaitė, pajicškau ; ?a Pri’val° ’turčti del Vno'
«avo pusbrolių Juozapo ir Walterio. I 
Taipgi pa5eškeu Juozapo Samulio.! ., 
Paeina iš Užvenčio paiapijos. Kauro. • 
rėdybos. Meldžiu atsišaukti arba kas i ~ 
apie juos žinote praneškite šjuo adre
su: ....................

116 No. 3rd st„

ninku laikraš 
tį, tai yra pui 
ku» dalykas! 
Todėl, kurie ’ 
rukat, rieto; 
kali n kieno 
cfgąretus, ku 
•rie nieko ge
ro nedaro,, o

gal savo priešą* šelpiate, bei žyd- 
bemiaujat, tad tik- savo drangų 
NAUJOKU BROLIŲ tedirbtus {Ci
garus rūkykite, kadangi ir cigarai 
labai geri, sumaniai .padarytį ir 
geriausio tabako; gražiai ikįf*. 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškpse 
užeigose. Restoracijose, Kliubūose 
ir pas Barbenus, reikalaukite nuo 
lietuviškų biznierių ir rūkykite 
visur
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tė- 
myk vardą ir paveikslą ant bakso.

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

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVE

267 DIVISiON AVĖ, 
BROOKLYN. N. Y.

Verta paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. 452)

Stebuklingi Kalendoriai1
Kurie turi dangišką nujautimą. Šitas I
Kalendorius prieš lietų būna raudo
nas, prieš pagadą mėlynas, ir tt. Kož-

jinio lietaus. Kaina 10 centą. (51) 
GRIKSONO SPAUDA

233 N. Clarion st., Philadelphia, Pa.

VISŲ ŽIN1ĄI!
Už visokios rtršies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajitakoji- 
mus apsivi-diniŲ, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syku No
rint tą patį apgarsinimą pasalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syky. < 
“Keleivio” skaitytojams, kurie'trr 
užsiprenumeravę laikrašt) ir už 
pirmą sykį skaitome po 2c. vi žo>*j. 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. u* ž*»d| 
pirmą syki; norint tą patį paieš
kojimą tai py c ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, k’ttl* 
tur užsiprenumeravę laikraštį, ui 
pajieškojimus giminių ir drangų 
skaitome ir už pirmą sykį po le. 
už žodį.
Pajieškojiniai su paveiksiu r rė
ki uo ja daug brangiau, nes pądrry
mas klišės dabar prekiuoja b-an
giai. Todėl norint talpint pajeako- 
jimą su paveikslu, reikia pr siųat 
fotografiją ir klaust kaino*

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiusi kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.
LIETUVIŠKI

Brooklyrų N. T 1926 KALENDORIAI 1926
Aš. M. McKoney.*, pajieškau savo 

švojrcrio Wm. Krasausko, pirmisus 
gyveno illinois valstijoj. Meldžiu atsi- 
šauktii arba kas žino malonės praneš
ti, už ką bosiu labai dčkinjras.

M. McKONEYS
33 Ma-y St., Patcrson, N. J

JAU GATAVI.
Naujausio išdirbimo; 1 už. 61.0(1. vie
nas už 25c Galite siųsti už vieną 
štaninol-iis arba popierinį dolerį imant 

(52) i daugiau. • (2)
A. F. SWEETKA & CO.

1.35 Ne* būry st.. Laorence. Mass.

Pajicškau savo draugo Juozo Ra- 
moszkcs, Marianipolės apskr.. ir val
sčiaus. kaimo Patašnės. Trumpu laiku 
išvažiuoju į Lietuvą, tai norėčiau pa
simatyti. Girdėjau, kad jis gyvena 
Clevcland, Ohio. Jis pats, ar kas io 
adresą žino, malonėkite man praneš
ti, b* iu labai dėkingas.

JUOZAS SAMUOLIS 
9503 Gardo n i Avė.

(II

Dctroit, Mieli

KALENDORIAI 1926 M.
Draugai, kurie dar negavote musų 

lietuviškų Kalendorių, tai siųskit or- 
; de rius dabar, nes vėliaus gal pritrukt. 
ji — 30c., 2 — 55c., 1 už. Sl.OO. Adre
suok it: (52)

J. YERUSEV1CIUS,
P. D. Box 68. Lanrencc. Mass.

t 
I

“FLAMMARION”
Tai yra didelis Franeuzų oficierių 

Panevėžio apskr., Smilgių teleskopas (žiūronas) 3 pė-
valsčiaus. Naurašių kaimo. Jis gyveno du ilgio, sutrauktas 7 coliai. Taigi ga- 
Chicagoj. Pereitą žiemą buvo sužeis-' Įima ir kišt niuje nešiot. Galima pa
tas automebiliaus ir gulėjo ligonbuty. matyt Marša ir kalnus ant mėnulio. O VlSv- . . v »• . . . . - - ■ * » - - - ...
žinote, malonėkite pranešti, nes turiu pažint per 
svarbų reikalą. (2)

Antanina Aadreškevičiutė-Verigo
Scitica, Conn.

Paiieškau pusbrolio Stanislovo Mi 
kevičiaus. F t ištiestas 3 pč-

Chicagoj. Pereitą žiemą buvo sužeis-' Įima ir kišeniuje nešiot. Galima pa
tas automebiliaus ir gulėjo ligonbuty. matyt Marsą ir kalnus ant mėnulio. O 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie jiį jau ksis riedąs ant žemės, gali žmogų 

10 mailių ir pasakyt su 
, kokiais drabužiais jis apsirėdęs. FaF- 
meriams patartina nusipirkt. Krautu
vėj t kis kaštuotų 8100, musų kaina 
S5.00 su prisiuntimu.

F. KYNBARKER 
% L. E Myers Co.

Highiand Park, III.APS1 VEDIMAI
Pajicškau apsivedimui merginos 

arba našlės tarpe 25 ir 35 metų am
žiaus, kuri yra dora ir mylėtų gražų 
šeimynišką gyvenimą. Plačiau susipa- 
iinsim per laiškus. Rašykite šiuo ad
resu: V. S. J

72 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo, 
nuo 35 iki 40 metų. Aš esu našlys 40 
metų, ne biednas. Kuri mylėtų arčiau 

.susipažinti su.manim, malonės para- 
šyt laišką.

• JOHN GEDVILAS
P. O Box 144, S ta utį ton, 111.

Telefonas 6II2-W.

Or. L 6onnb6inusla$
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: ‘
Nao 10—12 dieną 
Nuo 2—o po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Ncdėlionra Nuo 10—12 diena 
705 N. Main St. kamp.kBro*d St.

MONTELLO, MASS

t
I
5

KADA JUMS GALVA SKAU
DA PAIMK VIENĄ

H EA DACHE PO W DEK ir ga*k 
greitą pagelbą.
12 !’owder'ių 25c. Boksitikai* per 
paštą 30c. Dirbami cianai 35 M.

Jeigu reikalaujat Lietu* 
viską vaistą arba šakny rašykit 
man. aš prisiųsiu jums. Siųskite 
Money Orderį.

URBA LITHUAN1AN 
DRUG MFG.C0. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

NAUJAS
Atiręs Knygyio Kaulėtu 

Sykio ir Kalendorius 
1326 ir 1927 Metą.

Visi, kurie prisius 15 centų 
štampomis padengimui per-' 
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-Augnst 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1327 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin- 
(riaušių katalogu lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halstcd St. 

CHICAGO, ILI.l
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Humoristika

DEGTINĖS Daina

Aš esu namie daryta. 
Po kelis sykius varyta. 
Ir bemoksli ir mokytą 
Padarau kvailiu

Aš t armini u katalikams, 
Kunigams, laigonininkams, 
Turtingiems ir darbininkams 
Kiek tiktai galiu.

Kaip pamyliu as kleboną. 
Padarau iš jo balvoną— 
Jis prageria net sutoną 
Ir šventas aukas.

Darbininkai taipgi daro 
Mane iš ruginio garo. 
Pražuviman save varo. 
Naikina spėkas.

Aš gi pekliškai kvatoju. 
Nuo viršugalvio lig kojų 
Savo auką apsižioiu 
Vis:;, pamažu.

Kad apžiočiau visą svietą. 
Jam suteikčiau vargą kietą 
Ir ant kapų duočiau vietą-— 
O tai Put smagu!...

(Iš “švyturio”)

BĖDA IR VĖL BĖDA,..
Reda, bėda ir vėl bėda 
Darbininkus kasdien ėda, 
Bet jei munšaino nebūtų, 
Daug mažiau ir bėdų butų.

MUSŲ PANOS.
Musų panos dekoltuotos, 
Nosys pudra nutepliotos, 
Lupos dega nuo cažų — 
Oi. berneli, kaip gražu!

O

Ką vyrai sako apie 
moteris.

Meilė moteriškę dievina 
pavydumas žvėrimi.

Nepastovi moteris yra
paleisti, prižadėdama būti ji, kuri jau nebemyli. Leng- 

• gera ir visuomet klausyti. tabudė toji, kuri myli sveti-
9. Jeigu pati ko prašo, tai mus vyrus. Vėjavaikė yra to 

duok jai ir duok kuogrei- 
čiausia, nes kitaip ji neims.

10. Jei pati sužinotų, kad 
pas tave yra penkinė ar dau
giau, tai tuoj atiduok jai ir 
liepk nusipirkti pančekas. 
Buk užtikrintas, kad ji pan- Visa tai, ką moteris priža-

o pinigus pa- da savo vyrui, yra parašyta 
ant ledo.

$ S y.

Moteris greičiau leis peikt 
jos dorą, nekaip gražumą.

❖ $

Tikra moteriškės meilė 
tai nentmerkamas turtas.

čekų nepirks, 
dės i banką.

Prisilaikant šių prisaky
mu ženoti vvrai turės geras 

N.: pačias.

i

I

Lengva pasakyti.
Policistas:— 

žmogau, esi girtas 
greičiau namo.

į Girtuoklis:— Lengva tau 
pasakyti “drožk.” Pažiurė- 

: čiau, kaip tu drožtum visą 
pėdę pragėręs ir nei cento 
pačiai nepamešęs.

Klausyk, 
ir drožk

ji, kuri pati nežino ar ji myi 
i ką ar ne.

I

s n u

Moteris yra vyro šešėlis ii 
aidas.

Tiktai ta moteris myli, ku
rios nuo meilės mintys gied
rėja ir protas stiprėja.

Viename nedoros moteriš
kės bučkyje yra daugiau 
nuodų, negu didžiausioj ap- 
tiekoj.Akių ligoninėj.

Gydytojas, kaimiečiui:— 
Akis visai sutrinta. Teks Įs
tatyti stiklinę.

Kaimietis:— Ee... brudas.
Neapsimoka, ponas gydyto- tokia mįslė: 
jau.

Gydytojas, nustebęs
■ Kaip tai neapsimoka?
į Kaimietis:— Jei jau nuo- siskolino pas žydą pusantro
: sava akis susitrynė, neišlai- dolerio, už ką jis turėjo už- 

‘.kiusi Magdės kučielo, tai ką statyti žydui savo du dole- 
bekalbėti apie stiklinę.

1

t

I

Pardavėjo filozofija

Mįslės išrišimas.
“Keleivio” 45 num. tilpo

Vienas žmogus turėjo du 
doleriu, bet jam reikėjo tri
jų. Jis nuėjo i panšapę ir pa-

riu, ir gavo kvitą. Vėliau jis 
tąją dvieju doleriu kvitą 
pardavė draugui irgi už pus-

Ponia, rūbų pardavėjui:— antro dolerio, kas čia praki- 
’ Ar šitie lapių kailiniai lie- 80 doleri.
taus nebijo? » Atsakymas: Kvitą pirku-

i Pardavėjas:— Atsipra- sis užmokėjo savo draugui 
šau, poniute, kuomet gi tam- pusantro dolerio, o kad nuė
sta matei lapes vaikščiojant jo i panšapę atsiimti du do- 
su lietsargiais?

į 
į 

j

akmeniu.
i

Vaįet APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOp Kuri Pati Išsigalanda

VISAS PRIRENGIU AS $1.00 ir $3.— 
svazor parsiduoda tume brityą krauturėoe

-Sharpana Itttlf

Dr. Ned- LEO J PODDER ii Petrogrado
Specialistas Slapty ligų motery ir 'yry. kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai Telefonas Haynsarket 331H1
1 ALLEN ST„ Cor. Cbaiubers Si.. BOSTON. MASS.

Strėnų Dieglius
Yra taipgi nervu liga. Verianti diegliai strėnn-c, kurie eina 
žemyn j kojas yra nervu ligos ženklai. Tuoia i. trinkit su 
DOX (nors tris sykiu.* i dieną), n justi nerv:u nurims. 
Išbandykite DON ir pajauskite kaip jis veiki;..

Gaunama- pus jūsų uptichoriv 
arba nrisiuskit ‘»0c. už i.-bandy- ■ 
ni> ben! ą pas Bar reti Liaiment I V R ■
Co. iiunt'ngtoft Avė.,

Itostnn. Mass. ’ STEBĖTINAS LIMAIENTAS

1 loviu, jis turėjo da žydui už
I mokėti pusantro dolerio, 
i kad gauti du doleriu, ir dar iSūnūs ne jo. _

—Tavo sūnūs metė i mane turėjo žydui užmokėti 5-tą
! ar 6-tą procentą. Tatai, kvi-: 
tos pirkėjui lėšavo trys dole- ■ 

: riai ir 5 centai, pakol jis at-
—Ar pataikė?
—Tik per plauką ne.
—Na, tai buvo ne mano siėmė du doleriu.

sūnūs. Manasis visuomet pa
taiko. . -----------

įi
I
I

—— -------- MUlė.
Evoliucijos kelias. Įlipau Į strytkarj, kad nu-

—Ką tu čia pieši, Kaziui;.' važiuoti pą,s savo kūmą: pa- 
—Suni. 'daviau konduktoriui vieną:
—O kur uodega. doleri, bet konduktorius ne-’
—dau tebėra rašalo turėjo išmainyti ir paklausė 
fnkutėi. , manęs, ar aš neturiu $5.00?
----- ----------------------------- 'Kada aš jam padaviau pen-1 

kis dolerius, tada kondukto- j 
rius išsiskaitė 5 centus (nes! 

Ką moteijs sako apie vyrus, tada strytkariais buvo gali-.
1 — ’ •------ '----- *_•----- aP i • j

tus) ir man atidavė $4.95 iš,t 
mano penkių dolerių. Tadl 

: jei kondukto
rius galėjo penkis doleriusi 

I išmainyti, tai kodėl jis nega-J
» Norint pamatyti vyro tik-: lė-i° vieną doleri išmainyti; J 
ra kailį, reikia nulupti kelio-1 
liką jų.

i ‘-S * £

! Vyra meilė lyg tas vėjas:, 
niekas nemato kada ateina 
ir kaip praeina.

I • * " *

1 šių laikų vaikinai pirma 
žiuri merginų kišeniun, o pa
skui širdin.

I * * *

Įsimylėjęs vyras panašus; 
degtukui: kai užsidega, gai
vos netenka.

n°rs ji ir neteisybę sakytį. | ’nw)ateklil) visuo.
4. Nebark pačios radęs ją t tul^ pa(iengti vyras.

girtą; vadink • ligoniu ir at- 1
jsiusk jai. Į

5. Jeigu nori pas, pačią ko 
gaut, jirašvk, bet nereika
lauk:

6. Jeigu nenori pačią kur mėtų" 
nors su savim vestis, tai 
liepk jai greitai apsirengt; 
tada ji pati atsisakys eiti. ! j ’

7. Sugavęs savo pačią su * v ’ j
Iriirtlingierium nemušk jo,' pirmasis vyras buvo Ado-

■4iet duok jam šimtinę, kad mas; o pirmoji rtoteris — Je- 
jis išvežęs ją pamestų. va. Zoais “Adomas” — reiš-

8. Jei pati ima trankytis ii- kia žemė. Žodis “Jeva” -— 
rėkti, nemušk jos, bet pasi- reiškia gyvenimas. Gyveni- 
šaukęs kaimynus ir Įsidėjęs mas brangesnis už žemę, tai- 
pačią Į paklodę tol supk ją, gi ir moteris yra brangesnė 
kol ji ims juoktis ir prašytis už vyrą.

čeverykų kurkęs aukštos, 
Kelti kojas pačios taukštos, 
Nes pavojus visada— 
Bet Paryžiaus ši mada!

Visos mados nepastovios... 
Atvažiuoja kitos ponios— 
Kfirkos eina vis trumpyn, 
Otatefiai vis smailyn.

Ac.-' a-v-" .-i-AA, ■‘•Sijonėliai susiaurėja,
Puikios kasos sutrumpėja.
Skrybėliukių reik.penčių
Vis iš varsų kitokių.

Sako: “Varams tuo paliksim, 
Jei .madas visas pavysim— 
Muš gražumą pamylės, 
Lupom lupas palytės”...

C! —— ... — - ■b>»♦
Dešimts prisakymų ženo- 

tiems vyrams.
1. Negirk svetimų moterų

bei merginų girdint tavo pa
čiai. . * f

2. Visada pagirk savo pa
čios pagamintus valgius, 
nors jie butų prasčiausi.

j 3. Su pačia nesiginčyk,

bonkutėj.
į_____________i

j MEILĖS LAŠAI.

i Vyras laiko tą vietą ro- ma važiuoti už penkis cen-• 
j jum, kur Bėra jo žmonos.

■ -■ *'■ c ■ s

! Gerų’ vyrų galima rasti tik gausimas-
į kapuose.
-j • * e t:

Norint pamatyti vyro

JUODI KNYGA Į 

, Surašyta lietuviškai, pamokinimai- 
■atlikta žmoniška:. Puslapių 20-j ir pa-! 
vriksluota. Kaina $2.00 su prisiunti- 
niu. Siunčiame ir “C. O. I>.” pasta, o 
gavęs Juodą Knygą užmokėsi $2.00. Į 
užrubežį pinigai reikia mokėti iškal- 
n<> Užsisakyk Juodą Knygą kaipo 
Kalėdų Dovaną, palaimink milžiniška 
naudą Tiat.- save ir savo pažįstamu* 
Lietuvoje! Užsakymą ir pinigus siusk 
šituo adresu: (į) i

L. š. KNYGYNAS
•liOfi So. Halsted st„ Chicago. Iii.

t
* * * ,

Vyras panašus paauksuo
tam laikrodžiui: garantuo-i 
tas d vid ešimčiai metų, bet : 
tankiai nuplunka už poros,

■ I'

Vyrai myli daug, bet neil- r,
[
r

*
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Skaitytojų
kurie' kaflSa nuo Romatizmo, - Štei
nų Skaudėjimo C ‘ Padag-
ro« (Gost)' —* n laišką, pa
dedant savo JruūAkų artruuy,
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tis banką išbandymui mano Rheu- 
matieara Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių M-t 
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką feali* 
padaryti Kuhn’s Rhcumatic Remedy. < 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs j tai įsitikinsite pir
ma,- negu duosite man bent vienų cen-

. 7 o* - v*

Dekingos Motinos Laidymas
Aažičiaa pacituotas laiškas kalba pats už save. Jis yra tik 

vienu iš daugelio UisvanSriii n-.-ms siunčiamu pranešimų- 
liudijant apie linksmus daviniu#. • gautus naudojant Bambi.no 

. nuo vidurių užkietėjimo, vbiurių (bėglio, viduriavimo 
. (durrhoea).

Eaabino pavyedis ir Dr. Richterio Knyga Mo
tinoms bus pasiųsta dykai kiekvienam, k^s tik 
Į lik dm" Bambino parsiduoda visose vaistinėse 
po 3Sc bonka. arba įaSma gauti tiesiai ii labo
ratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
• Berry & South 5th Sts., Brooklyn N. Y.

NAUJA MOKSLO 
KNYGA < ■ 

'c » '' '**'*?. 5

Tėvynėn Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų, mokslišką vei
kalų PASAULIO ISTORIJA, parašytų garsaus anglo raštininko 
WELLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems 
gariMMMMiu Lietuvon kalbininkams.

štai tik trumpo uųtrauka knygos tarinio: Kur yra žemė erdvė
je; Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžina; Kaip išsivystė įvairiom gv- 
virfkl veielis: Kaip gyvybė ant šrmia atsirado: vandeniame ir 
aaumaMa; Pąaaufte klimato atd įlomi; Kodėl gyvybė nuolat kei
čias; MRžMškų ropHa gadynė ir atsiradimas pirmąją paukščių; 
Nauja HadąoBų gyvulių gadynė: Atsteadiinas mneųenų; žaiogaos 
gadgat; Pirmieji šamote ir Jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; 
Pirmosios įstatys, filssofija ir tikėjimas; žmonių rasės; žmonių 
kalbės: wijų, semitų trkftų; Pirmoatea eiviliaaeijoa; Pirmieji mie
stai; JararvM ir pirkliai; Raktas; Dievai ir žvaigždės; Baadžiava. 
vargi ja, RsMoIiaH Hem ir laisvieji šmoafi; žydų raštai. Biblija 
ir pranašai;^rijų taute* ir priešistorišU laikai; Aleksandro Di- 
dštetebaraliooa^yvcoimao ir darbai; Atekuaadrijoa amkalas ir re- 
Ilgi#. H te trasus poralyam metate kaip pilna ir (domi PASAU
LIO ISTORIJA $»• Viri 7* pavribahi tekate. Apdaryta. Kaina aa 
paatenttam ...... .................. i................................................. 12.25.

Siųadami pinigas •drenaekMe šokančiai:
KELEIVIS

• SO. BOSTON, MASS.

EILIŲ KNYGA

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių rilių, tinkamų 

dekhrmuot ant viešų susirink im p.
Knygoje trijų raštų eOėe: 

TAUTIŠKOS. dEIMINIAKOS IR DARMNINKlžKOS. 
Tai gražtaasia ir turtingiaama rilm knyga lietavių kalboje.

Ktekvienaa tarčių yapaešti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

Kiekrienae nusipirkta tą knvfą pooidžiooflu. PWr» aeriaa- 
sia siųst “Money Orderiu.” Hopk-rinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet nikis aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint uz 2c. markę.

“KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

panaikina skaudžiua dieglius,muskulų gflimų, gerklės sutinimų ir 
aųnarių apstingimą.

Ir aš tikiu, tą darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatk Remedy. 
Rematizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės

AS NORIU TAI PARODYT JUMS
'Vieną RTaitf ir 

vieno dolerio

t
______- - - ■•-^nm liltei įdrt/-"-8*

Bambi.no


i VĖL BEDARBIAI.
Artinantis žiemai, Kaune 

vėl atsirado bedarbių. Jau 
dabar jų priskaitoma virs

KAS GIRDĖTI UETOVOJE ĮL_
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) > iooo‘žmonių* Kauno miesto

----------- ------------- .------- .---------j--------- m------ -rr--rr--r--r-rl-rr--- - / ’»’ ‘ -••a.-iz— x —į valdyboj vėl iškeltas tas 
PASMERKĖ M1RIOP UŽ i kun. St. labai nepatiko. Kun. i klausimas ir manoma padu- 
ŽMONOS NUŽUDYMĄ. b°:n rvti zvinu viešiems darbams
Prieš metus Vievio mies

telio gyventojas Slavinskas 
buvo vedęs Trakų apskrities 
gyventoją. Per kelius mėne
sius po vestuvių p. Slavins
kas įsimylėjo kitą ir, norė
damas lankyti savo meilužę, 
dažnai siųsdavo savo žmoną 
į kitą kaimą pas jos tėvus*. 
Be to, jis ją dažnai mušdavo 
norėdamas atsikratyti. Prieš 
kurį laiką jojo žmona buvo 
rasta nušauta ir įmesta į 
griovį. Slavinskas buvo Įtar
tas nužudęs savo žmoną ir 
tapo suimtas ir patrauktas 
teisman.

Šiomis dienomis jo byla 
buvo nagrinėjama Kariume- 
nės Teisme. Slavinskas prisi
pažino nužudęs savo žmoną 
iš meilės prie kitos. Kariu- 
menės Teismo sprendimu ji
sai tapo pasmerktas minop.

i kun. st. labai nepatiko. Kun.
ISt., kaip girdėti, pasiekė ir rt’ti zyg’M viešiems darbams 
Kauną,kreipėsi į aukščiau-,organizuoti ar kitais budais 
šią dvasišką valdžią, kad tik | aprūpinti bedarbius, 
leistų jam užstatyti vieninte- į 
lę sustojimo vietą Sintautuo-J 
se. Apylinkės gyventojai la-Į 
bai pasipiktinę tokiu kun. St. 
pasielgimu, bet bijo žodį 
tarti, kad kunigėlis nepava
dintų bedieviu.

VĖL IŠTEPĖ.
! Naktį iš 28 į 29 spalių 
■ Kaune kažin kas vėl išteplio- 
i jo degutu svetimomis kalbo- 
'mis iškabas. Policija deguti- 
; ninku nesugavo.

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Kazlų-Ruda. šių metų lap

kričio mėn. 5 d. apie 3 vai. 
po pietų Kazlų-Rudos stoty 
pil. Petrikauskio lentpiuvej 
truko motoro varomasis dir
žas, kuris užmušė ten buvusį
& paplūdęs kraujuos luoj^0!!. lr P^vinę ukirnn- 

. 1 ...r » <. I įdomiai im UaHuie vvoaoiz/v
lunc, paiii\.uaui<u> z.iiiuu4 sui. ’ - «i 1 * , •vaikais. Juos užlaikyti ture- i ^e/'nams ~ švilpukams tei-

. A _ . . r icvhiAc tai nr*)nna mintų lentpiuves savininkas.

KELKI V J8 i

SOCIALDEMOKRATAS” 
RENKA AUKAS.

“Socialdemokrato” redak
cija įkūrė aukų fondą sumo
kėti 1000 litų pabaudai, ku
rią Kauno miesto ir apskri
ties karo komendantas šio
mis dienomis uždėjo kalba
mo laikraščio redaktoriui. Į 
tą fondą jau įnešti 400 litų, 
kurie surinkti įvairiose orga
nizacijose ir pas privačius 
asmenis. ’

NAKTIES APUOKAI.
Šimonys, Panevėžio apsk. 

Pelyčių kaime susirado vie
las tuzinas smarkių nenuo
ramų, kurie neduoda ramy- 

i bės kaimynu langams ir tvo- 
pe^ku^ j>iiūškaiti. 'pjiuškai-ij?m.s*. Be re!>(al? nul'e.n9a 
S paplūdęs kraujuos tuoj i į0! !. !r Pra.s!Ia™’.* uk‘.m.n- 
mirė, palikdamas žmoną sui£aiciai* Jel pasako

Įsybės žodeli, tai gauna nuo 
__________ j jų nuostolių ir nemalonumo 

ŽMOGUS PIKTESNIS UŽj už"iol<es/1''- .
! Reikėtų minėtus nakti- 
Į baldas geriau sekti ir reikale 
viešai pamokyti žmoniškai 
gyventi.

Pelysiu kaimas didelis ir 
visai apščiai randasi gra
žaus ir padoraus jaunimo.

GYVULI.
Pumpėnų valse., Daliekųi”- 

kaimo K. Vasiliauskas, pri- į 
imtas naujoku 17 d. spalių; 
m., begrįždamas iš savo 
draugo, užpuolė beganančią 
bandą mergaitę Elzbietą 
Navakaitę, susupo jos pačios 
skara galvą ir nusinešęs į; 
knimus, nedorai su ja pasiel-' 
gė. Piktadarys atiduotas pb- i 
licijai.

LIETUVOJ ŽMONIŲ MIR
TINGUMAS PAKILO.
Centralinio statistikos biu- 

i ro žiniomis, per šių metų pir- 
• _ • - *__i mą pusmetį mirė 17,543 žm.,

KOMUNISTŲ PROKLA
MACIJOS.

PRIVISO VAGIŲ. į t. y. 1000 žm. daugiau, negu 
Simnas, Alytaus apskr.—, per tą pat 1924 m. laiką. Šis 

Aitveriškių ir Ostempių kai- mirusių skaičiaus padidėji
muose priviso vagišių. Ilgai- i mas aiškinamas tuo, kad žy- 
siais rudens vakarais, netu-' nuai pakilo mirtingumasry V . 1 J J U OXai£> X Ulinio YdAdl <*ld. liriu- : uju mi^uiuao

Sąryšy su tuo, kad dabar Tė(lami ka veikti jieško kę-. vaiku tarpe iki 1 metą am- 
JUOla 190a metų reVOllUCl- , n ’ L l^a„c vrs 9« aišpuola 1905 metų revoliuci

jos 20 metų sukaktuvės, 
Kaune ir priemiesčiuose šio
mis dienomis buvo platina
mos komunistų proklamaci
jos lietuvių ir žydų kalbo- 

. mis. Jose darbininkai ragi
nami surengti gedulio de
monstracijas ir aplankyti 
žuvusius 1905 metais darbi
ninkų kapus.

APVIRTO IR UŽSIMUŠĖ.
Mariampolė. Vežėjas Ze- 

linas sumanė nusipirkti au
tomobilį ir juo keleivius ve
žioti. Pasimokinęs kinį laiką 
pas inž. Vitmozerį, išmėgin
damas savo mokslą — lap
kričio m. 2 d. bevažiuoda
mas paskolintu automobiliu 
apvirto i grabę ir mirtinai 
užsimušė.

no arkliai su ilgomis uodegų-! žiaus, kurių šiemet yra 28,3 
mis, kad jas nupiovę par-įnuoš. visų mirusių skaičiaus 
duotų. Vaginėja antis ir žą-! prieš 23,4 nuoš. per tą pat 
sis. Gerai progai pasitaikius j 1924 m. laiką. Jų daugiausia 
“nukniaukia” ir vieną kitą mirė nuo limpamų ligų. Vien 
avį bei centneruką javų.-At- j nuo tymų ar skarlatinos mi- 
siranda ir tokių, kurie išdrįs- 1671 vaikų, tuo tarpu kai
ta net kelią praeiviams pa- 1&24 m. per tą pat laiką mirė 
stoti. Du toki “paukštukai” 523. Padidėjo taip pat bė
jau suimti. Reikia tikėtis, veik 2 kartus mirtingumas 
jog jie neužilgo, padarius epideminėmis ligomis ir su- 

----- --------- jaugusių tarpe. Iš bendro 
'skaičiaus mirusių 13 nuoš. 
i tenka limpamoms ligoms. 
! Tuberkuliozu per pirmą šių 
metų pusmetį mirė 10,1 nuo
šimtis visų mirusiųjų. Kiek 
sumažėjo savižudybių ir už
mušimų skaičius, kuris šie
met siekia 0,5 nuoš., tuo tar
pu kai pernai per pirmą pus
metį siekė 1,5 nuošimčių.

atatinkamų žingsnių ir visai 
liausis “krėtę štukas.”

žiaurios mirties, policijos 
protokolo ir laidotuvių. Var 
žytinės paskirtos 13 spalių. 
Velionis buvo labai maldin
gas. Tarnaitė pasakojo, kad 
prieš nusižudymą , jis kelias ’ 
naktis nemiegojo, meldėsi ii 
paliko ant stalo maldaknv-

___ ___ ‘ •

KAUNE RASTA NAPOLE 
ONO KARININKAS.
Daukanto ir Kęstučio gat

vių kampe, bekasant kanali
zacijai griovį, rasti žmogaus 
griaučiai. Iš užsilikusių rubv 
ir antpečių spėjama, kad tai 
Napoleono laikų (1812.) 
franeuzų karininkas.

i

MIRĖ SENA VEIKĖJA.
Spalių 25 d. Griežonių. 

dvarely, Panevėžio apskr. 
mirė Liudvika Didžiulienė, 
sulaukusi 69 metų amžiaus 
viena pirmutinių atgimstan
čios Lietuvos visuomenės ir 
rašto darbininkė, žymios da
lies musų inteligentijos auk
lėtoja.

t 
t

i

PABRANGO DUONA
Nuo pusės spalių mėn. 

Kaune, tolygiai ir kitur Lie
tuvoje, pabrango rugiai ir 
ruginiai miltai. Anksčiau Už 
100 kl. ruginių miltų mokėjo 
47 litus, dabar už tiek pat 
moka 57. Duonos kaina pro- 
porcionaliai taip pat pa
brango.

i

. PEŠTUKŲ DARBAE ; 
■j; Sugničiai. Kuktiškių, vals. 
^Utenos apskričių. >Per Mate- 
ušo atlaidus įvyko peštynės 
Zulėnų sąPaurauskais. Pau- 
lauskąs»pnsisamdęs “lašage- 
rių*Vi®mė kuolais ir peiliais 
*flfiusti Zulėnus. Tie taip pat 

' norėjo atsispirti, bet negalė^ 
jo, nes Paulausko “saika” 
stojo kovon su peiliais ir 
kuolais ir-daugelį sunkiai 
sužeidė.. Mok.'Telksniui pra
dėjus' prašyti, kad nustotų 

; betvarkę darę, Paulauskas 
i smogė jam kelis kartus bas
liu per galvą, nuo ko pasta
rasis vietoje susmuko. Jis 
nuneštas į ligoninę, bet gy
dytojai sako, kad nepagys.. 
Kuktiškių policininkas La-' 
syš, vienas būdamas, taip' 

•J»t negalėjo mūšio sulaiky
ki,

.4

PAGAVO JUROS ŠUNĮ.
Klaipėda. Melneragės žve

jys Foleikis šiomis dienomis 
pagavo nepaprastai dideli 
juros šunį, kokių 50 metų se
numo, 2J0 mtr. ilgio ir 4 
centnerių svorio. Toksai gy
vulys suėdąs apie centnerį 
žuvų per dieną. Bendrai 
Klaipėdos pajūry juros šu- 
nes retai tepasirodo. Dau
giau jų pasirodo ties Ryga, 
kur matoma jų net burbįs^

• ‘ f < *

PASMAUGĖ PAČIĄ.
Viekšniai, Mažeikių apsk. i nepilnamečius vaikus. Grį- 

Spalių mėn. 16 dieną Dau-'žęs iš Rusijos karui pasibai- 
biškių kaimo gyventojus j gus, velionis rado savo dva- 
Pranckevičius sugrįžęs įge-’rą sunaikintą. Neturėdamas 
ręs iš Viekšnių, susibarė Su 
žmona ir čia pat kambary 
sugriebęs ją už kaklo pa
smaugė. Papildęs1 žmogžu
dystę, išbėgo f prieangį ir 
ten pats -nusišovė. PaliRo 
penketą' vaikų. Su žmoiha 
nesutikdavęs nuo seniau.

X

DVARININKAS NUSI
ŠOVĖ.

, Betygala, Raseinių apskr. 
' į Betygalos parapijoje nusi

movė 52 metų senas dvari- 
Ininkas N., palikęs našlę ir 3

VAGIŠIAI ŽUDYTOJAI.
j Šventežeris — Teizininkai.
Į Seinų apskr. Naktį iš 19 į 20 
d. spalių mėn. šių metų Tei- 
zininkų miško eigulio Sugin- 

! tos iš Kluono pavogė 2 kar- 
»I ves, kurias netoli nuo namų 

KLEBONAS NORI RINKĄ j pakartas už ragų ant 
< > - NUSAVINTU ; kriaušės šakos ir paplautas; 

« Sintautai, šakių apsk. Sin-' viena karvė rasta visai negy- 
tautai iki šiol buvo bažnyt-■ va, kita pusgyvė, apatines 
kiemis, bet dabar skaitoma gyslos nuplautos, gerklė dar 
miesteliu. Ir rinka čia nuo nesužeista.
neatmenamų laikų buvo. Tai Vagišiai žudytojai n^pu- 
yra vienintėlė šusterimo vie- gauti. ■
miesteliu. Ir rinka čia nuo nesužeista, 
neatmenamų laikų buvo. Tai Vagišiai žudytojai nepu- 
yra vienintėlė sustosimo vie- gauti. ■
ta per atlaidus ar per palai- -------------
dojimus. šįmet parapijos ko- • GREIT PASIRODYS SI- 
mitetas, vadovaujant kun. . DABRINIAI PINIGAI. 
Stanaičiui, nutarė, tą mažą Klaipėdon jau pargaben- 
Sintautų rinkelę pasisavinti, ta iš Airijos pirmoji parti- 
buk ji priklauso prie bažny- ja lietuviškų sidabrinių pini- 
tinės žemės. Bet apskrities mi. Greitai jie bus parvežti 
viršininkas nedavė rinkoje {Kauną ir paleisti apyv^- 
parapijos namo statyti, kas ton. V

lėšų negalėjo atsigauti, at
likti rekvizicijų ir užmokėti 
žemės mokesčius. Dėl nu
alintų laukų ir nederliaus 
kasmet pirkdavo duoną šei
mynai ir darbininkams, ku
mečiams, kurių jam vokie
čiai paliko daug. Pasiskoli
no pinigų iš žydo ir vietos 
turtuolio ir sulaukė to, kad 
rugsėjo 22 d. Teismo antsto
lis aprašė visą jo turtą už 
2000 litų, nes skolintojai 
įkainavo tą turtą labai pi
giai, būtent, metinius kume
liukus po 15 litų, arklius ir 
karves po 50-60 litų ir t. p. 
Teismo antstolis davė 3 die-o 
nų laiką skolai apmokėti, 
nes kitaip spalių 7 dieną bus 
paskirtos varžytinės. Tokiu 
budu skolininkai užkirto ke
lią parduoti ką nors iš iatc 
turto, pasiskolinti irgi nebu
vo galima. Nelaukdamas gė
dos — viešų varžytinių, atsi
prašė žmoną, apsirėdė, pa
sakė važiuosiąs Raseiniuos- 
na, bet įėjęs į miegamąjį 
kambarį nusišovė iš šautuvo, 
pataikęs į širdį. -

Vieton varžytinių Šeimy
na sulaukė šeimynos galvos

, — J sekatuioa kelionė* 
Lietus ą u uapreiidicuo, būtinai

’ i paikius laivus l’nited 
laivynas valdoma* S. 

siūlo jė»ų pailgumui, 
kopuikiausta* “Levi>-

45 Eroadway. New Yorlc City

Ii

203

v

iš New Yorko
į Kaui.ą ir aižai 

(Pridėjus S. V. 
ieigį Taksus.)

Išplaukimai kas savaitę
I)el sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

Uitited American Lines 
(Harriman Line) Joint Service vrith

Hamburg American Line
J 31 Statė St., IJoston. Mass.

Į
i
' Mes išdir-
‘ bam ir im
> portuoja-
i me viso-
1 kių rūšių 
' rankomis
____________ 3
i Itališkas
Akordinas

, geriausias

i Ant 10
i fnetų gvarantuotos. Musų kainos že
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

i

j ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
Ant musų tri-šriubinių laivų 

ReMJiutė. Iteliance 
Al bert Bailia 
Deutschland

ir ant popuFariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
We»tphaiia. Motini Clay, ir 

Thuringia.

.. Plauk po Atnenko* Veaava**

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
tik S203.00 Ir brangiau 
>er Mremen ar Cberbourg

PIRM jūsų
• Lietuvą n 
tirkite kokiu*
Siute* l.ire*.
\. \ aidam*,

M ii žiną*. _ _  ___________ ___ __
than’*, ir visi kiti laivai tori erdvius 
trecios klecoA kambarius, duodu pui
kų, maistą maloniose vulgykiose, ir 
turi už*ektinui . pasivaikščioji
mui. Prie to. kainos žemo> ir gali
ma paruo-ti greita* sutiMekimas m 
kelione^ galu. ApMtnokc* jurus ^autt 
pilnu inio: mafijų šiandie tuo jtatj 
laivakorčių agento arba rešykite

Z" Geras paprotys
Raudokit Rufiles kasdien. L a d užlaikius 

galvos oda sveika ir k*l«J turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

r. unzikinz pleisicnr.s, tą «var*j‘autį 
piieša gražiu plaukų.

Nūsipiikitc bcnk.t už 65c šiandien 
pa* savo vaistininką. 75c kuomet
s. umčiaoa tiesiog ič laboratorijos.

I AD. RICHTER & CO.
c.t y & Sout 

Brocklyn,

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ!

WAUKEGAN, ILL.

Valdybas Antrašai:
1) Pirmininkas VINCAS G A BRIS

726 McAlUster Avė.
2) Pagalbininkas KAROLIS DIMŠA dirbtas 

716—kth SL
3) Užrašų Sekr. R. M. RUI.ECZ ; Akordinas

838 So. Jackson St. .‘geriausias
4) Turtų Sekr. ANT. SALIUCKA | pasaulyje.

810—8th St. l ir
5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 

716—8th 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 St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Heidflly Court.

Itališki Armonikai

bjnsm 
bmmentĄK

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargma ju*. inriakne skaudamus 
vieta*' šiuo atsakančiu idmynini.i 
liaimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir ?0c bcika vaistinėse. Tėmv- 
kite. kad butų Inkare vaizbažeaLEs 

t F. AD. RICHTER CO 
k Berry & Souh StL St- 
B Brocklyn. N. V.

I
i

MUSŲ SIENINIS KALEN 
DORIUS—MUSŲ 

PUIKYBĖ.
Kiekvienas turi tiesa di-' 

džiuotis, jei tik padaro ką to
kio nepalyginamai gero. I 
Kiekviena šeimininke bus: 
puiki Kalėdų* dienoj, jei tik 
pagyrimo žodžių bus girdėti į 
>rie stalo. Kiekvienais me- į 
ais Triperio Ąiettinis Kalen

dorius yra viajį sutartinai gi
riamas, bet 1926 metų sieni
nis kalendorius yra daug ge* ■ 
mus ir vertas pagyrimo. Jo DRAUGYSTĖ DIDŽIO L1E- 

‘ TUVOS KUNIGAIKŠČIO 
VYTAUTO.

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

VALDYBOS ANTRAŠAI: 
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St, 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rašt. J. Stanislovavičins, 

193 Wcst Statė St., 
Turt* Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 West Main St, 
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 West Walnut St,
IŽDO GLOB6JAI: 

Martinas Ęargavanskas, 
P. O. Box 243, 

Jęnas Sadauckas, 
164 West Indiana St, 

Boleslovas Alekna. 
.158 Monroe St.

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 Vest Illinois St , 
Bronislovas Einoris, 

117 W«st Main St, 
BKVIZ.0RIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas. 
44 West 6th St., 

Romualda Gričiunas, 
85 West Main St,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box 324, 
Liudvikas Gruožis, 

R. first, Boz 10.

tvariniais paveikslas turi pa-1 
vidalą širdies ir kalba tiesiog į 
į širdį. Paveikslas perstoto į 
linksmus nsunus: žavėjančir. 
jauną motiną, dailų kūdiki. Į 
linksmą vyrą ir vjaką saule- Į 
toj atmosferoj. Tai yra na
mai, kur sveikata viešpatau- i 
ja, todėl, kad Trinario Kar- į 
tusia Vynas apsaugoja nuo ■ 
skilvio negerumų. Trineric 
Sedativas nuo Kosulio atstu-! 
mia šaltį, Trinario Pauderiai 
nuo Galvos skaudėjimo ir 
Trinerio nuo Dantų skausmo 
urnai suteikia greitą pagel
ią. Jūsų aptielcorius ar par-; 

davėjas jums suteiks Trine- j 
rio sieninį Kalendorių 192G; 
metams, arba siųskit 10c. už 
persiuntimą sekančiu adre- ■ 
su: Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland AveM Chi- 

cago, III.

! 
t

i »
Ii

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

"KELEIVI”

Babies Love lt

Mbs. Win«eow*« 
Strvp

Nuo vis* pilvo ir žara* nco- 
maKuni*. kurie paeina nao 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

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

Važiuokite i

LIETUVĄ
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLLMBUS 

arba ant kitų šios linijos laivų 
TIK 8 D1EN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariui, steitruimiai 
T1K1ETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Ik-l informacijų kreipkite:.: 

NORTH GERMAN 

LLOYD 
192 M'ashington St., Boston. 

atba pas vietos agentus.

i

su Pa- 
teik slais*'

Pirmu
Kartu

Lietarių:
tial’ioje

PasirodžiM pirmam ženklui 
Šalčio—imk I)r. Humphreya 
“77”. tevarys šaltį. Pasek
mingas . priek Gripą. Patar
tina turėt “77” jus namuose. 
Prieš šaltį ir Gripą “77* pa
gelbsti per 30 metu.

loi BILIOUSNESS

BEECHAMS 
PULS

i

GERIAUSIAS KU KU LAIKRODIS 
RINKOJE.

Jeigu norite gauti gerą KU-KU laikrodį, 
tai nusipirkite šį laikrodį. <> busite pilnai už
ganėdinti. Tikras KU-KU Laikrodis impor
tuotas iš Europos, padarytas is tvirto riešu
to medžio, gražiai išrėžytas, 1 ikaišinta.s su 
raudonm<-džiu. uosio ir juodmedžio, rankom 
baigtas su artistiškais piešiniais, puikųą vi
duriai, baltos šlapio kaulo rodyklės ir nume
riai, mušą pusvalandžius ir valandas kukavi
mu. I^bai gerai laikų rodo ir gali laikyti am- 
žj. Aukščio 17 colių, pločio 13 colių. Niekur 
jus negausite tokį laikrodį už tokią maža 
kainą. Vertas mažiausia bet musų nu
mažinta kaina dėl trumpo laiko yra tiktai 
$1335. Todėl prisiųskite mums tik $2.00 kai
po depozitą, o likusius užmokėsite, kada Jaik- 
indis bus pristatytas į jūsų namus. Užganė- ; 
dinimas gvarantuotas arba pinigai bus su
grąžinti

PASARGA: Jeigu jus gąusito KU-KU 
Laikrodį kur nors kitur uz mažesne kainą, 
tai atminkite, kad jis nebos tolus geras kaip 
čionai joms pasiūloma. Siųskite užsakymu * 
dabar kol kaina yra taip maža. Adresuokite; , 

PRAUTICAL SALES UOMpANY
1219 North Irviną Avė. Dept 64, CHICAGO, ILL.

Tyrai išvalytas Castor 011 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su- . 
piltas Laboratorijose.

Choro Repertuarai
Mėnesinis Muzikos Leidinys, į 

Metams ^2.00.
Už tą pačią kainą siunčiam ir 

Lietuvon. i ,

ANTANAS BAČIULIS
421 Eaat Siath Steert,

SOUTH BOSTON, MASS.

v

.» • r*. *
Dabai kę tik Uėja iš po apaadoa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA

SATYROJE
miera BiKijM SlįiS coli**, tori M2 
paolapius ir pavrfaPlia*. t^koi
jUami ir na«4inga kirti ienai y pat* u 
Žianaae okaMydatnaa >•« Biblija ir tė- 
mydamaa į paveikslėlis*. Ckark* per- 
•tata kaa boro pirm (atvėrimo mieto 
Ir Ai (ėvlmimvt Kristui), nimin ri
me ,av» varftn ir Siiavr.ia jot oi lo
bia bmea itije. iam bei trumo. i.e- 
mm rabatai

HA IX Al TIK »1.OO
Norinti gaot ii* BiMii*. ęlnicv, 

•imkit £xprew ar P*<to Mene.-- OnK- 
Ha. aibe rraiatruoiara. la:Ae art-uss 

. . “KELEIVIS”
J55 Broadway, 
So. Boston. Mass



1 KELEIVIS
Apvogė bažnyčią.

Lynne pereito nedėldienio 
naktį vagis įsilaužė į šv. Ma
rijos katalikų bažnyčią, pa- 

_____  vogė dėžutės su aukomis ir 
kerta didžiausią stirną. Per- ižvartė-
nai toj pačioj vietoj jis patie-: DVĮ kVMl TĖS>
sė ožį.

Medžioklės sezonas ant ! Aną dieną ant Broadwa.v susi- 
Stirnų Massachusetts valsti- tiko dvi kūmutės ir kalbasi: 
joj buvo atdaras tik'vieną į —Ar pirkai, kūma. Kalėdų do- 
sąvaitę, ir per tą trumpą lai-1 fanas? 
ką Čia buvo užmušta 710; —Pirkau. — atsako paklaus 
stirnų. toji.

--------------- j —Kur pirkai? — klausia pir- 
Negavo pačios, skundžia moji.

piršlį.
____ _ m __ Maikis Priestinis apskun- į 

Fį butų gavus pačią, su kuria Į1^ savo piršlį Kazariną ant; 
galėtų vakarais pasimyluoti1 užtai, kad pastarasis nauja krautuvę irtu
ir pasidžiaugti. Taigi jis pa-1 neParupino jam pačios. Mat rdė jai laišką, i? iš N^ ig^irodo,. kad 1922 metais 
Yorko tuo jaus atvažiavo; J£a.zai?n.a^ apsėmė sui-asu 
grakšti kaip žvakė mergina.! £r?est!n?ul n)er^in?’ n. 
Ji pasisakė esanti Ona Ja- Prisstmis davė jam užtai 
sinskaitė. Kralikui ji labai ^500. Praėjo beveik 3 metai, 
patiko ir jiedu nutarė steigt ^et Kazannas mergos jam 
šeimyną. Ji patarė jam išimt nepnpirso ir pinigų nesu- 
iš banko 1,000 dolerių ir už- I-T421110- 
sidėti biznį. Jis išsiėmė tuks- _

Vietinės Žinios
Pabudę* Kralikas nerado• • • • net pačios, net pinigų*
Iš Beverly atvyko į Bosto

ną A. Kralikas ir vaikščioja 
kaip girtas, nes turįs didelį 
galvos skaudėjimą. O ji 
skauda jam ve delko. Jis pa- 
tėmijo anądien įvisų laikraš
ty skelbimą, kad mergina 
Įieško sau vyro. Jis pagalvo
jo; kad gerai butų su ja susi
žinojus, nes jis turi jau pini-; 
gų bankoje ir todėl neproša-, 
lį butų gavus pačią, su kuria Į

Į PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 šeimyną 14

• kambarin namas su visais 
Įtaisymais: elektros šviesa, 

užsidėjo šiltas ir šaltas vanduo, mau- 
gražaus ir dynės. Vieta puiki arti Tho- 

pigaus tavoru Kalėdų dovanoms. mas Park. 5 kambariai tušti. 
___ Ar tai tas naujas storas ki- Norinčiam savo namuose gy

ta j pusėj Erodvės. netoli teatro? venti puiki proga. Kama 
—Jes. 456 Eroadv.ay. Žinai. $8,000. . (51)

kurna. Likas pasiuvo mano Jonui 5 Nation*l st., pumos lubos 
siutą ir kad stovi kaip prilipęs.1 So. Boston, Mass.

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

—Pauls Clolhing krautuvėj 
—Ar tai ris lietuvis?v.
—Jes! Jis nesenai

Mr. Jo^eph P. šarkiunas.
pas

Vite I Shs PitM 
Ctapny 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianų, 

Grand Pianų, Upright Pianų. Fo
nografų ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais senų pianų, gau
sit už jį gerų kainų. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotų kataliogų.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylslon St- Boston.
{kurtas 1851 m.

I

įsitaisyk Moderaidką
PLUMBINGĄ ;i! 
IR ŠILUMĄ įį

Savo namuose, c turėsi vi- į > 
sai kitokius parankumus. į >
Užmokėk mums 20% kai 
darbas bus pabaigtas ir !; 
imk metus laiko užmokėt <; 
likusius pinigus. <

JAMES P. TANCKED |
272 Br*adway, <

SOUTH BOSTON. MASS. ?

į Tel Soutl. Boston MMW į
l Dr. J. LaadiiittSeysssr t
< LIETUVIS GYDYTOJAS d
5 381 Broadway, So. Boston. Maaa. ? 
J Ant antrų lubų 3
f VALANDOS: S

Nuo 9 ryte iki 9 vakaru

£ Tel. Richmond 14)9

Dr. David W. Rosei
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi .Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odo* Liga*

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

BOSTON, MASS.

456 Broadv
Likas pasiuvo mano Jonutį 

stovi kaip prilipęs.1 
tai aš nuėjus dar papirkau Jonui 
silpraizą ant Kalėdų.

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

Tuo tarpu City Point gatveka- 
ris atėio ir nusivežė kūmutes.

(52)
šimtų.

c

i

nūs sunkiai dabar serga. Jie

i didelis ir turi- i munistų tvarką sovietų Ru- 
iriame bus dai-
Liaudies ir Ooe- •*_*’ ‘ ~ . -

$2.49

•9

(52)

I

NEŽINOMIEMS.DOROS BRIGADA. Nm Skausmu

ir

Kaina 50 ir 60 centai.

Hrmtavaiai kreipki* į aptMr*

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
keičiamus rsumatizmo 
neuralgijos skausmus.

KONCERTAS!

»
<

I

!

DR. J. MARGUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vynj *r moterų ligų.

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

Tel. Richmond 668. (•)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų

Kompozitoriaus ir Dainininko 

MIKO PETRAUSKO i
I tI

VISOKIAS PLUMBERIŲ 
REIKMENIS 

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PAIPAS ir PRITAIK1NTOJUS

tuoj pas jus pribusiu.
P. KETVIRTIS

25 Stelman Road 
ROSLINDALE. MASS.

Tel.: Parkvvay 6774-YV.

Telefonas So. Boston 2300. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENT1STAS

Df. St. A. GALVARISKI
Ofiso valandos:

Nu* 9 iki 12 ryte, nuo 1:3*— 
5:3* dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

320 E. BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS. -

krutinėję ir strėnose, nuo * 
strėndieglio. užsigavimo. i 
įtempimo, čtyvumo vartok |

Severai į 
Gothardol. •

ŽINOMIEMS IR
I
iI
j Ar jus žinote, kad aš esu visokios 

Komedija dvidešimto šimt- apdtaudos (insurance) agentas, turiu 
T_:: Į— ..__i;:_ .rvšius su didžiausia šioj šaly apdrau-UieClO. loji komedija J Vykokompanija AETNA. Jos kapitalas v.,xv<», »

Skaplierninkų Respublikoje, siekia miiionus dolerių. Nelaimei atsi- vai jr tikėjimas, bet ir kitų tau-
Minėtas veikalas bus per- ka^ priklau^o/su patenkinimu atlydi- t-LI/L. ™U^ivn*L

statomas 9 d. sausio, 1926 m. -Taigi> Rcrt>iamieji, ar jusų namai ir»
Lietuvių Svetainėje, bo. Bo- rakandai yra apdrausti nuo ugnies, ai 'apie 400 įvairiu dievų. I odHUĮg

. x c7 įsusipažinsit Ir £u toinis įputtF
’ - ---- - - . mis, kunos tuo* dievus garbino,

į

•v .

tantj dolerių, o namie turėjo J*n«levičių sūnūs persišovė, 
da $200, tai pasidarė jau 12 Methuen, Mass.—Pereitą 
šimtų. nedėldienį čia peraišovė

Viskas išrodė gerai. Bet Bronis Janulevičius, 16 metų 
aną vakarą Ona uždavė ka- amžiaus lietuvių vaikas. Nu- 
žin kokios arbatos Kralikui. vežtas Lawi vnce'o ligoninėn 
Ji jam sakė, kad tai esą la- jisai paaiškino policijai, kad 
bai geri vaistai nuo “šalčio,” į nelaimė atsitiko jam vartant 

tėvo revolverį. Jis paspau
dęs gaidį, ir revolveris neti-

o jis jau kaip tik ir buvo pra
dėjęs čiaudėt. Taigi jis tas 
“liekarstvas” išgėrė ir atsi- ketai iššovęs. Kulipka pervė- 
gulė. Atsigulęs taip miegojo, re jam kairiąją ranką ir įstri- 
kad nieko nejuto, ir kada go kairėn kojon.

{>abudo, tai saulė buvo paki- i---------------
us jau aukštai ir visi žmonės' Užsinuodijo sena vištiena.
dirba Bet pabudęs žiuri,! Worcestery pereitoj suba- 

jr toj mirė J. P. Beltley, o jo su-
- ------- :o nūs sunkiai dabar serga. Jie 

----------- _ -------- , o galva i užsinuodijo valgydami viš- 
įam net plyšta nuo skausmo. Į tiena. Matvt, višta buvo jau 
saukia jis savo mylimą, bet pagedus.

kad Onos nėra, i 
lovoje visai šalta. Pašoko 
Kralikas iš lovos,

niekas neatsiliepia. Pasiro
dė, kad nėra nei pačios, nei 
12 šimtų dolerių.

Dzimdzi-Drimdzi vakaras 
iiejo gerai.

Pereitoj seredoj Lietuvių 
Salėj buvo Dzimdzi-Drimdzi 
artistų suruoštas juokų vaka
ras. Jie vaidino komediją 
“Pasiutusi Uošvė” ir paskui 
šiaip krėtė juokus. Viskas 
išėjo gerai ir žmonės prisi
juokė į valias.

Komedijoj “Pasiutusi Uo
švė” yra vaizduojamas kont
rastas tarp vyriškio ir mote
riškės psichologijų. Vyras 
skaito laikraštį ir jį labai in
teresuoja žinia apie žemės 
drebėjimą. Daugybė žmonių 
užmušta,da daugiau sužeista 
—tai juk baisus dalykas! Jis 
nori apie tai pasakyti jaunai 
savo žmonai. Bet jai tas ne
įdomu. Ji rado magazine 
naujų skrybėlių apskelbimą 
—tai daug svarbesnis daly
ką?, negu žemės drebėjimas. 
Ji negali tom skrybėlėm atsi
gerėti ir prašo, kad vyras 
vieną jai nupirktų. Trįs skry
bėlės ji jau turi, todėl vyras 
negali suprasti, kam gali būt į 
reikalinga da ketvirta.

Ir dėlto, kad vienas kito i _ 
negali suprasti, tarp vyro ir įfjA*- 
moteries prasideda nesusi-į • F 
pratimai ir vaidai. Įsimaišo j 
uošvė ir namuose pasidaro! 
tikras “pragaras.” žinoma,1

Pasveikinimus ir dovanas 
ant Kalėdų siųskite kaip 

galint anksčiau.
. Suvienytų Valstijų Pašto 
Departamentas praneša iš 
Washingtono, kad šiais me
tais Kalėdų dieną švęs ir 
paštoriai, kurie ligšiol nie
kuomet nešvęsdavo. Taigi, 
jeigu norite, kad jūsų siunti
niai (pasveikinimai ir dova
nos) būti aplaikyti prieš Ka
lėdas, tad šiais metais pasių
skite juos bent pora dienų 
anksčiau, negu kitados dary- 
davot.

Nušoko nuo tilto.
Nuo Dover streeto tilto i 

Fort Point kanalą šį pane- 
dėlį nušoko jaunas vyras. 
Žmonės, kurie tai matė, tuo- 
jaus pranešė policijai, kuri 
atvykusi bandė geležiniais 
kabliais skenduolį išgriebti, 
bet nesurado jo.

Tarp Chelsea ir East Bos
tono buvo atrastas vandeny 
nežinomos moteriškės lavo
nas.

Ant Wellesley stoties trau
kinis užmušė anądien mote
tą vardu Renaud. Ji norėjo 
’ i į traukinį pradėjus 

jam eiti, ir pateko po ratais.

Pereitą sąvaitę automobi-
UKras prayrąs, žinoma . |iai užmušė 15 žmonių Mas- 
kaip komedijoj, tai viskas valstijoj. ‘
parodoma iš juokingos pusės 
ir todėl pasidaVo gardaus 
juoko.

Žmonių buvo pilna salė.

K. Šidlauskas užmušė 
didelę stirną.

Pereitą sąvaitę South Bos
tono lietuvių aptiekorius p. 
K; Šidlauskas parsivežė iš 1 « 1 a •_ _

PARSIDUODA Vokietijos poli- 
jcijos šunys trijų mėnesių senu- , 
mo. Galima pirkt visai pigiai.

S Lilly Street, (51)
South Boston, Mass. •

NEDĖLIOJĘ,

27 Gruodžio-Dec, 1925
Pradžia 8:00 vai. vakare.

MDNICIPAL SVETAINĖJ
Broadway tarp G ir H Sts.,

So. Boston, Mass.

“KAS YRA RUSU SO 
W RESFDBUKA?”

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda 
iš sekamų skyrių:

1. Įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria

to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos* 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistinė 

Revoliucija.
5. Atgal j Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos 
žinios ir visi faktai apie ko- >

• T-l C- »„.•->, ąn«_U7 *Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITU VIS DENT1STAS
VALANDOS: Nuo • iki 12 diena 

uo 2 iki 9 vak
NEDĖI JOMIS: 
iki 1 ▼. t>o pietų 

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio" name.

251 Broadvav. tarpe C ir D St 
SO. BOSTON. MASS.

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAYSQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Oiytnpia Theatre Buildiag 
Rootn 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
Taikų.

Tai bus nepaprastai 
ningas koncertas, kuriame 
nuojama naujausios Liaudies ir Ope
rų dainos. So. Bostono lietuviams dar 
negirdėtos. 4

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

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

Tikietus galite gauti “Sandaros" ii 
“Keleivio” ofisuose, ir pas Gabijie- 
čius. Tikietų kainos: 75c. ir $1.00. 
Vaikams 25c.

Visus kviečia Gabija.

RADIO.
5 lempų setas su visais Įtaisymais j 

labai parankus ’oile kur laikyti, nes 
nereikia jokių ant stogų ar kur kitur j 
dratų. vertės S150, parsiduoda laba į • 
pigiai. Kreipkitės šiuo antrašu: 

P.* ANDREI.I UNAS
49 Parkdale St.. Somerville. Mass.

Geriausias tavoras pigiausi* kaina. 
Tel. Havmarket 4100 ir 4101

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

147 Porlland St-. Netoli No. Station. 
LOS TON.

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame- ■ 
rikoje jos da niekas nepar
davinėjo. “Keleiviui” pasi
sekė gauti jos tik keliasde- 
šimts egzempliorių, todėl 
kas nori ją gauti, tepasisku-j; 
bina. • v • ■ -j (

Kaina tik 20 centų. į; 
Prišnekite du dešimtuku;} 

laiške arba štampų už 20: i 
centų “Keleivio” redakci-įį 
jai, ir tuo jaus gausite “Kas į i* 
yra Rusu Sovietų Respubli- 
ka.” ‘ J

_______________________________________ __________________ i 

Koks buvo Dievas '1 
i 
I 
Į

I 
Perkūnas buvo vyriauris seno- j 
vės lietuvių dievas. Jisai globo- j 
jo lietuvių tautą tuomet, kuo-. 
met ji buvo laisva ir galinga.' 
T«xiel Perkūno ir dabar lieto- ; 
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė

Pranešimas.
Kalėdos jau arti, ir jei norit

pirkt auksinių daiktų Kalėdoms _ _  __ _
dovanų, arba jei norit išmainyt i kokių stebuklų jisai darė ir kaif ■ 
ar pataisyt laikrodi, tai praneš- į senovės lietuviai jį garbino? 
kit man laišku ar telefonu, o aš j Ar žinot taipgi, koks , buvo 

dievas Praamžius, kaip jis su- ' 
^naikino pasaulį, ir kaip paskui, 
i ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot ką veikdavo vyrą 
dievai Pikuolis. Kovas, Ragutis 

i ir Pizius, arba moterų deivės 
{Gabija, Jura, Laumė, Milda ir , 
Į kitos?

Jei to nežinot, c norėtumėt! 
, tai išsirašykit knygų 

vardu ^Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?*

Toj knygoj yra aprašyti ne- j 
tiktai visi senovės lietuvių die-

stone. Tai pirmutinį kart, ir
Jrmutinė tokia komedijų, nelaimių. Tankiai atsitinka, kad mo-Berkshire Hills didelę stirną pi.--------  ------ --------- ----------- - -------—........_ — ...„ ..

užmušęs. Jis medžiojo tik lietuvių kalboje bus persta- uris eidama paslysta, susižeidžia h kur jos gyveno « 
dvi dienas ir jam pasitaikė tomą. O kadangi toks įvykis šimtų dolerių. Taigi, aš norėčiau jums neberA) .
“jriliukis.” Einant per kru-tikrai buvo Lietuvoje, todėl patarnauti ir apdrausti jumis nuo ne- - —
mus ožka pati ant jo užbėgu- Į kiekvienam turėtų būt zm- reiktų su baime bėgiot pas advoką-, bet grynas mokslą*. J| persk*!- 
• •• ’ ■ * ’ ’ • ‘ įgeidu pamatyti. Įžanga bus t»s- Apdraudos kompanija tuomet tęs galėsi stoti į diskusijas b

{labai pigi. Tikietus galima S"Dtrtti nama. uMkiu. |wk:n*i.M«Wm . . .

18, kurios tuo* dievus garbino, 
ir jos gyveno, kaip atsirado ir 

s* daug jų J“
» •

Knyga netikybinio pobūdžio,
ir

N i ■
N i 
:
ei 
s

Lietuvis Optometristas

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

Kiekvieną dieną nuo 1! iki 12 
ryte ir nuo 1 iki 4 po pietų ir 
seredomis ir subatomis nuo 7 iki 
8 vakare. Nedėldieniais tik nuo 
11 iki 1 vidudienv. (3)

480 BOYLSTON ST, 
BOSTON. .MASS.

Ir. J. S. BAUBU
iš RUSUOS

Gydytoja?*. Chirurgą* ir 
Akušeris.

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

194 Chestnut St Chelsea, Mass. 
Te!. Chelsea 1830.

si. Jis paleido jai du šuviu, ir 
ji krito ant vietos.

Reikia pasakyti, kad musų 
draugas Šidlauskas yra netik kuopų narius ir 
geras aptiekorius, bet ir sau- * 
nūs sportininkas. Išvažiavęs

_________ ______________________ •—___________A________________

na didžiausį bassą, 
važiuoja medžioti,

gaut iš anksto pas L. S. S. patart, gal surasiu jums yeikatasymmiraįrta*Wb*i 
“Kolmvin” tinkamą, kurie tunte namus ant par- gyva ir aiSKia (UUM> ant (1AU10B 

i o Keleivio davimo, užeikite pas mane, aš mielai popieros, turi apie 300 pUlbk
ofise. >ms patarnausiu. Tunu šiitų uždarų yįy skaitymo ir kainuoja tik*

O co,,<nr> eii automobili, pavėžinsiu jumis kaip. _ Nepaminkite sausio, SU- vasarą Neužmirškite mano vardo ir
žuvauti jis visuomet pagau- batos. adreso: <->

” ” ’ ' ’-----O kai iš-i Po perstatymui bus sma-’ 425 S. bJL»„, m*^.
, tai nu- gus Šokiai. Tol. So. Boston 1607 arba 2310-.J

tai $1.00. Ta* pat* dailiai apd*- 
rytas, $1.25.

"kelmvis”,
255 Br*L«lway. S*.

I 
e R M 
n i

W f s F V 1 R A 1
< i n a r RAPIDS

VIENAS Iš DAUGELIO 
BARGENV

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

Dideles Torieikos 5c. viena 
Elektrikmiai Prosai 
Alumino Arbatiniai

Katihikai................ $1.25
ŽAISLAI IR ŠVENČIŲ 
-DAIKTAI NUŽEMIN

TOMIS KAINOMIS.
$3.50 vertės gatavai su

maišyta maliava par
siduoda po $2.25 gorčius.

VISOKIŲ MALIAVŲ IR 
GELEŽINIŲ REIKMENŲ 
ŽEMIAUSIOMIS KAINO

MIS VISAME MIESTE.
Vietiniams pristatome dykai

soun END lAROVARE CO.
1095 WASHINGTON ST 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st.. Elevat. Stoties 
Tel. Beach 5353 

DIDŽIAUSIAS GELEŽIU ŠTOKAS
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

t 
I

į
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ui Išegzaminuojut akis, priskiria
Dį akinius, kreivas akis atitiasinu 

ir aniblyopiškose (aklose) aky
lį se sugrąžiau šviesa tinkamu 
re laiku.
ffi J. L. PAŠAKARN1S O. D. 
a 447 Broadway. Sa. Bustos.

'; TeL South Boston *520 <
< i Residence (Jniversity 1463-J. '

S. N. Fuišiutė-ShallM ; 
<! LIETUVE MOTERIS ' 
; > ADVOKATt ;

t 36* Broadvay. So. Bsston. Msss. !
< > * Koom 2. <

PLUNKSNAS, Pukus. Paduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokias Torų 
jrčdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojatn 
užsigančdinimų.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
nlunksnas ir pa
kus.

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

DR. H. M. LANDAU
< Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų. Reumatizmo ir Krauju Ligų. 
J 32 CHAMBERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nu>> gaivos skaudėjimo, nuo užsiseuėjusio reuma- 
ti^pio, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
joms patarnausime knogeriausir.i, pašaukiame geriausios daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEK.) po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

PERSIKĖLE | NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriau*! patarnavimą. Reikale malonėkit1--- ?—a.~ _Krapus* 
OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:

820 E. 6th St. So. Boston, Mat*. Tel. S. B. 0183-W.


