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Skandalas Detroito 
Lietuvių Tarpe.

KUN. JONAITIS AREŠTA
VO AUKŠTUOLI.

ris prisiuntė šitą žinią, sako, 
kad pirma Joseph Austin 
turėjęs bučemę (mėsinę), o 
dabar Įsitaisęs saliuną ant 
22-ros gatvės. Tikra jo pa
vardė esanti Juozas R. Auk
štuolis, o Joseph Austin, tai 
jau suamerikoninta pavardė.

Kaltina jį sumušimu ir pini
gų reikalavimu; o Aukštuo
lis sako, kad dvasiškis buvęs 

prie jo pačios.
Tarp Detroito lietuvių ki

lo didelis skandalas. Kuni
gas Jonaitis, lietuvių šv. 
Petro klebonas, areštavo žy
mų biznierių Austiną-Aukš- 
tuoli, sakydamas, kad Aus- Amerikos komunistų vadas, 
tin-Aukštuolis pramušęs jam 
revolveriu galvą ir norėjęs 
išreikalauti $1,000.

Austin-Aukštuolis teisina
si, kad jis nutvėręs dvasišką 
tėvelį prie savo pačios ir už- lės sėdėti ir 10 metų, 
tai ji apkulęs.

Kunigo Jonaičio istorija, 
taip kaip ją paduoda angliš
kas Detroito laikraštis, yra 
tokia;

“Apie 11 dienų atgal aš 
gavau telefonu pakvietimą 
nueiti i namus ant kampo 
Tuenty-Second ir Porter 
gatvių,” sako kunigas. “Aš 
nemačiau tame nieko blo
go, nes mane šaukia i visas 
miesto dalis. Taigi aš ir nu
vykau tenai.

“Sėdint man vienam kam
baryje ant sofos, šitas žmo
gus, Austin, išėjo su revol
veriu rankoje. Jis buvo pa
sislėpęs Į klazetą. Jis pra
dėjo kalbėt apie savo pačią, 
bet kada aš norėjau pasiaiš- gaitę iš po ledo ištraukė, bet 
kinti, jis kirto man revolve
rio kotu ZĮ galvą ir padarė 
didelį guzą. Tuomet jis už
sivarė mane ant viršaus ir 
tenai liepė parašyti čeki ant 
$1,000.

“Aš jam pasakiau, kad aš 
galiu parašyti, bet nebus 
jam iš to naudos, nes tuo
met čekių sąskaitoj aš turė
jau tiktai $10. Aš parašiau 
jam čekį ir išėjau. Jis, ma-

VANZETTI IŠĖJO IŠ 
PROTO KALĖJIME.

Bartolomeo Vanzetti, ku
ris kartu su Nicola Sacco 
jau kelinti metai sėdi kalė
jime, šiomis dienomis dak
tarų buvo pripažintas jau iš
ėjęs is proto ir tuojaus iš ka
lėjimo buvo perkeltas ant 
valstijos farmos Bridgewa- 
tery.

Sacco ir Vanzetti buvo 
areštuoti 1920 metais, kuo
met visi radikalai buvo areš
tuojami. Keliatas savaičių 
pirm jų arešto buvo užpul-jKOMUNISTŲ VADAS GA^]

VO 3 METUS KALĖJIMO.ytas, užmuštas ir apiplėštas 
Charles E. Ruthenbergas, • čeverykų kompanijos kasie-

turės eiti kalėjiman ant trijų 
metų ir užsimokėti da $5,000 
pinigais. Jei jis pasitaisys 
kalėjime, tai po trijų metų 
bus išleistas, o jei ne, tai ga- 

Taip 
nusprendė teisėjas White, 
kuris nagrinėjo jo bylą. Ru- 
thenbergas buvo suimtas 
aną vasarą kartu su kitais 
komunistais Michigano gi
riose, kur jie turėjo slaptą 
suvažiavimą.

STANKEVIČIŲ MERGAI
TĖ PRIGĖRĖ PO LEDU.
West Ęąnovero miestely

je, netoli Bostono, per Nau
jus Metus prigėrė septynių 
metų amžiaus Stankevičių 
mergaitė. Ji išėjo su kitais 
vaikais ant ledo pažaisti, le
das Įlūžo, ir ji nuėjo dugnan. 
Pradėjus kitiems vaikams 
rėkti, iš fajerverkų dirbtuvės 
atbėgo darbininkai ir mer-

ji buvo jau negyva. Ji šįmet 
buvo pradėjus jau eiti mo
kyklon.

KOMISARAI DALIJA ŽY
DAMS RUSIJOS ŽEMES.

Žydų Telegrafo Agentūra 
praneša iš Maskvos, kad Ru-j 
sijos žemdirbystės komisą-' 

ii 
kaip' 
dau-i 
žydų 
vai - j 

. džia duosianti pinigų ir že
mės. Kaip Lietuvoje Romos' 

Apie porą sąvaičių atgal agentai naudojasi valstybės 
Italijos premjeras, fašistas turtais, pakol valdžia jų 
Mussolini. pareiškė, kad jis rankose, taip Rusijoj daro 
skelbsiąs naujus parlamento žydai, 
rinkimus taip kaip reikalau-. 
ja šalies konstitucija. Žmo
nės iš to suprato, kad Mus
solini jau išsižada diktatū
ros ir grįžtu prie demokrati
nės tvarkos.

Bet neišėjo poros sąvai
čių laiko, kaip šitas juoda
šimtis apsisukęs vėl pasakė 
parlamentui, kad jisai, Mus
solini, savo priešams laisvės 
neduosiąs. Kraštą turi val
dyti šarvuota kumščia ir

Fašizmas talijoj
ViešpatMS Toliaus.

laikraščiai konfis
kuojami, NAMAI DE

GINAMI.

Visi ministeriai avė re
zignaciją, o liberalai pasi
trauks iš kabineto visai.

Į riatas nutarė apgyvendinti 
ant žemės nemažiau

• 100,000 šeimynų, il
giausia žydų. Kūrei 

komisarų

i 
I
I

Į

j kolonijoms

Audeklinės Muša Savo 
Darbininkų Algas.

GAISRAS LIGONINĖJ.
Pereito nedėldienio vaka

rą Scobey Hospital’yje, ku
ri yra ant Beacon St., Bosto
ne, užsidegė vaikams 
paruošta eglaitė ir ligoninėj 

si

FALL RIVER IR NEW 
BEDFORD PIRMUTINIAI

rius su savo palydovu Brain-j 
tree miestelyje, netoli Bos
tono. Banditai pabėgo, bet 
vėliaus del to užpuolimo bu
vo apkaltinti Sacco ir Van
zetti. Buvo teismas ir pripa
žino juodu kaltais. Teisėjas 
iki šiol da bausmės jiems ne
paskyrė, nes jų advokatai 
reikalauja naujos bylos, te
čiaus jei naujos bylos išrei
kalauti nepasiseks, tai tuodu' kaustytas batas, o ne kokia 
italu laukia mirtis. Ar gali- ten konstitucija.
ma tad stebėtis, kad sėdeda- Ir jisai tuojaus liepė kon- 
mas kalėjime kelis metus ir fiskuoti visus laikraščius, 
nuolatos laukdamas mirties kurie trik kritikuoją jo val- 
bausmės, žmogus išėjo iš džią. Beveik visi opozicijos 
proto?

kilo toks gaisras, kad suva
žiavę ugnagesiai turėjo imti 

i ligonius laukan per langus 
ir leisti juos kopėčiomis že
mėn. Nežiūrint didžiausių 
gaisrininkų komandos pa-PRADĖJO KOVĄ SU

BANDITAIS?
stngų, viena mergina sude-

Pastaruoju laiku Bostone ir hnvn
tiek priviso banditų, kad po
licijos perdėtinis Crovvlev. 
buvo priveistas imtis nepa
prastų žingsnių kovai su jais.1 
Visų pirma, perdėtinis pa-!

čiSjįF?! an, nakti
i Į Louis Segalo namus ir iš- 
! rito visą seifą, kuri paskui 
' Įkėlė i troką ir nuvažiavo. 
■ Savininko nebuvo namie.
1 Vėliaus Lynno policija atra- 
{do šitą seifą išverstą Lynno 
i baloj. Seifas buvo visas ku- • jiems algas, 
jais apdaužytas, bet neati
darytas.

gė ir keliolika žmonių buvo 
sužeista.

VAGIS IŠVEŽĖ VISĄ 
SEIFĄ.

Bostono priemiesty Chel-

SUDEGĖ DU VAIKAI.
Maine’o valstijoj, netoli 

nuo Bangoro miesto, pereitą 
sąvaitę sudegė Rosebush’o 
farma ir gaisre žuvo du vai
kai. kuriuos motina buvo pa- j 
likus ir išėjus su reikalais 
pas kaimynus. Kada namas 

tomą, norėjo jį iškeisti ant pradėjo degti, subėgo kai- 
pinigų, bet persitikrino, kad 
aš sakiau tiesą. Tuomet jis 
atėjo pas mane i namus. Aš 
liepiau jam ateiti sekantį 
panedėlį, tai tuomet jis ga
lėsiąs gauti 1,000 dolerių 
grynais pinigais.

“Jis atėjo, bet mano na
muose buvo jau du detekty
vai. Aš Įdaviau jam $400 
suženklintais pinigais, ir ka
da jis juos priėmė, iššoko ras ir išdegė visas jo vidurys, 
detektyvai ir'liepė jam pa- Buvo bijotasi, kad ugnis ne
kelti rankas aukštyn. < _
suriko ir pradėjo muštis. Pa- gaisrininkams pavyko ją ant 

.kol detektyvai jį nugalėjo, vietos nuslopinti. Nuostoliai* 
jisai išmušė du priešakiniu siekia pusę miliono dolerių, j kompanija pradėjo daryti 
mano langu ir du stiklu stik
linėse gonkose.”

Kun. Jonaitis sakosi esąs 
Įsitikinęs, kad Joseph R. 
Austin tyčia buvo užtaisęs 
jam šitą “frame-up,” kad 
paskui išgavus $1,000.

Musų korespondentas, ku-

laikraščiai tapo užsmaugti. 
Teisybės rašyti nevalia. Fa
šistų yra didžiuma, ir jų turi 
būt vilius.

Fašistų darbai jau žinomi 
visam pasauliui. Žudymas 
politinių savo priešų, ardy- 
mas darbininkų organizaci
jų, deginimas jų namų ir 
naikinimas visokio jų turto 
—tai paprastos fašistų val
džios priemonės kovai su 
opozicija.

Ir dabar Alussolini pareiš
kia, kad šita razbajaus poli
tika bus vedama toliaus.

Padarius jam šiįą pareiš
kimą, visi ministeriai pada
vė rezignaciją, kad palikus 
jam laisvas rankas sutvarky
mui naujo kabineto; gi li- 

ministeriai, kurių

Tas paliečia 81,000 audėjų. 
Darbininkai žada kovoti.
Fall River miesto medvil

nės fabrikantai paskelbė, 
kad nuo 12 sausio jie numu
ša 10 nuošimčių 40,000 dar
bininkų algas.

Šitas pranešimas darbi
ninkams buvo skaudi žinia 
ir jie tuojaus pradėjo tartis, 
kaip prieš tai kovoti. Audė
jai jaučiasi fabrikantų nuta
rimu labai užgauti. Bet ko
voti darbininkai gali tiktai 
streiku, o streikuoti dabarti
niu laiku, išbuvus beveik - 
per visą vasarą be darbo, 
nelengvas daiktas, o ypač 
tiems, kurie turi maitinti šei
mynas. Fabrikantai supran
ta, kad darbininkų padėtis 
labai Ainki, ir tuo pasinau
dodami nutarė apkapoti

policiją; paskui, uniformuo
tiems policmanams jisai Įsa
kė pakeisti patruliavimo lai-į 
ką ir gatves. Iki šiol polic- 
manai pereidavo tiktai pas
kirtomis jiems gatvėmis ir 
paskirtu laiku. Vagis pada- 
boja. kada poiiemanai per
eina savo “bearus.” ir'Tuo
met puola krautuves ir pra
eivius. Dabar gi policija 
taip manevruos, kad bandi
tai negalės žinoti, kada ir 
kur galės susisitikti su val
džios atstovu. įsakyta areš
tuoti visus nužiūrėtus asme
nis, ir pas kuriuos bus atras-1 
taYevolveris ir kitokių gink
lų, tokių nepaleisti.

f
VOKIEČIAI PASIRAŠĖ 
SUTARTI SU PORTU

GALAIS.
Tarp vokiečių ir portuga

lų šiomis dienomis buvo pa
sirašyta prekybos sutartis 
vieniems metams. Svarbiau
si sutarties punktai yra to
kie, kad abidvi šalĮs pasiža
da Įsileisti viena kitos pre
kes numažintu muitu.

NORI UŽDĖTI ATEI
VIAMS PO $10 TAKSŲ.

Massachusetts legislatu- 
ron yra Įneštas bilius. kuris 
siūlo uždėti $10 taksų vi
siems, kurie nebalsuoja. Bi- 
liaus autorius apskaito, kad 
šituo budu valstija galėtų 
surinkti $5,000,000 iš atei
vių, kurie neturi pilietinių 
popierų, ir kitus $5,000,000 
iš tų piliečių, kurie nors gali 
balsuoti, bet tingi užsiregist
ruoti ir rinkimams atėjus 
neina balsuoti.
\________________________

UŽDARĖ KOMUNISTINĘ 
ORGANIZACIJĄ.

, -Jugoslavijoj valdžia už- beralai 
darė kroatų valstiečių orga- buvo du. visai pasitraukė iš 
nizaciją, Įsakė areštuoti vi- Mussolini valdžios, 
sus jos vadus, paimti doku
mentus ir prašalinti iš vals
tybės tarnybos visus žmo
nes, kurie prie tos partijos 
yra prigulėję. Jos vyriausis 
vadas Radič jau areštuotas. 
Jis buvo atrastas slaptam 
kambary pas Seimo atstovą 
Kochutičą.

Valdžia uždarė tą partiją 
dėlto, kad ji šliejosi prie ko
munistų Internacionalo.

•Italijos atstovas prie Tau-j 
tų Lygos. Signor Salandra, 
taipgi rezignavo.

Visos valdžios Įstaigos ta
po apstatytos sustiprinta po
licijos ir milicijos sargyba; 
gelžkclių sargyba irgi su-; 
stiprinta, nes fašistų valdžia! 
bijosi opozicijos sabotažo. 
Vienu žodžiu, fašizmas su
skaidė Italiją i du kariaujan
čiu abazu, kurie tyko viens 000. 
kitą sunaikinti

Kaip ilgai šalis galės ši- rU6 laiku, 
tokiose sąlygose gyventi, ’ 
parody- ateitis.

--------------- j pastangų, kad uždraudus ru- 2,000.000 ANGLIJOS DAR-;
NUŠOVĖ KUBOS MIESTO su dainininkui šaliaoinui BININKU REIKALAUJĄ 1

MAJORĄ. dainuoti Washingtono Ope-
Ant Kubos salos pereitą ros kompanijai “Fausto”

myliai ir atbėgo vaikų moti
na. Ji puolė i ugnį vaikus 
gelbėti ir skaudžiai apdegė. 
Jei farmeriai nebūtų ją iš
traukę, tai ir ji butų sudegus.

PITTSBUGHE DIDELIS 
GAISRA^

Pittsbughe šį panedėli bu
vo didelis gaisras. Ant Penn. 
Avė. užsidegė 10 aukštų mu-

I

Jis nušluotų visa miestą, tečiaus NORI UŽDRAUS i ŠALIA- 
PINUI DAINUOT.

Chicagos Civic Operos

BAŽNYČIA NEĮSILEIDŽIA 
BEDARBIU.

Pagarsėjęs Urbai n Le- 
doux, kitaip žinomas kaipo 
“Mr. Zero,” suorganizavo 
Nevv Yorko bedarbius, ku
rie neturi jokios pastogės, ir 
nuvedė juos i kongregacijo- 
nalistų bažnyčią* nakvynės 
prašyti. Iš pradžios kuni
gas bedarbius Įsileido ir nuo 
Kalėdų jie tenai nakvojo iki 
5 sausio. Toliaus bažnyčia 
buvo uždaryta ir bedarbių 
vadui pareikšta, kad jo žmo
nės esą “nešvarus,” todėl 
negali bažnyčioj nakvoti.

Ledoux bandė surasti vie
tą bedarbiams katalikų baž
nyčiose, bet tos ištolo skur
džių neįsileidžia.

Tokių bedarbių, kurie ne
turi pastogės, dabartiniu lai
ku Nevv Yorko esą apie 60,- 

O kapitalistų spauda 
: nuolatos bubnyja apie ”ge-

1

i

!Į

AUTOMOBILIAI PERNAI 
UŽMUŠĖ 709 ŽMONES.
Per pereitus metus Mas- 

sachusetts valstijoj automo
bilių nelaimėse buvo užmuš
ta 709 žmonės, kas reiškia 
131 daugiau negu metai at
gal. Beto, 19,579 žmonės 
pernai buvo automobilių su
žeisti.

PERNAI VALDŽIA SU
RINKO $1,773,732,000 

TAKSŲ.
Iš Washingtono praneša

ma, kari pasibaigusiais da
bar J 924 metais federalė 
valdžia surinko iš Suvienvtu I * a.

Valstijų gyventojų 1,773 mi- 
lionus dolerių mokesčių. Už 
muitus ant Įvežamų prekių 
valdžia surinko arti 506 mi- 
lionų dolerių.

Kaip tik pasklido gandas, 
kad Fall River audeklinėse 
algos mušamos žemyn, 
New Bedfordo audeklinių 
fabrikantai tuojaus sušaukė 
nepaprastą susirinkimą, ir 
spėjama, kad jie taipgi ka
pos algas. Nevv Bedforde 
dirba apie 41,000 audėjų.

Girdėtis, kad ir Lavvren- 
ce’o audeklinių savininkai 
tariasi apie algų mušimą, 
šiomis dienomis tenai atvy
ko audėjų unijos (United 

1 Textile Workers of Ameri
ka) pirmininkas McMahon 
* pasitarti su vietos vadais, 
j kaip geriau sustiprinti dar
bininkų organizaciją, idant 
jie galėtų apginti savo algas. 
Jis sakosi tikrai žinąs, kad 
Lavvrence'o fabrikantai tu
rėjo slaptą susirinkimą ir 
svarstė algų apkaposimą.

Ijovvellio audėjai taip pat 
subruzdo. Lavvrence’o ir Ix>- 
vvellio audeklinėse dirba 

j daugiausia ateiviai, kurių 
tarpe ir lietuvių yra nemaža.

BOSTONO BANDITAS 
SUIMTAS NEW YORKE.

Nevv Yorko policija suė
mė banditą Weiner'i, kuris 
pereitą rudeni su keliais ki
tais plėšikais užpuolė dei
mantų krautuvę Bostone ir 
išplėšė rž $100,009 brang- 
menų.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
FRANCIJOJ.

Franci jos mieste Dourar- . 
nez, kur komunistas yra IŠ

DAIGIAU ALGOS. ! rinktas majoru, sustreikavo 
Iš I. bidono pranešama, darbininkai ir kilo kruvinos 

Penki žmonės buvo 
tanamo miesto majoras Sa- padaręs kontraktą dainuoti bininku pareikalavo apie pašauti, tų tarpe ir pats ma-j 
las. Užmušimo motyvas ne- tiktai chicagiškei kompani- $470,00i’.o00 daugiau algos'juras; ii riaušininkų areš- 
žinomas. ‘jai. > mėtom.. |tuou.

subatą tapo nušautas Guan- operoj, nes Šaliapinas esąs kad 2,<" '>,000 Anglijos dar-'riaušės

EUROPOJ SIAUČIA BAI
SIOS AUDROS.

Audra, kuri perėjo perei
tą sąvaitę per Suvienytas 
Valstijas, dabar pasiekė Eu
ropą ir tenai siaučia visu At
kilto pakraščiu. Anglijoj ta
po užlieta daug miestų jūrių 
bangomis, o Francijoj pei
kei ias dienas vėjas ir lietus

: .ai p dūko, kad žmonės lau
kan išeiti negalėjo.

SUDEGĖ BAŽNYČIA.
VVoburn.c pereitą sąvaitę 

sudegė ligi pamatų bažny
čia. Vėjas buvo labai dide- 
is ir ugnį nešiojo Į visas pu- 
;es, kitos triobos neužsidegė, 
įors jų sienos gana apgruz- 
lo. čia jau lyg ir atbulas 
tebuklas; tvartai išliko 

>veii i, o Dievu namai su- 
plukėio.



B APŽVALGA 0
Ar IŠT1KRO KRIKŠČIO

NIŲ MIN1STF.R1A1 
SUSIMUŠĖ?

Sakoma kad taip, bet per di
delę kun. Krupavičiaus barz

dą guzo nematyt.
Pereitam “Keleivio” nu

meryje tilpo žinia apie krikš
čionių ministerių muštynes 
Lietuvos Seime. Buvo pasa
kyta, kad susiginčijus dėl 
Kauno tvirtovės žemių, ku
rias kun. Krupavičius pradė
jęs dalyti savo giminėms, 
karo ministeris Daukantas 
kirtęs Krupavičiui i žandą.

Dabar apie šitą incidentą 
skaitome ir “Sandaroj” (Nr.: 
1), kuriai praneša apie tai 
tūlas Runas. Bet jis sako, 
kad muštynės Įvykusios ne 
Seime, o ministerių kabine
te. Krikščionių valdžia šitą i 
atsitikimą nuo žmonių labai 
slepianti, todėl Lietuvoje 
apie ji laikraščiai negali nei 
rašyti, tečiaus užsienio spau
da jau plačiai mūsiškių krik
ščionių ministerių muštynes 
aprašiusi ir Lietuvos val
džios žinių agentūra “Elta” j 
šitų aprašymų visai negin
čijanti.

Taigi, kad ministeriai mu
šėsi, abejonės nesą. Kunigas 
Krupavičius gavęs i žandą 
pilna kumščia, bet kadangi] 
jis turis didelę barzdą, tai 
guzą pastebėti esą sunku.

Rašydamas apie gautajĮ “.t 
kun. Krupavičiaus ąntausi, 
“Sandaros” korespondentas 
sako:

“Greičiau, negu tie gandai . 
spėjo paplisti po Kauną, lenkų 
spauda pakartojo juos su viso-j 
mis smulkmenomis.

“Suprantama, kad Kaunas bolševikų “traicės” (Zinov- 
nelabai aiškiai tą antausi išgir-:jevo _ Stalino - Kamenevo), 
do. Dalykas, mat, toks, kuris kurj buvo isakius jam jšva. 
ir pne genausiu noru viešumon . T,
neleistinas. Mat, šeimyniniai,zluotl 1S Maskvos j Kauna- 
dalykai... [z4-

“Kun. Krupavičius, kaipo te-' Dabar Trockis sėdis kalė- 
mės Ūkio ir Valstybės Turtų 'jime po stipria apsauga ir 
ministeris norėjęs iMalinti, . neį jo
Kauno fortu žeme, o Krašto , J ....
Apsaugos ministeris pulk. Dau- ',rau?am5- ."«> gimmems: 
kantas pareiškęs, kad fortai ir. laišku jis taipgi negalįs nie- 
žemė esą reikalingi apsaugos kam rašyti, nei kitų rašyti 

jam laiškai prie jo neprilei-

‘Daug aiškesnių žinių mes 
• gavome šią sąvaitę iš Kauno 
nuo “Keleivio” korespon- 

Jdento, kuris praneša štai ką:

"Ministerių kabineto posėdy 
i kun. Krupavičius pranešė, kad 

tarp kitų jo draugams atiduotų 
dvarų, jisai atidavė vieną skly- 

i ik) savo panelės brolėnui Kauno 
: fortuose. Krašto apsaugos mi- 
, nisteris pulk. Daukantas užpro

testavo. kad kišamasi i jo zoną. 
(Daukantas yra nepartinis, 
liaigęs generalio štabo akade
miją Petrograde, ir labai inte
ligentiškas žmogus.) Krupavi
čius nepaisė protestų ir pasa
kė: ‘Visų Daukantų praeitis 
yra tamsi.’ Tuomet Daukantas 

į kirto Krupavičiui i snukį. 
! tas net apsikruvino. Savo 

bę gindamas. Daukantas 
traukė ir revolveri.

“Įtūžę klerikalai pasiuntė re
zignacijos raštą Daukantui pa
sirašyti. bet šis atsake: ‘Tegul 
pirmiau rezignuoja Krupavi-, 
čius; tada aš iškelsiu klerikalu: 
darbuotę ir pats rezignuosiu’.”

Kada valdžioje prasideda; 
šitokie dalykai, tai jos gyve
nimas jau neilgas. Sakoma, 
kad klerikalai ir patįs jau 
prisipažįsta, kad jų dienos 
suskaitytos. Jų vietą turės 
užimti pažangus žmonės.

kad 
gar- 
išsi-

TROCK1O KARJEROS 
GALAS.

Londono “Daily Teleg- 
raph" gavo žinių, kad Leo
nas Trockis, pagarsėjęs Ru
sijos revoliucijos genijus, 
jau užkaltas kalėjimam

Šitos žinios esančios iš pa
čios Maskvos ir apie jų tei- 

į netenką abejoti. 
Trockis buvęs areštuotas už
tai, kad atsisakęs klausvti

Basanavičius sako, kad ši
toks kalbos taisymas ištiki u 
jų yra jos darkymas. Epite
tas “velionis” yra vyriškos 
1 lyties ir iš jo negalima dary
ti moteriškos lyties genitvvo. 
“velionies." taip kaip iš; 
Čiurlionio negalima daryti 
čiurlionies. Nors tūli šitaip 
daro, bet tai esanti klaidin- 

iga forma.
Toliaus d-ras Basanavi

čius parodo taisyklę, kur rei
kia vartoti galūnes "ybė,” o 
kur “ystė.” Substantyvai, 
kurie paeina nuo substanty- 
vų, visuomet turi turėti galū
nę “ystę,” pavyzdžiui: tau
ta—tautystė, pilietis—pilie- 
tystė, lietuvis—lietuvystė ir 
taip toliau.

Gi vardai, kurie paeina 
nuo adjektyvų, turi turėti 
galūnę “ybė,” pavyzdžiui: 
dora—dorybė, gausa—gau
sybė, ir t.t.

šitaip rašyti ir kalbėti lie
pia Schleichefio ir Kuršai
čio gramatikos, sako d-ras 
Basanavičius.

i
i

APSIVALĖ NUO KOMU
NISTŲ DIKTATŪROS.
Chicagos lietuvių rubsiu- 

vių organizacija apsivalė 
nuo komunistu šeimininka
vimo. Apie tai praneša 
“Naujienos”:

BO T AG AS : 'M’bą su ūsais, apie kurią vė- j
'• i liau sužinojau, jog ji ženota 

|6U boba be ūsų. Vadinasi.
-s .metų atgal [dvi bobos apsiženijo ir gy- 

Anierikt" ivių spaudoj! vena drauge per daug metų, 
.pasirodė ; kaukimas be;kaipo vyras su pačia, šios 
parašų, ui b. vo nusiskun- dvi bobos sako nemėgsta fo- 
(Ižiama faktorių už nių...
talpinimą geroe literatu-' ______
ros" i gurbą odei*ano at- C* * ‘ 
sišaukin u’ ’rius numatė f atėjęs vyras liepė barberini 
išleisti iai r. < . kuri jis pa-'nuskusti jam galvą, nes jo 
vadino “(iui Oi.'” ir prašė re-j pati nusikirpo plaukus. Tai 
dakcijų paremti "Gurbą” j pabaidė pačią! į

i raštais" i' redakcijinių gur
bų. Rasi dai gelis atsime-'
na.

Oklahoma City skutykloj

Jei nebūtų arklių, tai bea- 
. bėjo, čigonai butų priversti 

~ ■ išsižadėti čigoniško gvveni-
Kai susitarė isi lietuviški mo ir priprasti gyventi žmo- 

I redaktoriai nepritarė nau
jam “laikraščiui” “Gurbui, 
o kiti nepagailėjo tėviškų 
pamokinimų i’ sarkazmo to
kio “laikrašči'i” sumanyto
jui. Bet jei žm gus jau Įpra
tęs šluostui nosį ranko
ve, tai jis nepaiso, ką kiti 
sako apie jo b .zgančią ran
kovę. Taip buvo ir su “Gur
bo" leidėju.

niškai.
M ■ .....

T • •Jei ne Krislus, tai kunigi
ja butų priversta išsižadėti 
i kuniginio gyvenimo ir užsi
dirbtų pragyvenimą ranko- 

; mis, o ne monais

i

Pakol Pruseika dar gau
na gerai išsigert, jis yra 
smarkus bolševikas. Neduo
kit jam lakti—ir už trumpo 
laiko jis paliks mizernas 
menševikas. Tas pats butų 
ir su jo smarkiais draugu
žiais.

M

Du mėnesiai atgal “Am. 
Lietuvis" paminėjo 10 metų 
sukaktuves nuv “A. L.” atsi
radimo.

Kas žino “A. L.” turinį, 
žargonišką jo rašybą ir pa
kraipą. tai be vargo dasipro- 

j tės, kas buvo tas “Gurbo” 
gazietos sumanytojas ir be

“šiandien, gruodžio 30. Lie- parašo atsišaukimo autorius, 
tuvių 269 Skyrius turėjo boka
lo ir kitų unijos viršininkų rin
kimus. Jų rezultatai toki, kad 
nei vienas Maskvos agentas ko
munistas nebebuvo išrinktas 
nei jokion vieton, nei iokion Įs
taigon.

“Per keliatą metų saujalė ko
munistų diktatoriavo Lietuvių 
Skyrije, kaip jie kad pratę 
diktatonauti. Tatai galų gale 
lietuviams unij’istams taip pa
kyrėjo. kad jie nusitarė tos dik
tatūros atsikratyti. Tą jie šiuo
se rinkimuose ir padarė. Rub- 
siuvių Skyriaus viršininkais iš
rinko pažangiuosius lietuvius, 
kuriems tikrai rupi organizaci
jos reikalai ir darbininkų būvio 
pagerinimas, o ne komintemo 
tėziai.”

Chicagos rubsiuvius 
užtai pasveikinti.

rei-

Jei Maikė Paltanavičius 
butu išdrįsęs leisti “Gurbą,” 
tai laikraščių pašiepimai bu
tų sudeginę ojo gazietą. 
Bet Paltanavičius perkrikš- 
tyjo negimusi “Gurbą” Į 
“Amerikos Lietuvi” ir, vie
toj ekzekvijų. >au vienas su 
pačia, vaikais ir puse zece- 
rio švenčia 1' metų jubile- 
ju.

Musų žmonėms permai
nytas vardas tirk daug rieš- 
kia. kaip apsuktas atbulas 
kalnierius.

kia

Kažin kiek pasveikinimų 
gavo kun. Taškunas nuo da
vatkų už paaiškinimą Bos
tono atdvokatams, jog žodis 
davatka reiškia raganą. Ku
nigai tik prie sienos prispir
ti pasako teisybę.

Amerikoj Įvykus prohibi- 
cijai kunigai neišdžiūvo, 
nes kaip tie čigonai su ark
liais, stumiasi šlapiu keliu.

Jei paskutiniu momentuitija, bet vienas du asmeniu. 
, kokie Įvy-IReiškia, eidamas Lenino 

sudaro komunistinės; mintimi Trockis, gal pats to 
nejausdamas, parodė, kad 
Lenino ir jo pasekėjų supra
timas proletariato diktatū
ros yra netikras, yra absur
das. Praktiniame savo iš
reiškime “trockizmas” yra 
asmeninė diktatūra.

Demokratinio socializmo 
žvilgsniu vienodai klaidin- 

jgas yra tiek Leninas, tiek 
[Trockis. Ar Rusiją valdo 
[komunistų partija t. y. jds 
centras iš 10-20 žmonių, ar 
vienas generalis komisaras, 

[skirtumo čia nėra. Diktatū
ra grupės ar vieno žmogaus, 
bet diktatūra, kuomet dar
bininkas negali laisvai mąs- 
tvtijr kalbėti, negali laisvai 
skaityti ir rašyti, negali strei
kuoti, negali “savo” valdžios 
kritikuoti, kontroliuoti ir jos 
rinkti—tai nėra proletariato 
valdžia, tai nėra kelias i so
cializmą.

Kas pasidarė iš Lenino te- 
.orijos pi-aktikoj ? Jis pradė
jo nuo obalsio: visa valdžia 
sovietams. Bet dabar ir ak
lam aišku, kad iš sovietų li-

paklausti savęs, kokie Įvy-] Reiškia, 
kiai sudaro
Rusijos turini, reikėtų atsa
kyti : kova prieš TrockĮ. Ko
munistų partijos centras pa
skelbė idėjini karą Trockiui. 
Komunistų lyderiai visuose 
d i d esn i uose susi r i n k i m uose 
kalba ilgas ir karštas kalbas 
prieš TrockĮ. Laikraščių 
skiltys užpildytos rezoliuci
jomis prieš TrockĮ, rezoliu
cijomis, kurios Įsakymu iš 
Maskvos priimamos komu
nistų organizacijose ir susi
rinkimuose.

Kas gi atsitiko, o pirmiau
sia, kas gi tas Trockis? Gal 
baltagvardiečių 
gal baltasis diplomatas, 
gal koks 
kas”? Ne, 
miausias Lenino bendradar
bis (“Leninas—Trockis”), 
vienas žymiausių komunistu 
lyderių. Revoliucinės Karo J 
Tarybos pirmininkas, karo 
komisaras ir raudonosios ar
mijos vadas, puikus kalbėto
jas ir organizatorius. Vienu 
žodžiu, Trockis—komunisti
nės Rusijos Įtakingiausias 
asmuo ir prieš tą asmeni d a- ko tik vienas vardas. Laisvų 
bar komunistų partija pa-! rinkimų i sovietus nėra. So- 
skelbė mobilizaciją... cialdemokratai ir eserai Ru-

Už ką? Deliai ko? sijoje, kurie dalyvavo sovie-
Matote, Trockis parašė:fuose»dabarsėdikalėjimuo- 

knygą “1917 metai,” kurioje se* 0 sovietuose sėdi vieni 
praveda minti, kad dabarti- komunistai. Obalsis: visa 
niai komunizmo rėksniai, i valdžia sorietams, virto 
kai Zinovjevas ir kiti, prieš j°balsiu: visa valdžia komu- 
pat spalių revoliuciją nepa-i nistams. Bet pasirodė, kad ir

I

■

I
generolas, 

i, o 
’socialpardavi- 
Trockis-—arti-

rodė pakankamo pasirižimo,] komunistai toli gražu neturi 
net visas komunistų centro .laisvo apsisprendimo. Net 
komitetas svyravo, ar pradėt -oks komunistų šulas T rot- 
perversmą, ir tik Leninas su ° —- > — ’ - « ««
Trockiu—veikiauqirieš viso 
centro komiteto nusistaty
mą, negu jam padedant, su
kėlė spalių mėn. perversmą.
• Kiti komunizmo genero
lai Įžiūrėjo tokioj. Trockio 
minty hereziją, iškraipymą 
Lenino mokslo. Iljičas (Leni
nas) mirė, jis kanonizuotas 
t. y. pripažintas komunistų 
šventu ir neklaidingu, kaip 
tas Romos popiežius, kuriam i 
galima tiktai melstis, bet ku
rio negalima kritikuoti. Kiti 
komunizmo generolai kalti
na TrockĮ tuo, kad jis paro
dė palinkimo pakeisti leni
nizmą “trockizmu.” Už tą 
“nepabažnumą” ir sukilo 
prieš TrockĮ kiti komunizmo 
arkangelai. Jo knyga dabar 
uždrausta ‘.skaityti, nelygi
nant kaip Lietuvėje “Šven
tojo rašto paslaptys?’

i-

Kas gi tas “leninizmas” ir 
“trockizmas” giliau pažiurė
jus? Matote, Leninas moki
no, kad demokratizmas so
cializmui nereikalingas. Re
voliuciją gali padaryti gink
luota mažuma, kuri paskiau 
geležine ranka valdo kraštą. 
Ta revoliucinė mažuma yra 
ne kas kita, kaip komunistų 
partija. Tai ir yra proleta
riato diktatūra. Taip galvo
jo Iljičas ir taip nori supras
ti savo pašaukimą visa ko
munistų partija.

Tuo tarpu Trockis nuėjo 
dar toliau ir pastatė tašką 
ant i. Savo 
apie spalių revoliuciją jis 
parodė, kad sukilimą pradė
jo ir vedė ne komunistų par
tija, bet atskiri asmens. 
Reiškia, iš čia seka mintis, 
kad revoliucinė mažuma ga-

Illinois valstijos komisio- 
nierius tvarkymui prohibici- 
jos, G. J. Simons, savo ra
porte pareiškė, jog tik Chi- 
cagoj 218,000 galionų stip
raus vyno kas metai sunau
doja kunigai de! “sakra
mentų." Ir kunigai nesisar- 
matina vampsėti blaivinin
kų susirinkimuose, ir blaivi
ninkai klausosi neblaivo do- 
brodziejaus deklamacijų 
apie blaivybę.

kis negali rasti to, ką jis no
ri rasti. Laikraščiuose talpi- 

' narna tiktai rezoliucijos 
prieš TrockĮ, bet nei vienos 

j rezoliucijos už TrockĮ, nors 
■ negalima abejoti, kad Troc- 
; kis neturėtų skaitlingų savo 
; šalininkų: mat, diskusijos 
draudžiama.

Jeigu jau Trockis neturi 
laisvės Rusijoj, tai ką gi be
kalbėti apie paprastą komu
nistą darbininką? Štai kuo 

[virto Lenino teorija prakti
koj ! Tai ne laisva proletarų 
valstybė, tai proletarų min
ties kalėjimas! Paskutinės 
žinios skelbia, kad Trockis 
atstatytas nuo visų vietų.

Bet vis dėlto keista, kad 
Rusijoj apie Trockio asmeni 
sukeltas toks didelis triukš
mas. Pavojus, žinoma, ne 
tame, kad parašyta keli pos
lapiai knygos, kuriuose ko
munistinė revoliucija nu
šviest# šiek-tiek kitaip, negu 
to norėtų dabartiniai komu
nizmo vadovai. •’.. Pavojus, 
matyt, tame, kad tūds pusla
pius parašė Trockis, 
kas kitas. Trockio istorija 
sako apie tai, kad ankštoj 
komunistų šeimoj ne viskas 
tvarkoj, kad ten viešpatau
ja nepasitikėjimas ir baimė 
vienų, prieš kitus, intrigos, 
idėjinis atsitolinimas. Taip 
keršija komunistų diktątųra 
pati sau. J. Girėnu.

(‘‘Socialdemokratas0) •
. .

Kaip sau norite, bet atro
do, kad neužilgo bus pabai
ga svieto. Zbavicieliau tu 
brangiausias! Moterys vaik
ščioja visur be :ndarokų, tik 
su kėlirfėmis. N eik pas bar
beni apsiskusti r ten rasi mo
teris be andai* kų ir barbe
nai pasisodinę jas kedėse 
tupinėja • su žirklėmis ir 
skustuvais ap ink. Galima 
tikėtis, kad daugelis jaunų 
vyrų vietoj p okytis-kuni
gauti—mokinsis barberiau- 
ti. Pirmoji nu eris. tik sū 
Adomu spacieravo be anda- 
ipko. bet jos ar.ukės spacie- 
ruoja be andarokų su visais.

Į
iKLERIKALI5KAS 

PIKTUMAS.
Telegramos praneša, kad 

šiomis dienomis Ispanijoj iš
ėjo iš proto katalikų vysku
pas Munoz. Jis staiga pra
dėjęs dūkti ir keikti karalių 
Alfonsą ir visą Ispanijos val-

rūkalams.
“Dalykas rimtas ir aiškus, |įžiami Xet kalėjimo sar- 

bet kun. Krupavičius^ turi daug kurje a£neša jam
giminių, kuriuo? reikia gi pa-i° . . . ,
tenkinti... Daukantas atrėžęs.! uzdi austa SU juo
kad jis neduosiąs valstybės tur- kalbėtis.
tų dalinti kun: Krupavičiaus

o giminėms. -7* 
r dęs ir atsakęs, kad geriau, gir-, į Q tūkstančius žmO-

di, jis išdalysiąs tuos turtus | . 
savo giminėms, negu kad jietni^’‘ 
butu išdalinti p. Daukanto gi-[revoliucionieriais. Dabar 
minėms... Pastarasis daugiau jis pats apskelbtas kontrevo- 
jau nekalbėjęs, bet veiksmu Įjucionieriurn ir gali būt da 
pradėjęs argumentuoti. 1 ^šaudytas kaipo revoliuci-

“Antausį girdėję tik tie. ku-, išdavikas
rie ten buvę. Radio jis perduo-J ‘ ,
tas nebuvęs, bet aidas visgi nu-' Išrodo, kad Trockis peril- .g Sara_
aidėjo. Kaune žmones jj įsgir- gai gyveno. Jei Jis butų mi-s6 . ,.
do tik kaipo nepadavimą ran- ręs pora metų atga^ laj šian-itOg°S_ archivyskupu, be S 
kos; Vilniuje J?i-kaipo tikrą djen butu b Rusijos[garbeįtekusi Palmos vysku-
antausi. keno teisybe, pasaky-| J , pyj. Jagamastis Munoz tiek
ti sunku, tuo labiau, kad kun. j^oiiucijos dievu, Kaip j kad iš proto išėjo.
Krupavičius taip apžėlęs barz-,dabar yra Leniną^. Dabar į ? niitnrrėh>’
da, kad netik paraudonavimą, [gi jis gali likti jos velniu. i ^ai Pllctu

Tai ve, ko susilaukė žmo-
Krupavičius isižei-' kuris dėl revoliucijos

kurie jam -’ išrodė- kont- ]
• • • • I

bet ir didoką guzą pastebėti bu
tų nelengva.

“Juokai juokais, o visgi ten 
—kabinete__kas tai buvo. Au
sėtosios sienos pasakoja, kad 
p. Tumėnas (ministerių pirmi
ninkas) pasiūlęs p. Daukantui

DUODA VĖJO KALBOS 
“TAISYTOJAMS.”

D-ras Basanavičius para- 
...... —z ,------ i kauniškę “Lietuvą” 

atsistatydinti, bet sis, pasita- [straipsnį apje Kudirkos ŲMr-
ręs su karininkais, neradęs rei- i 
dalingu tai daryti. Jo nuomo
ju, atsistatydinti turėtų kun.
Krupavičius, o juo labiau, kad riams vėjo už “taisymą” to 
da metus paministeriavęs jis 
visai užmiršiąs mišias laiky
tis*

Tai taip rašo “Sandaroj” 
jos korespondentas Runas, 
jis, matyt, visko da nežino.

Pradėjus jam blaškytis, 
davatkos žegnodamosios iš
bėgiojo laukan. Telegramos 
sako, kad vyskupas gavęs 
proto sumišimą iš didelio 
piktumo. Jis baisiai troškęs Nesenai Chicagos teisme 

paaiškėjo, kad suareštuota 
moteris buvo vyras Fred S. 
Thompson. kuris buvo že- 
notas su vyra ir niekas neži
nojo, jog jis buvo vyriškos 
lyties.

Salėm. Mass. katalikų ku
nigas Rev. Fr. John Dumish 
apskundė parapijonus. ant 
$500 už nemokėtą jam algą. 
Matyt, parapijonai pilnai ti
kėjo Dumish pamokslams, 
“Šauk,, atšauks, prašyk, o 
.išprašysi.” Bet kunigai žino, 
kad šaukimas tik tiek reiš
kia, kaip šunelio kaukimas 
prieš mėnuli. Ubagai ir ku
nigai meldžiasi; prašo Dievo 
duonos musų duok mums 
šiandiena, bet jei žmonės ne
numeta jiems plutos, tai jie 
net i teismą juos traukia, 
kad anie tiki kunigų pasa
koms.

■ Tai bent piktumėlis!

i
i
i

i
i
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| Vokietijoj rado Berline di- taip Trentono moterys ąpsi- 
deli slaptą ginklų sandeli, pažinę arčiau persiskyfė. 
Versalės sutartis draudžia ,Sako, nėra fonių...

’ Vokietijai ginklus daryti,' _ . . ;
bet, matoma, ji slapta juos • , „ . . - .
. . , . . , \ ku laikraštininkui laike sei-daro n- slepia i slaptus san- mą Worcest(., , !as8 kurja. 

delius. šito dėki aliantai rae buvau ,.t3ortwju ]a. 
dabar atsisakė ištraukti iš bai slaunios norikų gazie- 

IKoelno savo kariuomenę, tos
” “tautyi>i(,”if t.t. kuri turėjo išeiti 10 sausio. • Tame sein - n ačiau storą gu.

RADO SLAPTĄ GINKLŲ 
ARSENALĄ VOKIETIJOJ.

Aliantų kontrolės misija

! Trenton, N. .J., p-lė Blan- 
che Hughes -4 »sivedė” su 
mergina, kur pasivadino 
Wi’liam .J. Hcuston. Bet 
kaip chicagiečiai vyrai,

ties sukaktuves, ir dabar jis 
duoda “Lietuvos” redakto-

straipsnio kalbos. Kur d-ro 
Basanavičiaus buvo parašy
ta “velionio,” “tautystė,” 
“lietuvystė,” tenai redakto
riai padarė r “velionies,” 
“lietuvybė,

j Praėjusią vasary iautinin-

Saksonijos princas Jurgis 
priėmė kunigystės stoną dėl
to, kad perprašyti “pondzių” 
mieliausi už jo motinos ka
ralienės Louise griekus, nes 
ana 21 metai atgal pabėgo 
nuo savo vyro su italų pia
nistu. Tai bracia, jo razu- 
mas! Mat, dabar Saksoni
joj jau respublika, tai prin
cams ten sugriuvo karališki 
palociai su pulkais tarnų. 
Reiškia, dirbk ar badauk! 
Ot delko princas tik už 21 
metų sužinojo, jog jo moti
na sugriešijo ir jam reikia 
būti ne karalium, bet kuni-

Nordika*. Ii būti net ne komuni tų par-

atsiminimuose JAPONŲ PRIEGLAUDOJ 
SUDEGĖ 120 ŽMONIŲ.
Japonų sostinėj Tokio, ąĮ 

panedėlĮ sudegėprieglauda 
išėjusienjs iš proto žmonėms. 
Liepsnose žuvo 120žmoniij. 
Be prieglaudos, ugnis nu
šlavė da 50 namų. * ‘ j
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Kas skaito ir ražo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDE IIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

CHICAGOS CHRONIKA.
Meno jiegos susispietė 

Chicagoje.
Kalėdas švęsti teko Chi

cagoje Jonui Butėnui, J. 
Vaičkui, ir ant galo atvyko 
Dzimdzi-Drimdzi. Chicagie- 
čiai pirmą kartą susilaukė 
tiek daug meno jiegu.

J. Vaičkaus Dramos 
Studija.

J. Vaičkus Chicagoje turi 
labai gerą pasisekimą ir 
žmonių pritarimą jo Dramos 
Studijai. Kas dieną vis dau
giau naujų teatro mėgėjų 
įsirašo jo dramos mokyklon. 
Vaičkus gerai mokina savo 
mokinius, o jie mokinasi ir 
džiaugiasi. Jie džiaugiasi ir 
tuo, kad jiems tenka matyti 
patį Vaičkų lošiant rengia
muose jo spektakliuose.

Jono Butėno Koncertas.
Gruodžio 17 d., Bohe- 

mian-American svetainėj 
įvyko Jono Butėno koncer
tas. Oras tą vakarą buvo la
bai blogas—lyjo. Bet publi
kos visgi buvo nemaža.

Butėną dainuojant aš gir
dėjau apie trejatą metų at
gal ; dabar jau yra didelis 
skirtumas jo balso išlavini
me. Jis dabar yra veik pil
nas dainos artistas. Kaip 
žinia, jis nesenai sugrįžo iš 
Italijos, bet ir vėl jis mus 
tuojaus apleis—važiuos Ita
lijon. Atsisveikindamas su 
chicagiečiais jis žada duoti 
dar vieną koncertą.

Komunistai (geriau sa
kant, futuristai) nuo Butėno 
jau atsimetė. Mat, jie nori, 
kad artistas, kuriam moks
las gana daug kainuoja, ko
munistams dainuotų dykai. 
Jie užtai ir nesilanko Jono 
Butėno koncertuosna ir ne
remia jo. Juk yra žinoma, 
kad bolševikėliai meną var
toja tiktai savo propagandos 
skleidimui, ir kad menu ga- , 
Įima šiek-tiek biznio pada- temose, 
ryti, tai viskas. C ‘ 
meno kultūros kėlimo, tai ne 
komunistų tikslas.

Jonas Butėnas dainavo 
lietuviškai ir itališkai, dau
giausia-iš operų. Be jo, dar 
puikiai smuiku sugriežė Le-Į 
okadija Sabonienė ir pianu'

kantai, dainininkai ir juok- ne boboms! 
dariai. “Jovale” ; 
duoja, kaip “grinoriai” at
važiuoja Amerikon pasipini
gauti ir kitokių gerybių įsi
gyti. Jie atsiveža spatus, 
šluotas, maišus pinigams 
grobti ir t.t Krečia juokus iš 
vietos lietuvių gyvenimo ir 
savo (aktorių) karjeros.

Publikos buvo virš treja- 
to šimtų žmonių, nes diena 
buvo labai lietinga ir slidu
mas neišpasakytas. Be to, 
patįs rengėjai visai nesigar- 
sino.

Dzimdzi-Drimdzi ateityje 
statys kitus savo v eikalus ir 
sudarys juokų kombinaciją 
iš vietos lietuvių gyvenimo. 
Jie žada statyti dar “šiupi
nį,” “Munšainą” ir kitus vei
kalus.

“Futuristų” (komunistų) 
ir šiame vakare veik visai 
nebuvo. Argi jau jie visai 
išnyko Chicagoje?

Požėlos Kliubas.
Gruodžio 14 d. atsidarė 

pagarsėjusio lietuvių ristiko 
Karolio Požėlos Kliubas. 
Kliubas yra puikiai įrengtas 
ir užima net du augštu. Apa
čioje yra steičius, ofisas, ku
ris yra puikiai išdekoruotas 
gamtos ir figūrų vaizdais, 
persirengimui kambariai, 
gimnastikos prietaisai ir ki
ti dalykai. Ant antrų lubų: 
poolruimis, rūkomoji ir pasi
kalbėjimo vieta.

Kliuban žmonės 
skaitlingai.

Moksleivių paskaitos.
Liet. Moksl. Susiv. Am. 

centras pradėjo rengti pas
kaitas. Pirmu syk Liuosybės 
salėj inž. J. Lazdauskis skai
tė paskaitą temoje: “Elekt
ra Ūkyje.” Publikos atsilan
kė neperdaugiausia. Paskai
ta buvo įdomi ir su stereopti- 
niais paveikslais.

Moksleiviai surengs ir 
daugiau paskaitų įvairiose 
_____ . Skaitys žymesni 

O kai dėl studentai.

! Jei pats tingi sintas, nes pasirodė, kad jis gub. Hamilton’u, rugsėjo 8, 
jie vaiz- dirbti, tai pasamdyk man nieko apie tai nežinojo.

• berną.” Vyras išpildė moters
• reikalavimą ir pasamdė ber-
• ną. Bet bernas pasitaikė dar 
, didesnis tinginys ir už jo 
i moterį. Vyras matydamas, 
; kad ir nusamdytas bernas
• nieko neveikia, tik visi mai

tinasi iš jo uždarbio, pradė
jo skųstis savo giminėms, 
kad su farma jam nekaip se
kasi. Girdi, moteris pati nie
ko nedirba, tai pasamdžiau 
berną, bet dabar kaip ma
tau, tai netik savo šeimyną 
turiu užlaikyti, o ir svetimą 
berną turiu šerti, naudos gi 
jokios iš jo nėra. Jo giminės 
patarė tokį berną vyti lau
kan. Vyras parvažiavęs pa
liepė bernui išeiti. Bet mo
teris jam atkirto: “Tu nega
li jį išvalyti, nes jis man yra 
geresnis už tave!” Vyras 
dar norėjo pasiklausti, kokiu 
budu bernas yra jai geres
nis už vyrą, bet moteris su 
bernu puolė ant gaspado- 
riaus, parsimušė jį ir gerokai 
apkūlė. Gavęs mušti, vyras 
savo pačiai pasakė: “Aš ne
duosiu tau pinigų ant pragy
venimo, jeigu tu tą berną 
laikysi.” Moteris jam atkir- kaip istorija pamena. Toje 
to: ‘‘Jeigu tu neduosi man dienoje žmonės pamatė pil- 
pinigų, tai aš tave suareštuo- name aiškume, kiek aukų 
siu ir pristatysiu akmenų padėta, kiek vargo-triuso 
skaldyti, ir tu turėsi man panešta, kiek baimės išken- 
duoti pragyvenimą.” Vyras teta, kol prieita prie šių die- 
per porą subatų nedavė jai nų civilizacijos, 
pinigų, tad moteris suarešta
vo savo vyrą, sakydama, legija ir miestas su savo pa- 
kad jis uždirbęs pinigus pra- rinktiniais piliečiais ir orga- 
geria ir jai neduoda ant pra- nizacijomis. 
gyvenimo. Vyras pasiaiški
no, kad jo moteris turi kitą 
vyrą, kuris nieko nedirba ir 
mano moteris sako, kad jis 
jai geresnis už mane, todėl 
aš nenoriu jį uždyką šerti. 
Ir vyras buvo išteisintas, o 
bernas turėjo prasišalinti.

Bet kaip dabar pats J. 
Pauža sako, tai tas bernas 
nebuvo prasišalinęs, tik jis 
subatoj įlįsdavo į šiaudus, 
kuomet Pauža parvažiuoda
vo, bet kada jis išvažiuoda
vo į darbą, tai bernas išlįs
davo iš šiaudų ir vėl gaspa- 
doriaudavo visą sąvaitę.

Dabar moteris taip įsiuto 
ant savo vyro, kad gatava 
buvo jį dantimis sukramtyti. 
Todėl moterėlė, vyrui neži
nant, apdraudė visus savo 
rakandus ir gyvulius net ant 
aštuonių tūkstančių dolerių, 
ir 20 d. lapkričio, nusisam- 
džius didelį troką, susidėjo 
visus savo rakandus, vištas 
ir vieną žąsį ir atsikraustė į 
Philadelphiją pas savo gi
minės, tik paliko vieną bied- 
ną arklį pririštą tvarte. Pa
sisvečiavus keturias dienas 
grįžo namo ir už poros' va
landų vėl atvažiavo praneš
dama, kad viskas išvogta ir 
visos triobos sudegintos. Tad 
žinoma, giminės labai ap
gailestavo deliai tokios bai
sios nelaimės. Bet farmerka 
atsakė: “Nenusigąskite, aš 
nekvaila, mano kiekvienas 
daiktas yra apdraustas ir aš 
gausiu iš kompanijos dau
giau kaip reikia!” Antrą 
dieną pamatėm anglų laik
raščiuose žinią, kad farmer- 
ka ir jos du vaikai yra areš
tuoti. Vaikai pripažino, kad 
tą darbą atlikęs tas bernas, 
ką pas juos buvo. į trečią 
dieną detektyvai ir berną

1751 m. Thomas Penn, tai
Kas tą farmą padegė, nie- brolis Wm. Penn, kurio pa

kas negali tikrai sakyti, bet,var<te liko pavadinta Penn-j 
kad motina, vaikai ir bernas ’sylvania valstija, 
sėdi kalėjime, tai tą visi ži
no. Kas toliaus su jais bus,' sons siunčia 
negalima pasakyti, nes da- dukterį Grace į Philadelphia 
bar niekas prie jų negali 
prieiti ir kaucijos nepriima.

Juozas Pauža dabar yra 
nusiminęs, nes visą savo am
želį sunkiai dirbo tikėda
mas ant senatvės galėsiąs 
lengviau gyventi, o dabar 
viskas su durnais nuėjo.

Ašerukas.

EASTON, PA. 
Apvaikščiojimas iimtameti- 

nio jubilėjaus Lafayette 
Kolegijos.

Grudžio 15 diena, 1924 
metų, bus ilgai atmenama 
Eastono piliečių ir šios apie- 
linkės gentkartės, ypatingai 
kurie matė ir dalyvavo šia
me apvaikščiojime. Ta die
na įsirašo i Eastono istorijos 
lapą, kurioje buvo perrodo- 
ma ir peržiūrima Eastono 
praeities gyvenime visi svar
besnieji Įvykiai nuo tų laikų,

lankosi

Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.
Sudegė lietuvių farma.—

į Farmerio šeimyna kalėjime.
1 Tūlas J. Pauža, per dau-OKacuja oauumene ir pianu ..

paskambino Jonas Bianskas. geh metu sunkta! dirbdamas

Apvaikščiojimą rengė ko-

Atsitikimas II. Wm. Par-
savo mylimą

pirmojo meto pamokų termi- jos, Jameikos, Cubos, Peru, 
no, studentų skaitlius priau- Ecuardoro, Filipinų. So. Af- 
ga iki 67. rikos ir t.t.

Atsitikimas VIII. Sugrįši- Dabar Eastonas turi gy- 
mas namo kareivių iš civilio ventojų apie 45 tūkstančius, 
karo. Jų pasitikimas, prie- pradinių (Public Schools) 
mimas, vaišinimas ir visi ki- mokyklų 14, vidurinių (High 
ti džiaugsmai.

Atsitikimas IX. Senieji
Europos universitetai daly
vauja parodoje:

Lafayette Kolegija. Uni
versitetai : Oxford, Pary
žiaus, Bologna, Pragos, Sa- 
lamanea, Krokuvos ir gene
rolas Marąuis de Lafayette.

|School) vieną, bet dvi yra 
baigiamos naujos statyti 
(prie kurių planų dirbo V. 
W. Anckaitis, po priežiūra 
architekto W. Michler) La- 

' fayette kolegiją ir “Business 
School,” nemažiau 30 viso
kių bažnyčių, 30 didesnių 
fabrikų, nemažiau 10 sve-

: su laišku pas gub. Morris 
. pranešti, kad Eastono apsi- 
, gynimui reikalinga vyrų ir 

amunicijos. Grace, nesant 
tinkamesnės vpatos tą reika-

1 lą atlikti, pabaigoje gruo- 
■ džio, 1755 m., sėda ant ark

lio ir išjoja nežiūrint pavo
jaus iš indijonų pusės. Dėl 
nežinomų priežasčių Grace 
daugiaus jau nebesugrįžta į 
Eastoną. čia svarba tame, 
kad minėtame mete mažas 
Easton’as buvo apsuptas in- 
dijonais, kurie tuomet tero
rizavo (skerdė) apgalimas 
europiečių sodybas. Tada 
Easton’as, nesitikėdamas at
silaikyti, jieškojo pagalbos 
stipresnės kolonijos. Ir čia 
tos mergelės pasidarbavimu 
eastoniečiai pavasariop su
silaukė kiek kareivių ir 
amunicijos.

Atsitikimas III. Parinki
mas keliato vyrų iš Eastono 
apielinkės, dalyvaujant gub. 
Miller’iui ir keliato vyrų iš 
indijonų pusės, kurie susiei
na ir susitaiko 1757 m. Tuo
met eastoniečių džiaugsmas 
neišpasakytas; šokiai su in- 

. dijonais ir pradžia naujo ir 
draugiško gyvenimo su jais. 
Šviesesnės dienos, 
laikai.

Atsitikimas IV.
apsaugos komiteto 
posėdžiai ir kas nuveikta 
1773 ir 1774 metų laikotar
pyje.

Atsitikimas V. George 
Washington lankosi Eastone 
1777 m. Šis atsitikimas per
stata jau karą su Anglija. 
Todėl George Washington 
yra labai užimtas karo vado
vavimu. Vienok būtinai no
ri aplankyti gen. Marąuis de 
Lafayette, kuris tuomet bu
vo sužeistas mūšyje ties 
“Brandyvvine“ ir gydėsi 
Bethlehem’e. Čia George 
Washington užtrunka ke
lias valandas ir aplanko Ge- 

‘ orge Taylor, eastonietį, drą- 
; šuolį, vieną iš pasirašiusiųjų 
1 ant Nepriklausomybės Dek

laracijos ir su kuriuom nuo 
seniau pasipažino (George 
Taylor namas, kur jis gyve
no ir mirė, tebėra toksai pat, 
kokis buvo pirmiaus ir yra 
šalies nuosavybė po ‘‘North- 
ampton County Historical 
Society” priežiūra.).

Atsitikimas VI. Uždėji
mas Lafayette Kolegijos. 
Čia parodoma, kad eastonie
čiai pasistato pirmą mokyk
lai namą 1755 m., kuris 
tarnauja kaipo mokykla ir 
bažnyčia visiems tikėji
mams, kokie anuomet čia 
egzistavo.

Kolegija uždėta gruodžio 
27 d., 1824 m. Vardas duo
tas “Lafayette” pagerbimui 
generolo Marąuis de Lafa
yette, kaipo žmogus pasi
kamavusio šiai šaliai. Čarte- 
ris išimtas kiek vėliaus.

Atsitikimas VII. Padėji
mas kampinio akmens. Ak
menį padeda teisėjas Porter. 
?rocesija, ceremonijos. Pir
mos pamokos prasidėjo

geresni

Eastono 
darbai,

šitie universitetų simbo- 8 bankus’ 5_TeŠbU'

Sc*iv«v tvti. kuris lėšuos virš milio- sviesą—vienminti tikslą. y ° ® 27 .
čius (dar vieną pradėjo sta-Jiai perstatė mokslo galybę 

ir šviesą—• 
žibinti ir tarnauti mokslu 
žmonijai, kaip senoj Euro
poj, taip ir jaunoj Amerikoj.

Toliaus sekė formališkas 
ir iškilmingas įteikimas Eas
tono piliečių dovanos “če
kio”’ per majorą W. M. Hei- 
berger kolegijos preziden
tui Dr. J. H. MacCracken.

Lafayette kolegija savo 
skaisčia egzistencija įžengė 
į antrą šimtmetį su daugiau 
kaip tūkstančiu studentų, 80 
profesorių, 70 budinkų ir tri
mis .minklais lauke.

Laike šito jubilėjaus ap- 
vaikščiojimo, Lafayette ko
legija pakėlė du savo senus 
profesorius (inžinierius) ir 
penkis studentus, aukščiau
siai stovinčius inžinerijos 
moksle, į garbės rangą. Tarp 
tų “garbės studentų” yra 
vienas lietuvis studentas Vy
tautas W. Anckaitis, easto- 
nietis. Jis likos priimtas į 
“Garbės Sąryšį Inžinierių 
Amerikoje” po vardu: “Tau 
Beta P” ir gavo tam tikrą 
auksinį ženklą.

Šiuom tarpu Lafayette ko
legijoj mokinasi tik du lie
tuviai studentai: vienas tai 
V. W. Anckaitis, eastonie- 
tis, o antras Frank Čikanaus- 
kis iš Wilkes-Barre, Pa., ir 
jiedu abudu kolegijoj skai
tomi kaipo “dideli vyrai” ir 
yra gerbiami sulyg jų atsi- 
žymėjimų. V. W. Anckaitis, 
kaipo aukštai stovįs inžine
rijos mokslo šakoj, o F. Či- 
kanauskis sporto (football), 
kuris stebėtinu savo gabu
mu, per ketverius metus pa
dėjo pinti Lafayette kojęgi- . • • v n*-T. ’ .• • •

no dolerių). Į Eastoną subė
ga keturios linijos geležin
kelių. 4 linijos elektros ka
rų, 7 kieti keliai (granite 
roads),*iš kurių 6 cimenti- 
niai.

Tai maž-daug šitokiame 
padėjime šiandien Eastonas 
gyvuoja, kuris prieš 173 me
tus nieko neturėjo, apart 
baimės nuo indijonų.

Pageant Matę*.

AKRON, OHIO.
Visko po bisk".

Nesenai buvo ku.i-kuriuo
se laikraščiuose rašyta apie 
A. M. B., kuris Laisvės drau
gijoj sukėlė triukšmą ir įvyk- 
dino muštynes draugijos su
sirinkime. Jisai yra bolše
vikas ir todėl, kaip ir visi 
bolševikai, myli triukšmavo- 
ti.

Bet jis ne vienas toks yra 
Akrone. Čia yra dar dides
nis skandalistas bolševikas 
Tonis. Pastarasis jokio nau
dingo darbo nedirba, tik ge
ria, kozyruoja, pešasi ir ve
dusiųjų gyvenimą ardo. Su
prantama, už tokius darbus 
gana tankiai nuo kitų gauna 
į kailį. Tasai Tonis visuomet 
niekina visas kitas lietuvių 
sroves, vien tik bolševikus 
giria.

♦ ♦ ♦

Lietuviai katalikai irgi tu
ri savo bėdų. Kun. Janusas 
savo vieton įtaise Cybelį, 
kurią kerpa vilnas savo ave
lėms kuoplikįaųsia. Kadan
gi jis įsakė save- parapijo- 
nams mokėti į parapiją & 
vieną dolerį į sąvaitę, tai 

jai sporto vainiką, už ką jį daug avelių nuo jo pabėgo, 
“sporto” rašytojai vadina Negalėdamas tiesioginiu bu- 
“lietuvišku lordu.” Jis ne- du pasipinigautu kunigėlis 
vien sporto srity yra aukštai sumanė parengti Ariešą Jo- 
atsižymėjęs, bet taipgi pri- marką arba fėrus. Kadangi 
guli prie kelių kolegijos or-1 ir į fėrus žmonės neskaitlin- 
ganizacijų ir veik visur yra gai lankėsi, tai sau pagelbon 
viršininku, vadovu. Jo ta- kunigėlis pasikvietė buvusį 
lentas, darbštumas, sumanu
mas, gabumas ir populiariš- bar statosi dideliu kataliku 
ki apsiėjimai draugijoj su- ir doros sekėju, nors praeity- 
larė jam labai aukštą repu- je buvo didžiausis skandalis- 
aciją kolegijoj.

Šitie du lietuviai ateinan- mus
4 pavasarį pabaigs šitą ko- pirmininkystės Šv. Stanislo- 
legiją ir, kaip matyt, tai su vo draugystėj, 
labai didele garbe. * ♦

Paskutinį metą einan
tiems studentams inžinierių 
skyrių buvo paliepta parašy
ti po straipsnelį inžinerijos 
srityje prie apribuoto skai
čiaus žodžių. Čia V. W. Anc
kaitis pralenkė savo drau
gus laimėdamas dovaną.

Dabar Lafayette kolegi
joj mokinasi, apart ameri
kiečių, šių svetimų šalių 
studentai: Kinijos, Japoni
jos, Turkijos, Palestinos, Si
rijos, Armėnijos, Rusijos, l

Paminėjimui kole<rijos 
šimtmetinio jubilėjaus ap- 
vaikščiojimo, Eastonc pilie
čiai sudėjo dovaną sumoje 
200,000 dol. pastatymui 
naujo gyvenamojo namo de 
studentų. O kadangi kole
gija yra ant aukščiausios 
vietos Eastone, tai tas na
mas bus pastatytas parinktoj 
vietoj taip, kad veik visi 
Eastono piliečiai galėtų ma
tyti savo dovaną per am
žius.

Surengimui apvaikščioji- 
mo buvo sudarytas komite
tas iš miesto ir kolegijos žy
mesnių žmonių. Tas komite
tas išdirbo “Istorinį Spek
taklį (Pageant) nuo pat 
Eastono užsidėjimo, iki šių 
laikų. Spektaklis buvo su
loštas March Fięld’e (kolegi
jos sporto laukas).'Lošimas 
susidėjo iš 9 atsitikimų (epi- 
sodes) ir lošė jį nemažiau 
kaip 700 išlavintų ypatų. 
Lošėjai buvo renkami, kiek 
jų galima buvo surasti, iš 
giminės tų žmonių, kurie 
anuomet dirbo visuomenės 
darbą priešakyje visų, ir bu
vo taikoma Į tokias pat ro
les taip, jog daug pavardžių 
atatiko. Žiūrėti į šitokį per- . 
statymą darėsi begalo žin- 
geidu, kuomet matai apibu
dinant progreso eigą iš pat , 
senovės iki musų gadynės. 
Štai to “Istorinio Spektak- 
liaus” turinys:

Atsitikimas I. Suziedotu- 
vės Thomas Penn su pana 
Julijona Fermor, jauniausia 
duktere Grafo (Earl) Fer
mor iš Pomfret, rugpiučio 
22 d., 1'51 metais.

Thomas Penn eastonie- 
čiams yra svarbus tuomi, 
kad jisai uždėjo šį miestelį 
ir parinko jam vardą “Eas- gegužės 9 d., 1832 m. su 43 
ton,” pasitaręs laižai su studentais. Bet iki pabaigos Kanados, Meksikos, Brazili-

I

prie proso, susitaupino ke
liatą dolerių ir nusipirko na-Dzimdzi-Drimdzi.

Gruodžio 18 d., šv., Jųr- mėlį. Dabar, kuomet name- 
gio parap. svetainėj buvo su- lis buvo išmokėtas, jis galė- 
rengtas Dzimdzi-Drimdzi 
teatras-vodevilius.

Apie šitą teatrą ir apie ar
tistus netenka daug ką sa
kyti. Jie yra pirmaeiliai lie
tuvių vodevilistai. Vos tik 
spėjo atvykti Chicagon, ir 
jau sužinojo Chicagos lietu-, 
vių politiką ir žymesnius 
žmones, kuriems nepasigai
lėjo suteikti visokių “komp
limentų.” Jie pridarė tiek 
juokų, kad publika net ir 
pilvui turėjo geros gimnasti
kos...

Dzimdzi-Drimdzi tą va
karą statė du veikaliuku: 
“Jovalas” ir “Laisva Lietu
va.” Pirmasai ypatingai bu
vo juokingas ir tęsėsi apie 
porą valandų lošimo. Ant
ras gi tiktai patriotiškas 
dainų ir muzikos lošimėlis, 
kuris daugiausia įkvėpia su- 
amerikonėjusiems lietu
viams lietuviškos dvasios.

Artistai ne tiktai geri lo
šėjai, bet kartu ir geri muzi- farmos tik vyrams dirbti, o sugavo. J. Pauža liko ištei-

t

jo gražiai gyventi. Bet jo 
moteris užsimanė, kad namą 
reikia parduoti, o pirkti 
farmą. Vyras, žinoma, la
bai nenorėjo farmos, saky
damas: “Aš niekad ant far- 
fos nedirbau ir nesuprantu 
ūkės darbų.” Bet moteris už
sispyrė farmos ir gana. To
dėl vyras turėjo parduoti 
namą ir pirkti farmą. Susi- 
jieškojo nedidelę farmelę su 
20 akrų žemės, taip kad mo
teris su vaikais galėtų ap
dirbti, o vyras pasiliks prie 
savo darbo, kurį dirbo ir to
kiu budu viskas bus gerai. 
Bet kadangi jo moteris irgi 
nemokėjo ūkės darbo, o 
prie to ir tinginė buvo, tai 
farma nešė nuostolių. Vyras 
matydamas, kad ant farmos 
niekas neveikiama, pradėjo 
savo pačiai išmetinėti, saky
damas, kad taip gyvendami 
galim greitai į skylę įlįsti. 
Moteris jam atsakė: “Ant

maskvinį Noreiką, kuris da-

tas ir už savo “pasižymėji- 
;” tapo prašalintas nuo

*

Darbai gumų dirbtuvėse 
eina gerai. Priima ir naujų 
darbininkų.

r ♦ »

Gruodžio 14 d. buvo SLxx 
198 kuopos valdybos rinki
mai. Laimėjo bolševikai. 
Musų tautininkai tik girtis 
moka, bet su darbais nepasi
rodo. Taip atrodo, kad S. 
L. A. kuopos viena po kitos 
pamažu slenka bolševikų 
kontrolėn. Gumini*.

(Tąs* Kore^p. ant 5 pusi.)



KELEIVIS

Amerikos Lietuviu Pažangiajai
Visuomenei

O tada: kaip karti? Ant BslSSVO Prifš L'etllVOS 
kartuvių “tautiniame stiliu
je.” Būtent taip nori Teisin
gumo Ministerija. Ir prieš

iJau metai, kaip Amerikos Įstaigos bendriems reika- tai nieko nepadarysi. Bet 
skaitanti laikraščius pažan- lams. Nors ir be lėšų be koks turi būti pats tasai “sti- 
gioji visuomenė turėjo pro- kiek pakenčiamo ištekliaus liūs”? Ar jau ištikrujų Len- 
gos išgirsti apie vienos kleri- žmogaus gyvenimui, Reali- 
kalų smaugiamosios mokyk- nes Gimnazijos mokytojai, 
los padėti—apie Realę Ma- žut-but, ryžosi mokyklą lai- 
riampolės Gimnaziją. Anuo- kyti, neleisti jos klerikalams t Hų? 
met, kam-ne-kam dar galėjo praryti ir tuo budu duoti 
būti neaišku, kodėl Realinė progos Lietuvos ir Amerikos 
Mariampolės Gimnazija 
ypatingo net Amerikos lie
tuvių domesio reikalinga. 
Juk gimnazijų Lietuvoje bu
vo ir yra daug. Realinės Ma
riampolės Gimnazijos mo-! 
kytojai ir šiai Įstaigai arti
mi žmonės nedaug terašė 
Amerikos laikraščiuose, ko
dėl šita, o ne kita kuria Lie
tuvos aukštesniąja mokyklų 
reikėtų susidomėti. Ši darbą 
puikiai atliko Lietftvos ir 
Amerikos lietuviški klerika-' 
lai. Be viso to purvo, kuris 
skelbiamas klerikalų laik
raščiuose ir kraunamas ant 
mokyklos galvos, jie per 
Švietimo Ministeriją ryžosi' 
šiais metais Realinę Gimna
ziją būtinai likviduoti. Ma
tydami. .kad gimnazija 
skursta ir dėl buto ir dėl lė
šų stokos, prisimesdami ge-Į

.se

pažangiąja! visuomenei ją 
išgelbėti. Lietuvos ir Ameri
kos laikraščiuose randame 
daug užuojautos, daug pasi
ryžimo padėti Realei Gim
nazijai, tečiaus čia labai 
brangus laikas, nes gali atsi
tikti taip, kad pavėlinta pa- plunksnomis 
rama jau gali nerasti tų žmo- “Varšuvos”

kalus.
švietimo srityje vyriausy

bė savo politikoje ir patiek
tam? biudžeto projekte reiš-’ 
kia tendencijos remti aukš
tesni mokslą ir tuo budu su- 

Socialdemok alų frakcija daryti privilegiruotą inteli- 
vyriausylės

Ko Tas Mus Nokina?
Biudžetą

(Draugo St. Kairio Kilia Saimo).

dėl vvriausylės patiekto gentl^ sluoksnį, tuo tarpu 
kija yra korikų šalis, kad net( 1925 m’etani6 biudžeto pro-.........................
yra galima kalbėti apie “tau- . k ri padami
tini” lenkiškų kartuvių sti- J F y

Koks tas yra stilius? { 
j Gal būt Zakopane stiliuj?1 
,Tai reikštų, kad žudymo 
stulpai turi būti papuošti, 
kalniečių ornamentais. Atsi
žvelgiant į tai, kad kariama- 

1 sis galėtų būti ant virvės pa- 
1 keltas Į aukštį ir paskui vėl 
žemai nuleistas. O gal būt 
“Krokuvos” stilius—su povo 

?...' Arba vėl 
stilius su pa

veikslais visų caro valdinin-

slias Estijos sukilimas, 
tai nu- kaip ir minėtasis Egipto įvy

kis, parodo, kaip šiandien 
i dar greitai gali kilti kivirčų, 
kraujo praliejimo ir karų 
ten, kur jų mažai tikėtasi.

Dar nežinia, kuo tas visas 
' komunistų sukilimas Estijoj 
: pasibaigs. Dalykas, mat, 
I toks, kad sukilimo metu nu- 
j kauta vienas ar du sovietų 
Rusijos diplomatiniai kurje
riai, dalyvavę sukilime. Jei 
sovietų Rusija norėtų pasek
ti Anglijos pėdomis Egipto 
reikalu, tai Pabaltjury ne
trukus galime susilaukti dar 
rimtų kivirčų. Bet jei ir be 
jų viskas pasibaigs, tai ir ta
tai dar vienas giliai pamo-

Paskiausiuoju metu Įvyko buvo pasimošusi atremti ne
puru Įvykių, kurie verčia lemtą perversmą! 
mažąsias tautas vėl susimąs
tyti. Vienas Įvykis
ko vi mas anglų kariuomenės 
vado Egipte. Egiptą prieš 
du metu Anglija pripažino 
nepriklausoma valstybe. 
Nukovimas atlikta kažin ko
kių piktadarių, kurie galėjo 
butr papirkti kokios kitos 
valstybės, arba net dalies 
kokių nors pačių anglų in- 
trigininkų. O dėl to nukovi
mo teko atsakyti visai ma
žajai Egipto valstybei prieš 
didžiąją Angliją ir užmokė
ti už ji labai brangia kaina 
—sumokėjimu pusės milio-

| no svarų sterlingų atlyginti 
I nukautojo šeimai, atsidavi-

liaudies švietimas stumia
mas antron ar trečion vieton. 

. Švietimo klausime vyriau
sybė savo politikoje veda li
niją—tiekti pradinį švieti
mą neatsižiurint į būtiną 
reikalą pritaikinti tą prade
damąjį švietimą besivysian
tiems ūkio reikalams. Švieti- 

.mo srityje vyriausybė savo 
politika stengiasi Įkvėpti 
musų visuomenei reakciniai 
klerikalinę dvasią ir tuo bu-: 

į du sutvirtinti savo viešpata- 
. vimą ateityje.

Visose kitose gyvenimo u visiškai , kar0 kont. 
srityse pirmon eilėn statoma ‘ rolei> atsipl^ymu> .

| mu kai kurių Egipto teisių

sekamą pareiškimą:
Dėl pajamų rities frakci

ja konstatuoja, kad mokes
čių našta biudžeto paskirs
tymu daugumoje yra deda
ma netiesioginiams mokes
čiams. kraunama plačio
sioms liaudies minioms tuo 
metu, kai ūkio vystymasis 
yra patekęs i sunkesnę padė
tį. kuomet šiandien ūkio 
stagnacija, nedarbas ir pra
gyvenimo sunkumas yra žy
miai pakilęs, kuomet pragy
venimo brangenybė yra ne
paprastai pašokusi 
vargingesnės visuomenės 
grupės jau šiandien stovi

I 
i I

nių, kuriems ji skiriama.
Dabar gimnazijos mokytojai kų, gubernatorių ir jų profe- 
gyvena arba skolintais pini- sinių korikų, kurie savo lai-j 
gaiš, arba pragyvendami ku lenkams uoliai nėrė kar- 
savo paskutini tuną. Tokią tuvių kilpas. ~ 
padėti mokyklos personalas. “tautos tėvo” 
gaiės tęsti da porą mėnesių siu, arba kurios kitos dau- 
ir jeigu per tą laiką mokyk- giau ar mažiau šventos, ap- 
la negaus 1 ’ ’ ' . ‘ '
rainos, 
širdgėla mokytojai verčiami 
bus gimnaziją likviduoti ir 
jieškoti darbo kitur.

Kadangi Mariampolė— 
' visos Lietuvos klerikalu 
tvirtove, vienuolynų centras, 
tai pažangiųjų žmonių mok

O galbūt su į 
Vitoso paveik-

I

laukiamosios pa-' šlakstytos Krokuvos gatvių 
, tai kad ir didžiausia. kovotojų krauju “hyjenos”? 
1 1 2 • • '*’* * * f'* 11 i * ■*- * * 11 * į *

- ~ • j ° . v.
— nvdavinu* rnninH tik-nntin i...... ’ —r-—v-—> al)reZt’|kas ivvkis, kad šaliai šian-i, kuomet uz?a n>; rūpinti tik turtm-. mu kai kur- Egipto teisių fi;'n reiv;a akylai ir ausv- 

■ guju sluoksniu reikalai,.....  L-.. c c‘e . . * *lh Fseimas megn.o jai budėti dėl savo santvar-
dien reikia akylai ir ausy-

ft. ,........ —.......... . . Dei visu šitų motyvų ten- kreiptis į Tautų Sąjungą už- i kos
prieš bado šmėklą. Tas da- ^a pasakyti, kad šitas biu- .tarimo prieš Angliją, bet tos I 
rosi tuo pačiu rietu, kai tur- džetas ne tik klasinis, netik paramos nerado, nes Tautų 
tingesniųjų visuomenes gru- pobtiniai-reakcinios, bet be Sąjungos sekretorius anglas___

*•’ * jokios perspektyvos ateičiai nerado galimu oficialiai už- ~~'
iu ir kaipo toks mums ne tik 

nepriimtinas, bet ir nesvars- 
tytinas. (“S-tas”)

ir nepriklausomybės.
Šaulys—Šaukly*.

(Iš “Trimito.”)

pių. būtent, prainoninink’ą ir 
stambesniųjų žemės ūkių 
reikalai yra vyriausybės 
ekonominės politikos griež
čiausiu budu ginami.

Antroji pajamų pozicija 
—tiesioginiai mokesčiai yra 

ti patero Viatoro ir tėvelio tuo bu u, kad fakti-

Galbūt mirties balkis turi 
būti nutepliotas, fašitinė- 
mis spalvomis papuoštas ar
ba padailintas paveikslais

i “švenčiausiujų” patronų, 
kurių tarpe nereiktų užmirš-radariais, birželio mėn., 

1924 m., pasiūlė ją suvalsty
binti, o mūsiškai šnekant—jsi0 Įstaigos uždarymas butų 
skirti vedėju kunigą, moky-;iabai skaudus, 
tojais zakristijonus ir da-į Nenorime nustoti vilties, 
vatkas ir tuo budu PaS1g'a'jkad taip Amerikos, taip Lie- 
minti da vieną Mariampolės pažangieji žmonės
vienuolyno tvirtovės, iau. neieis klerikalams pralyti 
rodos, penktą fortą, šitą i mokyklą. Todėl jeigu Ame- 
gudrią kombinaciją numa-j.^kos lietuviai yra nusistatę ___ &
tydami Reaiės Gimnazijos ,^ea}įnej Gimnazijai padėti, į sieloj kyla pasipriešinimas 
laikytojai griežtai atsisakė ....
atiduoti taip sunkiai sukur-; Įiu 
tą mokslo Įstaigą klerika- ma gay jau nepatekti tiks
lams. l0. šiuo momentu amerikic-

Ligi šiol Realine Mariam-1 įjų pagalba butų ypač svar- 
polės Gimnazija, kaip ir ki- neg mokykiai išgyvenus 
tos Lietuvos mokyklos, gau- (ja |?en^ vjenus metus jau jos 
davo pašalpos is valstybės jpa(jėtis turės galutinai pa- 
iždo. Klerikalai matydami, ajškėti dėl paaiškėjusios 
kad pažangioji visuomene Lietuvos padė-
nepajiegs duoti šiai įstaigai tjes 
lėšų, kiek mažiausia reikėtų Bortkevičienė, Realinės 
jos palaikymui, nuo siu metų Mariampolės Gimnazijai 
rugpiučio 1 dienos atėmė iš pemtį Draugijos pirmin.

V. Baltrušaitis, sekret.
Nariai:
B. Žygelis, ,
K. Bielinis,
L. Šmulkštys.

i prašome tad daryti be atidė
liojimų, nes pavėlinta para-

gimnazijos valstybės pašai- į 
pą, tikėdamiesi, kad gimna-1 
zija da prieš pradžią mokslo 
metų turės likviduoti ir jie 
toje pat vietoje galės atida
ryti pageidaujama ji savo 
vienuolyno fortą. Gimnazi
jos laikytojai turėdami do
mėję, kad klerikalų sauvalei 
turės ateiti galas ir pasitikė
dami, kad Lietuvoje ir Ame
rikoje rasis pakankamas 
skaičius žmonių, kurie ne
pagailės lėšų ir duos galimy
bės šiai įstaigai tęsti darbą, 
nusistatė Realinę Mariam
polės Gimnaziją laikyti ir be 
valstybės pagalbos.

Valstybės pašalpa sudarė 
apie 90,000 litų—9,000 dcl. 
metams. Tokią pašalpą su
lyg Lietuvos Įstatymais tu: 
teisės gauti ir gauna viso.

Lenkiškos Kartuves 
Tautiškame Stiliuje.

Įvairios Žinios

sū
ri

net lenkų Lietuvoje mokyk
los. Iš pažymėto čia sKai- 

'■ čiaus atimtųjų pinigų gali
ma spręsti, kiek sunkioje pa
dėtyje yra dabar musų gim
nazija ir jos mokytojai. At
ėmus pašalpą, mokytojai li
ko nepakenčiamoje padš'.y- 
je, nes surinktųjų iš mo'.ies- 
nių pinigų užteko vos d’ i?’"i 
mėnesiam trečdaliu p ma
žintoms algoms apmokėti, o 
lėšų daug dar reikia ir buto todėl 
nuomai ir kitiems m.. ..Ij L?

Laikrašty “Walka” Tade
ušas Vieniava Dlugočevski j 
rašo straipsni apie lenkiškas^ 
kartuves, iš kurio “Lotzer. 
Freie Presse” cituoja že-1 
miau paduodamas žymiau-' 
sias ištraukas:

Lenkų Teisingumo Minis
terija kreipėsi i lenkų Dar
bo Ministeriją prašydama 
pagaminti projektą valsty
binėms kartuvėms. Rašte 
reiškiama pageidavimo, kad 
kartuves gaminant butų pri
silaikoma tautinio stiliaus...

Vadinas: kartuvės “tauti
niame stiliuje”... Nepriklau
soma Lenkija, švenčianti 
šventes ant savo laisvės kr n- 
kinių kapų, dabar užsiim i 
klausimu, kaip reikia ka ti 
ir vž ką.

Kodėl? Turbut labiausia 
, idant kuomažiatv ia

/rlkiulų aplinkui to! i-.

i

Oračevskio.
Bet tai yra mažiau svarbu. 

Gana yra. kad i 
nori turėti grynai tautines 
lenkiškas kartuves. Tuo mo
mentu, kai Australija sten
giasi pašalinti mirties baus
mę, kai kultūringo žmogaus

I- : 
nai turtui ir pelnui dedama 
labai mažai, o daugumoje 
netiesioginių mokesčių for-

Socialistų Jiegos 
Švedijoj.

.. netiesioginių noKescių ior- 
rninisteujat moje, perkenamj plačiosios

prieš mirties prievartą,— 
mes, Polonia Restituta, ne
turime kito geresnio darbo, 
kaip gaminti projektus “gry
nai lenkiškoms” kartuvėms.

Vargšė Lenkija—su nuo
savai tautinių kartuvių pro
jektu. vargšė, nes tu niekuo 
kitu negali padauginti savo 
gerybių, nes tu kitaip nemo
ki žmogaus minties ir jaus-

I

visuomenės sluoksniams.
Dėl valstybė.- turtų ir Įmo

nių naudojime vyriausybės 
vedamos politikos ir patiek
to biudžeto projekto tenka 
konstatuoti, kad tas turtas 
yra ar visai nenaudojamas, 
ar naudojamas netikusiai, 
neleistinu budu.

Skirdama mokesčius vy
riausybė visoje eilėje atsiti
kimų leido sau prasilenkti 
su Įstatymais, leido sau savo 
noru skirti tuos mokesčius, 
uzurpuodama tuo budu Sei
mo vyriausias teises.

Išlaidų srityje sociaide-

I 
i
i

i
i

Švedijoj, kur esama apie! 
5 milionus gyventojų, sočiai- j 
demokratų partija turi 138,- 

1500 narių, prof. sąjungos 
340,000, darbininkų kopera- 
tyvai 275,000, jaunimo or
ganizacija 17,000. Organi
zuoti švedų darbininkai turi 
15 dienraščių, 7 dvidienius 
laikraščius, mokslinį žurna
lą “Tiden,” vieną jaunimo 

i laikrašti ir vieną moterų.
Socialdemokratai turi 104 
atstovus (iš 230) Antruo
siuose Rūmuose ir 52 (iš 
150) Pirmuosiuose Rūmuo
se. Paskutiniuose rinkimuo
se šiais metais jie gavo 725,- 
800 balsų, kas sudaro 41 
nuošimti. Tuo pačiu laiku

registruoti Egipto skundo, 
kadangi Egiptas nesąs Tau
tų Sąjungos narys, o iš Tau
tų Sąjungos narių neatsira
do nei vieno, kuris butų iš
drįsęs palaikyti mažają 
Egipto valstybėlę prieš di
džiąją ir galingąją Angliją. 
Dėlto Egiptui nieko kito ne
liko, kai priimti ir išpildyti 
visus Anglijos reikalavimus, . . - . _ -
nors tie reikalavimai aiškiai >us^tai ė ii patiekė tikslesnių
visus Anglijos reikalavimus

Gyvulių amžius
Iki šiol gyvulių amžius ne

buvo tiksliai nustatytas. Jis 
dažnai turėdavo net fantas
tiško pobūdžio ir buvo mok
slininkų ginčo objektas. Tik 
paskutiniuoju laiku gamti
ninkai pagaliau tarp savęs

l
t

kį žmogaus minties ir jaus-, išlaidų srityje sociaide-i nuosinių. tuo pačiu mik u 
mų iždo praturtinti—kai tikimokratų frakcija konstatuo-! nepriklausomieji komunistai 

i- ja, kad dauguma valstybės gavo 24,600 balsų (parla- 
i pajamų yra 'unaudojama mente turi vieną vietą) ir 
; biurokratiniai - politiniam maskviniai komunistai gavo 
aparatui sutvirtinti, tam 65,000 balsų (parlamente 
aparatui, visu menės reika- turi 5 vietas).
lūs žlugdant, remti ir žlug- Socialdemokratai Švedi- 
dyti liaudies laisvai inicia- joj turi paėmę valdžią.

statydama kartuves ir gyvu
liams skerdyklas.

Pone ministeri, jei jau 
Lenkija yra tokia laukinė, 
kad ji nemoka pašalinti mir
ties bausmės su pagalba 
taip vadinamos teisybės, ar 
jau tamsta nebesurandi nors Į 
kitokios rūšies mirti pašvęs
tiesiems? Ar negeriau butų 
vartoti nuodingas dujas ir t. 
p. vi etoj'švaistyti per galvą 
“Polonia Restituta” koriko 
kilpą? Juk yra .tūkstančiai 
būdų mirti švelnesniu budu 
prisišaukti!...

GULBRANSEN

Nyksta Prietarai.
Azijoj, Himalajaus kal

nuose, Tibetu dvasininkai 
| pirmą kartą istorijoj pradrį- 
1 so išeiti iš savo tikybos už
burto krašto Į civilizuotą pa
sauli ir važiuoja Europos 
pasižiūrėti, kaip čia gyvena 
žmonės. Į Tibetu šventąjį 
-miestą Lasą iki šiol neturi 
teisės įžengti nei vienas eu
ropietis. Neklausantieji už
draudimo būna nužudomi. 
Be to, ir patys Tibetu dvasi
ninkai iki šiol bijodavo sve
tur važiuoti.
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REGISTRUOJAMAS PIANAS

ikalid instrumentas randasi daugiau kai

p 
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Geriausias m
100,000 Anx r.Aos. namų.
Daugiau Gulbimscnų yra padaroma ir parduodama Suvie
nytose Valstijose, negu bile kurios kitos išdirbvstės.
Priežastys—le ;x.au grajiti—daugiau šiam laikui pritaikyti—-viena 
kaina vsiemg i, t.t. Ju. galite graiiti bile muzika ant keliu skirtingų 
raktų, pakeliant i- nuleidžiant skambėjimų, pritaikant bile balsui.
-Mes esame PI., vėrių Specialistai, užlaikome didžiausj tandrlį 
Guloransenų ' . Anglijoj ir pasirinkimas čia turi daug gerumų.
Aimtai žymesni ■ l ietuvių pirko Gulbran en nuo musų ir gali paliudyti, 
kad mes elg’pinc- teisingai.
Senus pianus priimam mainan. Lengvos išlyg*.
Daug bargcnu ani vartotų playerių.

COLONiAL PIANO COMPANY
104 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

' aprėžia jo nepriklausomybę 
' ir vargu jie visi teisingi.I /

Pereitaisiais metais nedi
delei. Graikijai teko priimti 
panašius reikalavimus iš 
stipresnios Italijos pusės, 
nukovus galvažudžiams ita
lų generolą Albanijos pasie
ny. Tuomet pirmoji Angli
ja pasipiktino tokiu Italijos 
elgesiu, o šįmet pati labai 
panašiai pasielgė! Tokie 
Įvykiai dar kaitą parodo, 
kad mažosios tautos neturi 
jokio tikro užtarimo prieš 
didžiąsias, kad Tautų Są
junga dar yra bejiegė kovo
ti su didžiųjų ir stipriųjų J 
smurtu, ir kad mažosios tau
tos turi tebejieškoti tikresnių 
apsigynimo būdų. Bet ir pa
našioj padėtyje, kaip 

j Egipto, reikėjo taip pat 
{saugotis provokacijų. Egip- 

1 ’ to vyriausybei, be abejoji
mo, reikėjo žiūrėti, kad ivai- 

, rus gaivalai nebūtų galėję 
Įvykinti panašaus žygio., 
Ypač, reikėjo daboti ir 
drausti tuos savo šalies gai
valus, kurie buvo kažin kie
no šito Įtakoj, ir su jais ne
gailestingai kovoti.

Antras Įvykis—tai komu
nistų sukilimas Estijos sosti
nėj, Taline, kuris mus dar 
labiau negu Egiptas liečia, 
nes estai yra artimi Lietuvos 
kaimynai. Sukilimą, kaip 
dabar aiškėja, paruošė bol
ševikai. Jie siun‘<- estu, ko-• * 
munistams pinigų, ginklų, 
instruktorių; jie sutraukė 
prie estų sienos savo kariuo
menes. Sukilimą jie norėjo 
pakelti tikslu nuversti da
bartinę demokratinę estų

I

davinių apie gyvulių amžių. 
Jie yra toki:

Krokodilas gyvena 250 
metų, dramblys, nuo 100 iki 
200, karpis (žuvis)—nuo 
100 iki 150, vėžlys—iki 150, 
gulbė, varnas ir erelis—100, 
liūtas—60, kupranugaris—• 
50, lydis—40, elnias—30, 
asilas—nuo 25 iki 30, ark
lys—25, bulius—20, katė— • 
18. šuo—nuo 15 iki 20, višta 
—10 ir kiškis 8 metus.

Nežinomi kaimai.
Sibire pasitaiko vietų, 

kur žmonės gyvena atsisky
rę nuo pasaulio. Jie, nieko 

Į nežino, kas yra už jų ribų ir 
jų niekas nežino. “Izvestija” 
rašo, kad Sibire, Taro aps
krity nesenai rastas kaimas 
prie Tui upės, vardu Ust.- 
Išimskyj, apie kurį niekas 
nežinojo. Minimas kaimas 
yra 50 kilometrų nuo žino
mo vyriausybei Staro Vasi- 
levskio bažnytkaimio, 400 
kilometrų nuo apskrities Ta
ro miesto, šio kaimo gyven
tojai nemoka jokių mokes
čių ir apie juos neturi ma
žiausio supratimo.

Svarbus Esperanto 
laimėjimas.

Rugsėjo 20 dieną, š. m., 
penktas Visuotinas Tautų 
Sąjungos susirinkimas pa
darė labai svarbų tarptauti
nei Esperanto kalbai nutari
mą, kurio vertimą žodis į žo
di čia paduodame:

“Visuotinas Tautų Sąjun
gos posėdis pataria, kad val
stybės, kurios yra Tautų Są
jungos hariai, sutiktų šalia 

' tautinių vartojamų kalbų
valdžią, pastatyti komunis-! tarifo, telegrafo ir radio-te- 
tinę valdžią ir prijungti Es-'lefono reikalams vartoti Es
tiją prie Rusijos.

Sukilimas Įvyko labai stai
giai ir netikėtai. Jis vesta '
tuomet, kai visuomenė buvo bei tranzitų reikalų tokiais 
rami, nieko nežinojo ir ne- pat tikslais organizavimu.”

peranto kalbą, kaipo pagal- 
' binę tarptautiniuose sanfy- 
i kiuose, ‘aiškią’ kalbą ir pra- 
. šo susidomėti susisiekimo

▲
1
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Jankausko planai neįvyko.
Gruodžio 30 d. lietuvių 

prašytojų 242 skyrius atlai
kė šu triukšmeliu savo meti
nį susirinkimą. Komunistėlis 
Jankauskas, atvažiavęs į 
Baltimorę neva kriaučius or
ganizuoti, pirmiausia pasi
stengė suorganizuoti komu
nistėlius ir išplatinti šmeiži
kę ‘‘Laisvę,” tikėdamas pir
ma Baltimorės kriaučius pa
daryti komunistais, o paskui 
unijistais.

Korespondentus ir laik
raščius, kurie pastebėjo J m- 
kausko keistą politikavimą 
ir išdrįso visuomenę perser
gėti, apšaukė visokiais v r- 
dais ir unijos griovikais 
pats po visokiais slapyv r- Į 
džiais ir savo tikru vardu ra-1 
šė į Laisvę korespond .n- menševikas, o antras-- 
cijas, šmeiždamas vietos ne- nyra jokis komunistas. T ?- 
tuvius, kurie tik nepūtė u s..; jis priklauso komur. 
judm į kemunistinį ragą. 'tams bel jis yra taip ko 

Pastebėjęs, kad pas po-! senaty viskas žmogus, ko: 
sytojus jam ištikimai atsida-, kitą tarpe musų sunku bv. 
vusių yra kokie du ar trį< ir; rasti. T \ 
kad prašytojų negali pagd do žmogus. Jis priklaus 
savo smuiką šokyti, jis su- (komunistams tik dėlto, kad 
manė prašytojus sujungti su pastarieji už visus geriau :ia 
kriaučiais ir padaryti vi ?ną moka keikti socialistus. J a 
skyrių. Iš sykio povaliai ir(tas patinka ir to pakanki, 
atsargiai veclė agitaciją už 'Apie kokį ten “temą,” ap:e 
susijungimą, bet toliau jau kokias ten idėjas—tai k is 
taip įsidrąsino, kad viename jam galvoj. Klapatys jis 
pildančios tarybos susirinki- galvą apie tokius dalykus! 
me su pasididžiavimu pa- sunku suprasti net iš
reiškė, kad būtinai tą pada- kius dalykus, kad reikia 
rysiąs. Ir štai gruodžio 30 d. kaklas balčiau nųsimazgo i: 
tuoj po perskaitymui proto- plaukai susišukuoti ir balt is 
kolo, Jankauskas surėžė marškinius už$iyilkti. Jl n 
karštą spyčių, iš ko pasiro-'visi tie dalykai nereikalingi 
d ė, kad jis netik suvienyti 'jp jis į juos visai netiki. T >.i

• nori • prašytojus su kriau- yra apysenis žmogus ir prh- 
čiais, bet ir jų finansinius tinginys. Marškinius visuo- 

. sekretorius panaikinti. Po met dėvi tokius, kurie nerci- 
Jankausko kalbos prasideda kalauja nuolatinio skali i- 

. diskusijos. Prieš susivieniji- mo—tai jo konservatyviško 
mą su kriaučiais kalbėjo šie jj religija. Marškinius ru- 
draugai: p. Kalinauskas, J. denį apsivilkai, tai pavasarį 
Ančiukaitis, B. Bilą ir kiti, nusivilkai. Kaipgi žiemą 
o už susivienijimą drg. Gap- padėsi, kad šilti! Apikaklė 
šis ir da vienas. Drg. Jaras jci ilgo nešiojimo nusid i- 
pastebėjo, kad Jankauskas, į žius. trupučiuką atsiduoda 
atvažiavęs į Baltimorę orga-L 
nizuoti kriaučius, tik tuomi1; 
ir rūpintųsi ir kad nesikistii 
į vidujinius skyrių reikalus, 
nes ir taip jau su taja savo 
nelemta politika padarė uni
jai daugiau žalos, negu gero, 
ir vietoj organizacinio darbo 
atliko disorganizacinį. Kaip 
iš finansų sekretoriaus ra
porto mes matome, kad per 

.. tuos penkis ar šešis mėnesius

I

I

lino, kad Baltimorė, tai ne 
Brooklynas, ir kad čia jo 
kumščios niekas nebijo.

Jankauską apmalšinę, 
prosyto jai ra m ia i užba i
savo susirinkimą, atmesdu-

HUDSON, MASS. 
Atsakymas Onai Šatienei 

ant jos pasiaiškinimo.
Gerbiama “K<Livlo“ re

dakcija! Pavelykit ir man 
sklypuką vietos jūsų laikraš
tyje tart kelis žodžius kai -

« link mano moters ir Šatiene - 
peštynių. Visos peštynių i -

mi visus Jankausko liete- torijos aš nebandysiu apr - 
viams netinkamus planu1'.

J. Bali*.

BROOKLYN, N. Y. 
Išrinkom nauią delegate 
Tai kas čia lokio? Išri 

kom, tai išrinkom. Tas 
kliaučių unijoj visai ne n; J- 

daugelis sako, 
linkimu labai 

menševik- i, 
Vaitukaiti ir 

laimėjo” komunisit i, 
° kurie statė Marčių ir prave

dė. Bet bukit visi ramus: 
pirmas kandidatas nėra J<>-

jiena. Bet 
kad šiuomi 
“pralaimėjo” 
kurie “statė” 
daug “

u

Y
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Tai yra senoviško bu-

žius.
—tai ir visas jo komunizmas. 
Apsišvarinimas—tai buržu
azijos išmislas.

šiaip, asmeniškai Marčius 
yra žmogus gana geras,—ra
mus, lėtas. Jo smarkumą ga
lima matuoti utelės rėplioji
mu per pilvą. Kad geriau 
toki sutvėrimą supratus, tai 
reikia įsivaizduoti seną, di
deli. su dideliais ragais avi- 

.... . . , . na. ------
Jankauskas prirašė 10 naujų v^vti komunizmą: bet ka- 
naiių, o 100 išvijo iš unijos.

Tas Jankauskui ir buvo 
didžiausis smūgis, kokio jis 
gal nei nesitikėjo. Po tam 
dar bandė Jankauskas kal
bėti, bet prosytojai tuoj pra
dėjo priešintis ir reikalauti, 
kad sėstų, pareikšdami, kad 
jiems 
Na, o Jankauskas įtūžęs rė
žė kumščia į stalą, manyda- j Taigi visi menševikai gali 

1 būti ramus, šiaip ar taip, bet
musų naujai išrinktas dele
gatas riejamas turės refor
muoti pats save. Nejaugi 
kalbėdamas su žmogum nosį 

bet klausimas: užsiimsi !...
” Prašytojai

' syti, nes gerai žinau, i. ad t 
viskas visuomenei nesvarb

' Pagalios ir vienos ar kitos 
! pusės kaltės faktų negalini i 
■ prirodyti, nes liudininkų n - 
į buvę. Taipgi aš nebandys-u 
(savo moters teisinti, nes t i 
butu nonsensas. Aš tik n >- 
riu keliatą žodžių pastebėt 
poniai Šatienei. Beveik? io 
tamsta bandai save teiešii .i 

a

negaliniu ir netikėtinų, bet 
šiandien jie galimi ir nau
dingi. ] 
patol.
tas ne ..randa 
konibii 
sidaro 
gas.” S 
navičia 
tuvių v

Y.
\ T O.

■■ •
4

Dalykas negalimas 
kol žmogaus pro

tam tikrų 
vijų; tuomet jis pa
balimas ir naudin
go išradimą Lauri- 
akosi pavedąs “l>c- 
uomenei.” Jo adre- 
Laurins. P. O. Box 
Ftennington, Vt.

PA J IEŠKOJIMĄ I

Paji<->
La-.- X

ir reklamuoti. Juk tams 
gana “gražiai išrekl im.iv< 
vietos anglų laikuašiis ir vi 
tos teisėjas tamstą tinkam i 
“išteisino.” Juk visi vietos 
lietuviai apie tai žino, paga
lios ir pati prie io visko pi 
sipažįsti. O kokia tams 
esi “teisinga” ir “dora,” t 
irgi visi vietos lietuviai žiu 
Jeigu ir toliau taip “teis 
gai” ir “dorai” tamsta c 
vensi, tai gal visame Hudso- 
ne tamstai nebus vietos. 
Tamsta man primeti, jogei 
aš pykstu ant tamstos, kad 
neskaitot ‘‘Laisves.“ Tai i - 
gi “graži teisybė.” Man vi
sai neapeina, kas ką skaii >. 
Aš pats skaitau “Laisvę” ir 
“Keleivį” ir retas kuris nu
meris palieka neperskait; - 
tas “Sandaros“ ir “Darbi- 
ninko,” kuriuos prenum e- 
ruoja mano kaimynai.

Na, tai tiek tuo tarpu apie 
ponią Šatienę. Bet jeigu 
tamsta dar bandytum savo 
“teisybę” per laikraščius 
skelbti ir savo purvinus dar
bus kitiems primesti, tuomet 
aš pasistengsiu daugiau pa
rašyti apie tamstos “teisy
bę.” M. Perednis.

I
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Aš girdėj 
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Kas mums rašoma.
Viešnia apsivogė.—Gruo

džio 1 d. iš Chicagos atvyko 
Į Brooklyną netikėta viešnia 
ir apsigyveno pas lietuvius. 
Vieną dieną ji sakėsi vedusi 
moteris, o kitą dieną viso
kiais liudymais įrodinėjo, 
kad ji esanti doriausia ir tei
singiausia mergina. Tris 
dienas pabuvus apsivogė ir 
pabėgo. Paėmė auksinių 
žiedu, pinigų ir kitokių daik
tų. Jf yra 5 pėdų aukščio. 

Dideli ragai gali atstoJ m£l)»ų akių, sveria apie

i

savo susie Įsos Hu-v
Kauno r-d; i-.s. Se 

alj.s pgrapijo Ji yra v 
|r. t<i pavardės ii-ž'n i 

kad jinai gy venanti Pra
vesti joj. Turiu svarbų r.i- 

: ai is- ukti šių > ; nti aš ': 
Ali TIK PETR \USKY 

_■ amestoven, N. Dak. .

Pajiesliu š'ugeriu Friano. Alei- o 
Matų ir ' • ;ino Skiriar-s. .Seiliau e ’- 
veno ( lc\_coj. Lai atrišaukia arba 
žinantieji malonės pranešti.

PLYNAS 7. NOTA S
131 11;.m:■ ien St , Roxbury. Ma .$

Pajies; ;:u draugo Jokūbo Boriso, 
Vilniaus rėiyb-s. Valkininkų apsk. 
Biekšų kaimo. Metai atgal gyveno 
Philadelphijoj. Pats lai atsišaukia ar
ba žinantieji malonės pranešti 

JONAS UARNAS
l'A' So. I’hilip St, Philadelphia, Pa.

Pajieškau orelio Petro Busmos, 
Kauno rėdy os. Mažeikių apsk., Sėdos 
parapijos. Domenų dvaro. Apie 12 me
tų gyveno l .diana Marbor, Ind., o da
bar metai kaip iši 
'.Visconsin vaisi ja 
'■as ar m ’ 
Prašau at: 
džiu prane

1510 Broaiiivay. Indiana Harbor. Ind

Pajieškau Emilija Spaivaitę. Ba-r 
miesto. Lietuvoj. Ji ant mano p»j:-š 
kojinio dek- apsivedimo prisiuntė sa
vo paveikslą, o nepadėjo savo adreso 
pertai aš regai ėjau duoti atsakymo 
iš Amerikos. Dabar aš panašiuoju i 
Lietuva, ta meldžiu pačiai atsiliepti 
ant šito adreso Lietuvoje.

K. .J. P.. Trakiškių kaimas, Taura
gės valsčiaus ir apskričio.____________________

.a- 
ažiavo ant farmų į 
Nežinau ar jis gy- 

i s. i-iriu svaini reik..:’ 
-aur ii ar kas žinote. •” 

šti šiuo adresu. XI. DAN’”'

Pajieškau savo :brtjlio, Vincento Ma- 
ruozo. Kauru red., Ukmergės apsk.; 
seniaus gyveno Aurora, III. Kas žino
te apie j:. i-.eNžiu pranešti.

ANELĖ LIUŽINIENĖ
22 Carey st.. Amsterdam, N. Y.

Pajieškau brolių ir seserų gyvenan
čiu Ainerik- je. P. Aleksandraviči:i.s ;-- 
Kazimieras seniaus ‘gyveno ll? E 
Elm St.. Tamaųua. Pa. Pranciškus 
262 YVythe avė.. Brooklyn. N. Y.; Ju
lės ir Domicėlės—pastaroji ženot-i su 
Ainbruėiu. nežinau kur randasi. Visi 
p.cina iš Pase; bentų Raini, Raseinių 
aos;... Kauno red. Malonės patįs at
sišaukti. raba kurie apie juos žino 
teiksis pranešti, turiu svarbų reika
lą. MUS PETRONĖ BUTIENĖ

1011 Ųtia. ry a\ . Grand Rapids. Mich

Pajieškau Juozo latvio. iš Lietuvi 
Girkalnio vai.. Peklžiunų kaimo Jis 
pats niaionė.- atsišaukti arba kas a;; e 
ji žino teiksis pranešti. (2)

JONAS LATVIS
\\<>.vilie Sta. Bos 

Ntw llaven. Conn.

Pajieškau brolio Adome Žigo. Vil
niaus rėd . Butrimonių vai.. Gailekie- 
ntio kaimo; 2<> metai Amerikoje, se- 
•fii re. Seranton. Pa. Jis pats 

lai atsišaukia arba žinantieji malo- 
-T---------  ri.. W-M. ŽIGAS ■ - . (3>

Elm St., Curtis Bay, 
■ . Baltiniore, Md.

nės prinešti,.
!(>(l I
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Bikinis

Radastų lakas 
Gėlių Darželyje

\ ittroia N>. 105 
>250; elektrinė S2':<!
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KITI PATARTINI VICTOR REKORDAI.
Blaivybės Apaštalas J. Vaiėkus-J 
Du sunu ”
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X t.ruia No. 100

'ietrola N„. 
šilo

I FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs Philadelphijos, Pa. fotografas 

t-.-ėiu kartu • a tuoju Lietuvon 1922 
:n<-iais dėl t ši:nt i Amerikos lietu
vių sanzi.ii'igui puutrn ivau rutfotog- 
rafuod.uiias jųjų g.min s Lietuvoje, 
darbą pradedant dzukijoj, baigiant Že
maitijoj. Daug kas siuntė pinigų nti- 
. • mukti p.jv< Ikslos. bet jų niekad ne- 
.(.’ ul:ė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Li •- 

tuv. j būvi nutraukt > fo agrafijos ju- 
-.1 tėvų, b ol'ų. st.-v. rų. t. lobios su gy
vuliai' ar mylima vieta, rašyk tuo-

■ u kr turėsi i i»ufoi-»grafųot:. Pat>- 
i' pilną adresą jūsų giminiu liįe- 

ii'v >je i,- taipgi s-:vo adresą. fc*d uu- 
giižes rudenyje, 1''25 m . galėčiau pri- 
s.u.-ti preba.s. Pamalę sanipalus ga- 
i.'-it duot užsakymu. Pinigų aut .ran- 
los nereikalauju, užtenka žodžio. Ne
rti glausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
jvsn giminiu. Aš. jau gerai pažįstu 
vi.-ę T k-fųva ir išpildysiu justi užsa- 
l .mi s ir ifikrlus i'ckrėsjamas juo
ku. n-šiiiriią. kaip t.li ta vieta Lietu
voje butų. (.-)

X. J. STANKUS, l-'otografas 
70 No. 7(h St.. Easton, Pa.

dangi nuosavybė yra didelė 
ir sunki, tai ji (aviną) daro 
labai konservatyvišku—
traukia atbulą ir tuomi su
mažina didžiųjų ragų pavo
jingumą. Negi kovosi prieš 
šitokią savo nuosavybę, ka
dangi kiekvienas didesnis 

nereikia pamokslų, pasijudinimas širdį pasie
kia...

150 svarų, dailaus sudėjimo, 
sveiko ir drūto kūno, tik 
silpno proto. Jei kas tokią
y patą kur patėmytų, prašo
ma pranešti sekančiu adre
su: D. M. Teisonis ir Lucin. 
35 School St., Brooklyn, 
N. Y.

Pajicsk. mano tėvelio Juoz^įio 
hi’ksaic ■ :s prasišalino sausio 12 d.. 
’ *21. pa1, imas mus su motinėle di- 

irne v: ge. .Jo išvaiada: šviesaus 
veido, geli mi plaukai, rudos akys.

masę kad tuomi šgąsdins ir 
jau visi pasiduo jo diktatū
rai. Vienok vargšas apsiri
ko, nes prašytojai visi vienu 
balsu sunko: “Gana, sėsk!” 
Jankauskas atkerta: “Aš ga
liu atsisėst, 1— -----------
nebus išrištas.” Prašytojai' Kodėl kliaučiai ncišrin’ o 
vėl visi rėkia: “Tu jo ir ne- Vaitukaitį? Well, su juo yra 
išriši! Sėsk, nes mes tave is- ^ėdaj jeigu jis kalbė-
prašysime netik iš susirinki- \ ,_______ x _____
mo, bet ir iš 
Jankauskas, 
kad gali būti riestai, su pa-

I

tų kur nors už uždangos, tai 
niekas nemanytų, kad tai 
kalba sua -įges ir rimtas žmo- 

žaliavusiu veidu atsisėdo ir 'gus. Jis nekaiha. bet lermą 
, jip tas tavoriščius persitik- kelia.

Baltimorės.” 
matydamas,

Išrado “amžino judėjimo 
mašiną.”—-Iš North Bennin- 
gton. Vt., mums praneš: - 
ma, kad Petras Laurinavi
čius tenai išradęs “amžino 
judėjimo” mašiną. Išradė
jas rašo: “Mano amžino ju
dėjimo mašina susideda iš 
trijų kombinuotų jiegų: sva
rumo, savim darančio elekt
rą, ir suspausto oro. Kom
binacijos gelbsti viena kitai, 
eina pačios per save ir turi 
didelę pa jiega.” Prie to d a 
jis prideda pastabą: “Tech
nikai tvirtina, kad tokie da
lykai negalimi, bet mano 
mėginimai parodė, kad gali-

Višta. mi. Daugybė dalykų buvo

Vidutin " (-i'IU'.iu, sveria apie ISO sya 
rų; pa' 1 'š Graužinų kaimu. .Vcl’.vc 
nos vai., l-.nun • hpslt Jeij*U kas |»al> 
mytų. • nė>it pranešti aiba pa!' 
teiksi- at-'sauk'’

LAIRIN
P. O. I

i. <6
A.S G. YURKŠAITIS 

123. Port Washingt.»>', N.Y

K.- ma Simanavičiui-, pajieš- 
■ ied - Baltripi- A u Iriu: b 
'■"''lavos pan»t>ijex. Pa’ie 

Tč n tos :;?suo Sinanav 
kalnia nori žinoti, ar 

'• r cyv.is. Me'džii atsišauk 
antieji malonėkit nranešt

A s.
kau '• 
pa< imi 
šio kr 
ėi< nė 
jus e-a: 
ti arba 
šiuo a<i

KA I KH Kft SIMONAM- 11 T.:
255 '^w,<ĮįSo. B<.'bton, Mass.

ŠTAI VICTROLA 
LAUKIA JŪSŲ

Krautuvėje pardavėjo Victor produk
tu. \ irsti j parodyta tik keli iš dvidešimts 
penkių skirtingų stailų—jus rasite vieną, 
kuris tikrai atatiks jūsų skoniui.

Victrola yra geriausia iš visų kalbamų 
masinu ir reprezentuoja kartu gerumą ir 
vertingumą. Paprašykit artimiausio par
davėjo pagroti jums sius

NAUJUS VICTOR REKORDUS DĖL 
SAUSIO MĖNESIO

L:iik>ina Kaimiečių Polka Jau Wąnat

t»(m 2

ARABŲ SVETINGUMAS.
Pakeleivis yra priimamas i arabų 

le nus ir per tris dienas vaišinamas 
k-iiĮx> svečias, l’o'trijų dienų pakelei
vi- t ji i pasisakyti, kas jis yra ir ka
di' išeis. Jeigu Trinerio Kartusis Vy
ras pirmu I artu ateis pas jumis kai
po, vėčius, tai po trijų dienų nereikės 
jums nieko klausti, nes i tą taiką pu
rinsite. kas jis yra. Trinerio Kartu
sis X ynas (Trlner’s Bitter Wine) yra 
pilvo gyduolė, kuri veikia staigiai. Jei
gu jus turite prastų apetitą, vidurių 
užkietėjimą, pilvo skaudėjimu, galvos 
skausmu, nemigą ir kitokias vidurių 
• igns. gulkit? Trinerio Kartųjį Y'yną, 
o pageibą pajusite givitsi. Skaitykit, 
ka p Stcphen J arėk rašo iš Kettle 
’liver, Minn., Gruodžio 15: ‘"Trinerio 
Ka'tu is Vynas yra labai gera gyduo
lė. Mano pati kentėjo nuo galvos 
skausmo per tris metus ir jokios g;.'- 
daolės jai negelbėjo. Tada ji paban
dė Trinerio Kartųjį Vyną—ir šiandien 
„•i neturi galvos -skaudėjimo.” Klauski- 
e justi aptiekoriaus arba gyduolių 

pardavėjo. Taipgi reikalaukit Trine- 
io Linimento, kuri yra puiki gyduo

lė nuo reumatizmo, neuralgijos, lum
bago. taipgi nuo nušalimo kūno da
lių. Trinerio Cough Sedative irgi 
puiki gyduolė Jeigu jūsų aptiekoj šių 
gvduoliu nėra, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, T1L

is.

Weber'o Kapeli ja

Rudens X ėjų X altas •• 1M” .75
Žuvininkų l'alcas 
X idurvasario \ alca*

Erichsen-Syvertson
■ liaus Erithsen 10" .75

Elzbietos
Radastų X altas

Stahl'u Kapeli ja
12” 1.25

Mano Mylimoji Kaiiiloff's Rusų Balalaikų Orkvst.77670
Lauktuvių \'alcas ” 10” .75

• 1534 l bagu Balius Juozas Vaitkus
Septynios Pačios ” lo" .75

73102 As Augau Pas Tėvelį Mariuna Rakauskaitė 
Lopšinė ” 10" .75

77612 Pas Pristotų J. Vaičkus-J. Bikinis 
Devynis Mėnesius Atsėdėjau ” 10" .75

77548 Daug Kraujo Pralieta Anthony Sodeika 
Laivyne ” )ų" .75

72191 Ant Marių Krantelio Jonas Butėnas 
X ai aš Pakirsčiau ” lo" .75

77591 Kareiviai Sugrįžta—X altas Instrum Kvartetas 
Lai Gj vuoj Orland-u—Valcas ” 10" .75

Paprašykit bile vieno Victor išdirbinių 
pardavėjo parodyt jums surašą Artistiškos 
Muzikos Victor Rekordų—albume randasi 
Schubert'o “Nepabaigta Symfonija” ir 
Schumann’o “Koncertas.”

Išbandykit Victor Tungs-tone Adatas 
—nėra reikalo jas mainyt su kiekvienu re
kordu. Paklauskite pardavėjo.

Yra tik viena Victrola ir ta viena išdir- 
binėjama Victor Kompanijos—žiūrėkit, 
kad butų Victor vaizbaženklis.

: Y i c t JTo 1 a
17Victor Ta'krng Machine Company. . M J.

x Co W Can^a. L (d

Pajieškau patėvio Antano Laskuu< 
ko. jis gyvena Chicago, III. Malonė- 
atsisaukt) arba kurie žino apie jį 
teiksis pranešti, už ką busiu didei d - 
kingas. (4)

K. BARANAUSKAS
311 Henderson St.. Jer -ey City. N

Pajieškau Roko Lepesko.-. kuris 
tris metai atgal gyveno ant 21 l-e: 
more St.. Provicence. R I. Turiu ki
bai svaroų reikalą pas ji. n.s greitu 
laiku išvažiuosiu i Lietuvą. .Maišau- '■ 
te tuojaus. arba jei kas žinot, malo
nėkit pranešt, uz ką busiu dėkinga .

ROKAS LEPEŠKA
17 Highland Avė.,

Nevvton Upper Pails. Mass.

i j

APSIVED1MAI
Pajiiškau apsivedimui vaikino ar- 

našlio. Katrie gyvenat netoli, pra 
-au atvažiuoti pasižiūrėti. Aš nemo
ku rašyti nei skaityti, negaliu rašyti 
tamstoms laiško.

A N Ė L Ė D Z1GIE N. X X I č IEN Ė 
W Railroad St.. I'itchburg, Ma

Pajieškau gyvenimui draugė
25 iki 35 metų, aš esu 35 metų. Ma
lonės atsišaukti tik tokios, kurios my
li švaių šeimynišką gyvenimą. Su 
pirmu laišku malonės prisiust paveiks- 

: lą. J. N. (31
3>>7 Noble St. Ilouse 2 

Philadelphia, Pa.

I

i

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, be skirtumo tikėjimo ir nese
nesnės kaip 35 metų. Aš esu našly.; 
;5 metu, turiu J va ką 1 metų, pini-, 
zų ir kambarių rakandus. Taigi, ku
ries norėtų švarų gy venimą malonėkit 
atsiliepti laišku prisiunėiant savo pi 
veikslą. J. MATIMAITIS <?> 

€0 llroad St., Ansonia, Conn.

i

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, ne 
jaunesnės kaip 2<» m. i;- nesenesnės 
34 m. Aš esu vaikinas 31 me«.ų, turiu 
savo namą ir storą. Rašydamos laiš
kus kartu prisiųskit ir savo pav. iks- 
I;:. kurį ant pareikalavimo grąžinsiu. 
X'vių meldžiu nerašinčti. J. I*. E. (3)

P. O. Bok 57. Summcrlce, XV. Va

I’"jieškau apsivedimui merginus ar
ba naš’ės. nesenesnės kaip 2!> metų, 
gali būti ir gyvanašlė, katra turi 

; sveika protą ir ir negirtoklė, bet yra 
atsiskyrusi (lėliai vyro priežasties, o 
:>e (lėliai savo. Aš esu gyvanašlis 31 
metų, turiu atsiskyrimą, kad ji buvo 
no.-v. iko proto ii nedoro pasielgimo. 
Todėl aš galiu būti ir katalikas ir ga
liu imti bažnyčioj šliuba. jeigu butų 
reikalas Aš turiu vieną t metų vai
ką ir pinigų $24529 dėl pradžios. Tai 
gi katros esate pasirengusios vesti, 
malonėkite atsišaukti prisiųsdamos 
savo paveiksią. 11)

J. M. MILLER
<>0 Broad St., Ansonia, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpe 30 ir 10 metti am
žiaus. Aš esu našlys 13 metų, nerū
kau ir svaiginančių gėrimų nevarto
ju. Merginas ir našles, katros neturit 
vii' i’iu ir manot ap-ivesti, me'džiu 
atsišaukti prisiunėiant ir paveikslus, 

ant pareikalavimo sugražin

I

l’a.'ieškau apsivedimui merginos a
>a našlės, nesenesnės 33 metų, kuri
utiktu imti civilį šliulvą ir galėtų pa-1 kuriuos , .
vzdi.v :au •” venti už tikinčius. (3)|siu P’atcsnių žinių sudilsiu per laiš-

M. J. E. jkų. A K- . f")
82U L< xiiiglun Avc., Youngstown, O. ' 1436 Oregon Avė., Cleveiand, Ohio. I

BALTIMORIEČIAMS 
ŽINOTINA.

BUDAVOJŪ NAUJUS NAMUS IR 
TAISAU SENUS. REIKALE KREIP
KITĖS PAS MANE (-)

K. BUTKUS
1805 VV. Levington, St., 

BALTIMORE, MD

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius 

pasigarsinimus, kaip tai: pajieš- 
kojimus. apsivedimus, įvairius 
pranešimus, pardavimus, pirki
mus, skaitome po 3c. už žodį už 
syki. Norint tą patį apgarsini- 
nia patalpinti kelis sykius, už 
sekančius sykius skaitome 2c. 
už žodį už sykį.

"Keleivio” skaitytojams, ku
rie tu,- užsiprenumeravę laik
rašti ir už pirmą sykį skaitome 
)x> 2c. už žodį.

Už pajieškoji mus giminių ar
ba draugu skaitome po 2c. už 
žodi pirmą sykį: norint tą pati 
pajieškojimą talpinti ilgiau, 
skaitome po lc. už žodį už kiek
viena sykį.

"Keleivio” skaitytojams, ku
rie tur užsiprenumeravę laik
rašti. už pajieškojimus giminių 
ir draugų ir už pirmą sykį skai
tome ih> le. už žodį.

Pajieškojimai su paveikslais 
kainuoja daug brangiau. Norint 
patalpini pajieškojimą su pa
veikslu. reikia prisiust fotogra
fija ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba 
apgarsinimą reikia prisiust kar
tu ir mokesti

"KELEIVIS” 
UROADYVAY. 

BOSTON.

LIETUVIS 
GRABORIUS 

(' N DEK I Ak ER)
Šiuo ii paskelbia atidaręs 

nauja ištaigą, kuri kiekvienam 
maloniai patarnaus laidotuvių 
reikaluose. nepaisant ant kokių 
kapinių, sulyg noro laidojančių.

Tatai Montello'.s ir apielinkės 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo 
lietuvį: (-)

ADOM > H AITKUNĄ 
(WAITT)

Enterprisc St., Tel. 6746-W 
Montello, Mass.
Ofiso vieta:

5-"0 N. Main St.. Brockton, Mass. 
Tel. 1023

25

"Trijų Metų Kanklių Kny
ga." už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

“Trijų Meti; Kanklių** pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja. <’O. 

Kaunas, Lithaaoia.

J



Sveikatos Kampelis
jmų, kur žmonės tuo budu 
buvo užmušti.

■ Sougiausias būdas, tai sto
vėti ant šalygatvio, tol kol 
gatvekaris ateina. Pažvelk i 

i kairę pusę prieš lipsiant i 
j gatvekarį.
l

Apsaugok vaikus.
Vaikai neturėtų gatvėse 

žaisti, bet jie tai daro. Daž
niausiai dideliuose miestuo
se jiems nėra kitos vietos.

Jei antomobiliu važiuoji, 
žiūrėk gerai ir važiuok išlė- 

jto, kuomet vaikų raudasi 
ant šalvgat\ ių. nes jie gali 
staigu ant gatvės išbėgti.

Atmink, kad visuomenei
Bet 

pinigų, kurie

1 perdaug kokiuo nors dalyku. 
Nelipk iš gatvekario atbu-

Nėra nieko kito taip gero, la . Nemėgink eiti skersai 
kaip pienas. gatvę, kuomet gatvekaris at-

Pienas parūpina visą rei- eina. Kad neatsargus ėji- 
kalingą medžiagą augimui mas ir sutaupys minutą, bet 
ir priduoda energijos darbui, gali būti priverstas praleisti 
žaidimui ir šilumai. Tai bū
tinai reikalinga maisto da
lis toms motinoms, kurios 
savo pienu maitina valkus, ir 
jauniems vaikams. Abelnai, 
vaikas turi išgerti daugiau 
negu puskvortę per dieną, o 
labai maži vaikai ir daugu
ma didesnių reikalauja visos 
kvortos per dieną.

Pienas gali priduoti visą 
maistą, kiek kūnas reikalau
ja. Kvorta pieno priduoda 
tiek maisto, kiek gaunama 
iš svaro jautienos arba ke
turių kiaušinių.

Pienas priduoda minera
lus. Jei augantis vaikas ne
gauna užtektinai mineralų 
valgiuose, jo augimas su
trukdomas, ji> turi silpnus 
kaulus ir prastus dantis. 
Reikia parinkti tokius val
gius. kurie turi daug kalkių, 
fosforo ir geležies. Musu 
kaulai ir dantis susideda 
daugiausiai iš kalkių. Viena 
kvorta pieno turi tiek kalkių 
kiek 10 apelsinų, 32 kiauši
niai arba 20 svarų jautienos. 
Pienas taipgi turi fosforo i • 
geležies.

Kūnas turi būti aprūpina
mas tam tikromis reikmeni
mis, jei norima, kad jis nor
maliai vystytųsi ir butų svei
kas. Visos žinomos reikme
nis randasi šviežiame piene, 
ir labai mažai jų yra susenu- 
siame ar sušildytame piene.

Pienas reikalauja priedų, 
kad parūpinus nekuriuos 
mineralus ir reikmenis kiek 
jų reikiama. Kiekvienas kū
dikis, ypač tas. kuris negau
na motinos pieno, turi kas
dien gauti skystimo kokio 
nors rūgštaus vaisiaus, kaip 
apelsino ar pomaduros (to- 
mėtės). Žiemą, kuomet ne
galima mažų vaikų ilgai ant 
oro laikyti, nežiūrint ar jis 
gauna motinos pieną, ar ne, 
jiems reikia duoti žuvies 
aliejaus (cod-liver oil). Se
nesni vaikai, apart pieno, tu
ri gauti vaisių, daržovių, mė
sos, žuvies ar kiaušinių, du<> 
nos, kruopu ir bulviuj, v*■'

‘ frLIS.
J J-.’ A , ---------------------1; ~s? ')/>'. • ,

APSISAUGOJIMAS ANT
gatvės. ,

* Žiūrėk kur eini.
ftknavojus visur laukia. Sky
lė '.šalygatvy. išiužus lenta, 
kokia nors žievė gali greitai 
paguldyti ir labai sužeisti. 
Gali paguldyti po gatveka- 
riu ar po automobiliu.

Einant šalygatviu ar sker- vekario laukia. Tai pavojin- gos ir persergėjimu neiti i 
eai gatvės neužsiirrteresuok ga ir yra buvę daug atsitiki- tuos namus. Tą sveikatos

KODĖL GERIAME 
PIENĄ?

kelias savaites ligonbuty.
Geriau sušlapti, o ne už

muštu būti.
Žmogus, kuris palenda po 

lietsargiu ir bėga skersai 
gatvę taip-pat kvailas, kaip
tas strausas, kuris mano, kad; vaikas vertas $5,000. 
jis prigauna ji vejančius,.tėvams nėra 
paslėpdamas savo galvą galėtų atlyginti už jo gyvas- 
si.iikyse. jtį.

Kuomet smalkiai lyja,! 
dauguma žmonių prispau- mels jei 
ežia lietsargį prie galvos, gatvėje. 
Kad labiau apsisaugojus nuo;
Ii taus, ir tokiuo budu nega- KONTROLIAVIMAS 
Ii matyti kur eina.

Saugokitės dratų.
Elektrikos Uratai, 

randasi gatvėse, kartais ga- kenksmingi 
Ii nutrukti ir pulti ant žemės, draugijai

Elgkis taip,
tavo vaikai

kaip elgtu- 
žaistu 
L LIS.

I

departanH u. r padaro.
kai stižir a daugiau—
pridab«‘>>- 1 paštdiniai
žmonė.' > y tu į tuos
namus. X a >atogu, ga
lų gale gi' li - limpamos
ligos maži:;.: i latina. Ma-
žiau ligą i u iškaščių
daktaru': u >lėms, ma
žiau iu uitu li > mirčių.

Reiki:; ; ‘.u -t garbę dak-
tarams. k:;e * sportuoja
limpama" ii; . . uo labiau,
kad jie mik a ant savęs
žmonių u 'tą ir tan-
kiai ne’euka z io. O kita.
jie nuoki: si _ įsi mažinti
užsikrėtimą ik-'Tuis. nors
toks pa>i- .v tikrenybė-
je mažina . ų ;ž irbį. Lietu-
viai, gai būt i d;. įgiau negu
kitų tautų »u . ; ; ai. mokina
žmones ir r .: ir žodžiu.
kaip ap>isa _• nuo ligų.
Raportai imu - k pamų ligų
būtina.", urs u sveikatos

I sumažinti bei visai išnaikin
ti limpamąsias ligas.

Seniau labai sirgdavo 
raupais ir galybės žmonių 
mirdavo nuo jų. Dabar rau
pai taip sukontroliuoti, kad 
ta liga pasidarė retenybė. 
Skiepijimas ir kvarantinas 
tą padarė.

šiltinė išvengiama liga, 
jei vartojama, kas žinoma 
apie šitą ligą, šiltinės ir ne
švarumas—du draugu. Kad 

• apsirgtus šiltinėmis, reikia, 
kad šiltinių bakterijos pa
tektų Į musų kūną—vidurius, 

(šiltinių bakterijos randasi 
sergančio išmatose—seilėse, 
šlapime, mėšle, šitas išma- 

jtas reikėtų dezinfektuoti 
j chemikalais bei sudeginti, 
i Nesaugus tvarkymas šitų iš
matų anksčiau ar vėliau pa
gelbsti užteršti vandenį ir 
maistą Įvairiais budais. Nuo 
šiltinių galima apsisaugoti ; 
Įsiskiepijant.

Dabar yra apsisaugojimas 
ir nuo difterijos—toksinu- 
antitoksinu, taipgi ir pasek
mingas gydymas—difteri jos 
antitoksinas. Jei šito vaisto 
duodama pakaktinai pir
mą ligos dieną—veik visi iš
gyja.

Dėka medikalės profesi
jos pastangoms drugys ir 
geltonosios šiltinės žymiai 
sumažinta.

Dr. V. Šimkus.
(“Gydytojas”)

I
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Atsargios totuos Gali Apsupti bilus 

NuoDidži
Gera kūdikio sveikata dau

giausia priklauso nuo 
gero prižiūrėjimo 

valgio
Al'NA motina privalo dabot, kuris 
maišia.; kūdikiui geriausia tinka ir 

__ kuris maistas ir jo kiekybė kūdi
kiui kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kuriais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus riemens ėdimo.
Jieškokk pagavos greitai Duokit pusę 
arbatinio šmikštuk > Dr. (. aldweH’s Sy- 
• op Pepsin ir potam taikykit maistą. 
Syrupas Pepsin yu liuosuojantis ir 13- 

■ ai gerui pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visiškai liuosxs nuo 
kenksmingų ir s irkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant <1 i- sii ju ų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidė- 
liosit. jūsų kudik'S greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojin/ų linų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo
lių. kaip tik Dr. Caldwell’s Syrųp 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas

Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
neguli apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama niUionuose na 
mų per trisdešimts metų pasirodė 

yra geriausiu iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
.Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
uz. visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodam.-* kas metas, 

r Kiek vi nas aptiekorius jas parduoda.

J

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMU DYKAI

Y'ra daug žmonių, kurie visuomet 
’ norėtų pirmiau išbandyti, negu 
i pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponą, 
! prisega savo vardą ir adresą ir pa- 
! siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montieello. III.

! o aplaikyų dykai Įkinką Dr. Cald- 
v.ell’s Svrup Pepsin paštu Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.i im departamentui ie įgviau nu- 

LIM‘. malšinti pk-.u. i: ąsi limpa- 
i muių ligų. A - vas rapor- 
tavimas ir K\a:a .‘.avimas ir
gi svarbu, ils apautosios 
ligos nuo p; ‘. p ' žios limpa 
kitam. Goriausias būdas 
kvarar.tuoti tam kslui įren
gtame ligonbuty. Limpamo
sios ligos išvenaū mos. Svei
katos tvarkytoja; žino, kaip 

į ligų ir 
Stoka in-

PAMU LIGŲ.
Į Kada nyksta vagystė, 

kurie muštynės, gaisras ir kiti 
asmeniui bei 

nuotikiai, mažai 
Vaikas, nieko nežinoda-į.kas abejoja ką daryti,—tuoj 

žinoti tam tikrai 
Įstaigai ir reika-

i laujama pašalinti, numal
šinti tą kenksmingą Įvyki, 

i nes tie įvykiai liečia turtą, 
neimti dratu, ’gerovę’ Bct kad kas aPser’i tSįe^itiško koo >eravimolš 

ga limpama liga, kuri gali 
užkrėsti visą apygardą ir žy
mią jos dalį išmarinti, visi 
bijote bijo, kad kas nepra
neštų sveikatos departamen
tui.

Jei nelaimei ištikus krei
piamasi į valdiškas Įstaigas, 
tai kodėl limpamai ligai at
siradus nesikreipti i sveika
tos įstaigas, kad patvarkytų, 
sumažintų plėtojimąsi tos li
gos ir mirčių skaičių. Kas 
brangesnis, ar gyvybė, ar 
turtas?

Valdžios Įstatymai reika
lauja, kad kiekvienas apšil
simas limpama liga butų 
raportuotas sveikatos de
partamentui. Tą raportą pri
valo padalyti gydytojas, 
nors gali bile kas, kas žino 
apie apsirgimą limpama li
ga.

Sąžiningas daktaras ra
portuoja sveikatos departa
mentui ne vien dėlto, kad 
valdžia to reikalauja,, bet ir 
dėl gerovės kitų žmonių, kad 
neužkrėtus kitų tos apygar
dos gyventojų. Geras žmo
gus neprivalėtų slėpti limpa
mos ligos ir prašyti daktaro, 
kad nepraneštų sveikatos 
departamentui. Dėl labo sa
vo kaimynų, kada suserga
ma pavojinga limpama liga, 
reikėtų stengtis pranešti, bet 
nepaslėpti, kad žmonės nesi
lankytų pas juos ir neužsi-

mas apie elektros pavojų, duodama 
gali paimti gryną dratą ir,valdiškai 
būti ant vietos nutrenktas.

Tėvai turi vaikams išaky
ti šiuos dalykus:

Niekuomet i_________
kuriuos matys ant žemės ir 
neleisti kitiems vaikams jų 
imti. Geriau duoti policis- 
tui žinią ir būti prie drato, 
kad kitus persegėjus.

Niekuomet nežaisk 
dratais, kuriuos rasi 
stulpo.

šie persergėjimai lygiai 
taip-pat geri ir užaugusiems, 
kurie žingeidauja sužinoti 
ar dratas “gyvas,” ir palie- v • • •čia jį.

Žiūrėk Į abi pusi ir buk
gyvas.

Butų galima išvengti di
desnės dalies visų nelaimių 
gatvėse, jei žmonės paklau
sytų vieno patarimo:

Kuomet eini skersai gatvę.
urėk i kairę.—kuomet esi 
dury gatvės—žiūrėk i de
l
stai kame priežastis. Kuo

met pradedi eiti skersai, vi
si vežimai važiuoja iš kairės. 
Perėjus vidurį, jie važiuoją 
iš dešinės. . '

Kodėl žmonės nesisaugo-
ja?- >

Gal but,‘dėlto, kad jie ne
mano ka daro. Vieni vra 
jauni ir nieko nepaiso, o ki
li tuo žvilgsniu niekuomet 
neužauga.

Vieni nežino, kiti nepaiso.
Laukiant gatvekario, stovėk 

ant šalygatvio.
Daug žmonių turi paprotį krėstų. Geriausia turėti tam 

stovėti gatvėje, kuomet gat- tikrą iškabą su užrašymu li-

v
Z

Sulinkę ir be formos nuo

su 
prie

išvengti limpč.r. 
kaip jas mažinu

>
I

jų ir turtingų kraujų ir prašalina 
l>*kterijas, kurios gamina skausmą.

Sustyrimas ir sutinimas tuojau 
prašalinamas, skaudėjimas apsisto
ja. fsigykit tų palengvinimą šian
dien. Pas visus aptiekorius—35 

centai.

Pabandykit šitą žinomą gyduolę nuo reumatizmo
štai greitas, tikras palengvini

mas nuo seniausių ir skaudžiausių 
reumatizmų.

Uždekit švelniai biskutj Sloan’s 
Jo stimuliuojančios sudėtinės nu
siunčia greitai šviežų kraują j 
skaudamą vieta ir pereina per vi
su-; raumenis. Tas padaugina nau-

žmonių pusės su. sveikatos* 
departamentu i neleidžia

Mes išdir- 
bam ir im 
portuo ja
me viso
kių rūšių 
rackdąr i-t 
d : r b va- 
itališku-

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10

metų gvarantuotos 
m. snės negu kitų isdi

fe
su- 
ka-

?■' ų kainos 
jų. Dykai 

teikiam pamokinimus :kalaukit 
talop.o kuri pasiunčia DYKAI (15)

RU.VTTA SEREN: LX & CO-

< ’hicnjfo. I!!.
. 

SI7 Blue fsland V.■ . Dept. 47.*

“Kaip Aš Kentėjau 
nuo Pilvo Ligą ir 
Galvos Kataro

Išgčre Ketu
rias Boakas 
re-RU-NA

Ir Dabar
Negali Ją 

Apvettint
Harberkorn, 
Louis, Mo. rašo:

A. 
St. 
metu aš kentėjau nuo 

vidurinio kataro. Aš perskaičiau Pe- 
ru-na knygelę ir pradėjau naudoti 
tuo vardu gyduoles. Liežuvis negali 
apsakyti, kaip aš kentėjau nuo pilvo 
ligų ir kataro galvoj. Bet aš pradė
jau jaustis geriau, kaip sunaudojau 
keturias bonkas Pe-ru-na ir dabar ne
galiu atsigėrėti tomis gyduolėmis. 
Dabar aš džiaugiuosi gera sveikata 
tik pasidėkavojant Pę^ru-na

Dr. Hartmątfo garsi gyduole pali
ko* nuolatos tūkstančiuose Amerikos 
stubų pagaibai nuo kosulio, 
kataro ir visokių kataro ligų.

Reikalaukit tikrų Po-ru-ną 
lių ir džiaukitės pasekmėmis.

Tabletuose arba- skystoj 
narsiduoda visur.

P-lė Emelie 
Gravois Avė., 
"Per suvirs du

šalčių, 

gyduo- 

formoj

Voi BSLIC'JSNESS
VartokitW BEECHAMS PILLS W

■ nuo Tvidinio Raugčiojimo, ■ 
I Kepenų ir Pilvo Ligų. I
R Jose Nėra K oto mėlio A

Pirkit jūsų aptiekose
25c. ir 50c. baksiukai^^M

Sloan’s Liniment

Nenustok Vilties— |
Naudok Salutarą |

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, ♦> 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, V 
JEIGU JUS TURITE UžKIETfiJIMĄ VIDURIŲ. GAL- Y 
VOS SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO, LIGAS *f 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR- *f 
NU. IR T. T. Y

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS X
I TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- & 
GRĮžš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS «£♦ 
BITTERS’’ PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA Iš MUS*

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. A 
639 WEST 19TH STREr.'T, CHICAGO, ILL. X

20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

BEECHAMS
PULS

< lITTLE

PINIGU • NESIŲSKITE^
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- jffĮįln 

miau paduotą kuponą! Tai visa. 
turite daryti, kad gavus pabandymui I
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidų■ 
lraosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir atimu- B
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, koris jai paskirta pačios 
gamtos. •

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono^^^^^^H 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostu* ir stiprina muskulus. Nuga-Tonu 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento»^^^^^H 
kuri* laba j svarbią rolę lošia musų kūne. PriO^^^^^H 
viso to Nuga-Tone dar turi Sritį kitu. 
dingus clajykus. Tie puikus vaistai yra varta- 
jami geriausiu visa pasaulio daktarą prigelkp- 
jimui gamtai ir sustiprinimui kuaa.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, IrariaraH 
daug kurt!) buvo išrašomas ir bigių trijv įleiiloMą X 
suvirtum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai 
ir moterų labai giria Nuga-Tone. nes tas vaistas Valatka
jiems geresne sveikstu. Nuga.Toaa yra tikrai gvras vaittaa ir turi pafdketi jogą 
atsitikime, prieiingai jis juaaa nei cento ■ibaiW. *

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir nustipriM Irano funkcijas. Jin 
stimuliuoja ir 
virškinimui. !. .„ __ _ m____________
ir sukrpirr.a nuo liežuvio, paliuosuoja___ __
purvu yra apnerta nuo virdurhi užkietėjimo ir 1 
Liausiu vaistų—jis priduoda Jum* daugiau gaiTv 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite 
kad verta yra gyventi * _

VEIKITE ŠIANDIEN! Tg.a^ ^į.
52

•

NAT10NA1. LABORATORY, Dapt. Utk W4 T«W*. ffąkoeh Av^, Ckkagu.
CERBIAMIEJI: PrieiųakRe man “ ------

išlaidas Ir taja sųlyga, jog ai vartosi 
jutns 11.00; jeigu nepagelbės, tai Ilk 
nemokčlslu. > s
VaHss.............*..................

Ca*v .*- -’o. arba R. F. D.................
Miestą.

.__r

ė t
*

• *1 
k

l-'J

T>P

V/

M-t M '
Uth. 5M 
12 In.

» >

reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veUkssnų garina apetitų ir prigetbsti 
Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimų ir npraii praialina blogų kvapų 
tuo liežuvio, pakuotuoju nuo galvot skuudljanf ir gražina odų. kuri lyg 

.......................................
**-1 Itaksrausnį laimingasnl ir pajusite.

Valstija



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraSčių.

Drąsus užpuolimas.
KAUNAS. Lapkričio 29 d., 
9 vai. vakaro Birštono gat
vėje staiga kas tai pradėjo 
verkti ir rėkti: “Užmušė.” 
Praeinantieji žmonės tuojau 
leidosi i vietą, iš kur tie 
skaudus šauksmai buvo gir
dimi. Bėgdami prie to namo 
kai kurie sutiko bėgančius 2 
asmenis kariškai apsirengu
sius su revolveriais rankose, 
kurie šaukė “gaisras.” Jie 
abu nubėgo Gardino gatvės 
link. Trečias bėgo Nemuno 
kranto link.

Pasirodė tame name, prie 
durų žemėje gulėjo sukru
vintas pirklys Benėkauskas. 
Vaikai ir žmona skaudžiai • 
verkė ir rėkė. B. gulėjo ir 
tik smarkiai kvėpavo. Iš di
delės skylės pilve tekėjo 
kraujas. Telefonas buvo 
pertrauktas. Pasirodė, kad 
trįs su kaukėmis asmens, ka
riškai apsirengę užėjo į pirk
lio Benčkausko namą ir su
šukę “rankas aukštyn,” tuo
jau visi tris i ji šovė. Žmona, 
atidariusi langą, pradėjo 
Šaukti pagelbos, bet plėšikai 
revolveriu privertė tylėti. 
Plėšikai apsidirbę išbėgo ir, 
matyt, kad užsimaskuoti, 
pradėjo rėkti “gaisras.”

Atbėgo gydytojas, kuris 
apžiūrėjęs konstantavo, jog 
.pirklys mirtinai sužeistas. 
Užpuolimo vieton taipogi 
pribuvo gaisrininkai, ku
riems buvo pranešta, kad 
čia nėra gaisro. Sužeistasis 
nugabentas ligoninėn.

Užsirašinėja į Franci ją 
Lietuvos darbininkai.

KAUNE, Daukšo gatvėj 28 
Nr. tūli agentai užrašinėja 
darbininkus išvežimui į 
Franciją. Iki šiol jau yra už
sirašiusių apie 2500 darbi
ninkų, kurių pirmoji partija 
busianti išvežta iš Kauno 15 
gruodžio.

Darbininkai esą samdomi 
žemės ūkio darbams, ku
lbėms daugiausia teksią dir
bti buv. karo veiksmių sri
tyse—lyginti apkasus bei 
tranšėjas. Išvažiuojantieji 
padaro sutartį, sulyg kurios 
1 metus jie privalo būtinai 
dirbti prie tų darbų ir už tai 
gausią atlyginimą vyrai po 
150 frankų mėnesiui, o mo
terys po 100 ir valgį.

Po metų laiko tie, kurie 
panorėsią busią at
vežti atgal j Lietuvą, o jei 
ten jiems patiks, galėsią pri
imti Franci jos pilietybę arba 
ir nepriėmę pilietybės turės 
teisę ne tiktai pasilikti prie 
tų pačių darbų, bet ir kitur. 
Užsiregistravusieji ir norin
tieji išvažiuoti į Franciją^— 
tai francuzų kontorai turi 
įnešti 44 litus išgavimui už
sienio paso, ir pristatyti nuo 
vietos policijos ištikimybės 
bei a|)ie atlikimą kariško
sios prievolės liudymus.

Lietuve* stipruolis.
UKMERGĖ. Spalių 4-5 
lapkričio 15-16 dd. atvykę 
du stipruoliai "Aido” salėj 
rodė savo jiegas. Vienas jų 
lietuvis Labanauskas Vladas 
18 metų; amžiaus, kilęs iš 
Raseinių apsk., Kelmės vai., 
antras estas Perus’as.

Stipruolis Labanauskas 
jokio specialybės mokslo bei

ir

MM

vos moka savo:dalinai j-u apstatytų, skiria-• 
ma dar anie 400 piečių. Tai 

lyra malonu—Biržai trejatą 
Įtiek padi h -.„

Bet vit na mums yra nelai- 
jmė—nerrokame sistematin- 
Igai tęsti jau pradėtojo dar- 
Į bo. Kad ir su Biržų planu. į 
Biržų ph nas jau buvo pa
tvirtintas 1922 metais, da
bar gi vėl jis taisomas ir 
“pertaisomas.”

Sunku man spręsti, kiek 
atatiko anas 1922 m. planas 
grožio žvilgsniu ir sanitari
jos reikalavimams, bet aky
lai buvo žiūrėta, kad senasis 

i miestas turėtų tinkamus ry
šius su naujomis miesto da-

gramotnas, 
pavardę pasigramozdinti, ir 
kuorriet mane tardant reikė
jo protokolas rašyt, tai po 

; kelis kartus rašė ir vėl su
draskė, ir taip kamavo ma
ne 3 valandas. Kada ant ga
lo jjarašė, pareikalavau, kad 
man perskaitytų kas parašy
ta, kitaip aš po juo nepasira
šysiu, tai mik-mik, ir nepa- 
skaito. Aš jam ir sakau: kad 
nemoki skaityt, tai aš ant 
šio protokolo nepasirašau, ir 
išėjau.

Yra Kretingoj da vienas 
baisus tipas, tai notaras K., į 
kuris su pagalba savo žento, 
šunadvokačio visokiais bu-j 
dais vilioja iš biednų žmone- Į limis... 
lių pinigus, sudalydami fik-j Pertaisytame dabar plane 
tyvius dokumentus ir t.p. j teko pastebėti skirtumų. Pa- 
Minėtas K. žentas šunadvo-j vyzdžiui, Vytauto ir Rotu- 
katis, 1921 m. buvo Kretin
gos komendantu, už vagystę 
pavalytas nuo tamystos, ir 
net laipsnis atimtas. Ir taip 
tie tris karaliukai ir tie du į

* t

sporto kursų nebaigęs. Pa
prastas sodietis stebino pub
liką savo milžinišku, netik 
rankų bei kojų, bet ir dantų 
stiprumu. Jaunas, gražaus 
sudėjimo, išėjo stipruolis 
Labanauskas, kurio laukė 
rioksantis 60 pūdų akmuo. 
10 vyrų vos tegalėjo jį pakel
ti, kurio apačioj atsigulė La
banauskas ir keliatą sekun
dų laikė ant savo krutinės 
orkestrui griežiant laidotu
vių maršą. Nustebusi publi
ka šaukė nuimti kuogrei- 
čiausiai akmenį ir, kuomet 
akmuo buvo nukeltas, stip
ruolis Labanauskas be ma
žiausio nuovargio, šypsoda
mosi atsikėlė. Paėmęs 4-5 
metrų ilgumo, pusantro co
lio apvalų geležį, pasikvietė 
iš publikos 6 vyrus, kuriuos , , . . . . ,. , •
sustatė abiejuose geležies j lek^ai, engia zmonehus be 
galuose po 3 ir liepė stipriai i eJirn° n uz jų pim-
laikvtis vietoje. Patsai, per naktis kastruoja ir
vidurį dantimis sukandęs, I gntuokhauja. Nors buvo 

nekartą skundų, bet, matyt, 
aukštesni valdininkai neno
ri kreipti daug domės ant

žengė pirmyn ir akies mirks
nyje iš tiesaus geležies gaba
lo liko smailus kampas.4 

dalyku rodė stipruolis Laba-! Sykį aš nuvažiavęs į Kau

lų ministeri, paaiškinau da-

; Daug dar'kitokių stebėtinų -
i dalyku rodė stipruolis Laba-! ' -

nauskas ta patj vakaro. Ge- ,n«> n.ueJau P®8 v‘^ rel^- 
ležinę grindi, kurią butu », Pykinau da-

’ gal tik du arkliai nutraukę.
Labanauskas rankomis lyg 

; supuvusį virviagalį sutrau
kė.

Turime kuo pasidžiaugti, 
matydami savo šaly tokių 
stiprių vyrų. Jei Vladas La
banauskas lavinsis fiziniai 
dar ir toliau, tai po 3-4 metų 
susilauksime pasaulinio 
čampijono. ~ i

| Estas Perusas, buvusis ra
išu jurininkas, nejaunas, v. , T-.X- -i x gu valdininku ir kituose Lietam pat stiprus ir kantinis aj.tuvos apskrietuose, bet pa- vvras. i - -

I

I

PERGALEKIT SILPNUMĄ
Kiekvieną dieną jus turite kovoti su silpnumu. Jei 

jus užlaikysite savo kūną gerai maitinamą, tuomet galė
site džiaugtis savo sveikata.

SCOHS [MUŠIMI 
yra stiprus maitinantis tonikas, kuris suteikia stiprumą. 
Jis yra maistas ir gyduolės, su kurio pagalba galit 
pergalėti savo silpnumą. Jei jus neturite stiprumo, 
vartokit Scott’s Emulsion!

Scott & Bnune, Bloomfield. N. J.

I

AMERIKOS LAIVAI
ak Pašilei muki-

te apie patogu- 
mus keliavimo 
ant J. V. 
džios laivų. Jie 
turi švarius, 
patogius kam

ščius dėl 2, 1 arba C žmonių 
Puikus įvairus valgis, manda
gus patarnavimas, didelės dė- 
nys. beno koncertai ir visokios 
rūšies genimai ir patogumai.

Rengk, kad jūsų giminės butų 
parkviest! j Amerika ant J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Vals
tybių Linijų.

Matykit just: vietinį laivų ag
entą arba

UNITED STATĖS LINES 
!•'• Braad«ay. New York City 
75 Statė St„ Boston. .Maaa.

Managing Operators for 
United Statės Shipping Board

Kolonijališkosios Dienos
Dienose Kashingtono ir Lafayetto; 
Ko* ii)v:os ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu pirkiom* 
ponioms ir gražiai apsirėdžiusiam* 

ranu papuošti savo galvas su gra
žu.s j^rik-ris. Jei šita* paprotys galio 
tų !t^ šiol, ta* šiandien daugeli* 
žmor. tj galėtų u?, slapti po peruku 
pleiskanomis apdengtas mvo gaiva.*. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

RyffJes
Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuri*, jei 
išteptą juonai galvą kasdien jkt sa 

vaite ar -biruti dj.ini ir ivliau* tik retkarčiais snlig reikalo.
• *J- m:o šių erzinančių baltu lupyną; ti 

t ;o:uu* atgaus savo natūrali, normali 
‘ ^pliekose pu 65c. bonką, arba už
: iš dirbtuvėm.

sės gatvės kažin kodėl su
jungiamos. Mažinant natū
ralų senojo miesto išėjimą į 
naująjį miestą.

Bendrai imant, didžiau
sios svarbos sudaro pačių 
gatvių kryptis, kvartalai, įs-| 
taigų sugrupavimas, aikštės! 
ir t.t. Svarbu visiems biraė-j 
nams, kad miestas butų gra- Į 
žus. ištaigus. Įgas; net Kauno kriminale

Todėl, n< rs ir judinamas: policija atėjo pagalbon; te- 
1922 meta planas, prieš ga-i čiau iki šiol vis niekais ėjo 
lutinį jo pa .virtinimą reikė-i ją triūsas. Bet štai, lapkri-

ją iš atstevu susisiekimo mi- vedama nuovados viršininko

talis galvos odą i 
pranyks ir plaukai 
R itflt-s va!ima gauti 
ėiame paštu tiesiai'

F. AD. R1CHTER & CO, 1M-114 S*. 4th St„ BmUm N. Y. Trumpas ir Tiesus Kelias j

______ greitai 
niežčjinka* tuojau^ 
i gnūurną.

7 prisiūti

policija dėjo visas pastan-

į tų sukviesti specialę komisi-j čio 9 <1. Onušiškio polici ja

rio, argi galima tokius žmo
nes laikyti, kurie daro žalos

LIETUVA
Savaitiniai išplaukimai ant laivu 

”RESOLUTE”-”RELIANC,E”.
-AI.BERT BALLIN” 
"DEUTSCHLAND” 

Veža Pirmos. Antros ir Trečios 
klesos pasažierius. O populiariai 
vienos klės, laivai "CLEVELAND.” 
~.MOUNT CLAY”.”THURING1A”. 

“UESTPHALIA” veža tik 
Trečios klesos pasažierius.

Nepiliečiai, kurie grįžta į 12 mė
nesių j Suv. Valstijos, būna įlei
džiami nepaisant kvotos.

United American Line*
Julius Rottenberg

260 Hanover SL, Boston. Maaa. 
arba pas autorizuotus agentus.

DRAUGAI!
Užsisakykit sau ir savo {rimi

nėms Lietuvoje jaunimo laik-

“ŽIEŽIRBĄ”
J j leidžia Lietuvos socialdemo

kratinio jaunimo sąjungą “Žie
žirba.”
IŠEINA KAS .MĖNUO KAUNE 
KAINA:

Amerikoje—metams GOc.
Lietuvoj— ” 3Cc. (3 lit.) 

ADRESAS:
"ŽIEŽIRBA” 

Keistučio gtv. 40. b. 1., 
Kaunas, Lithuania.

nisterijos (su laiku bus pla-| Deleckio, jau suėmė keturis 
tusis kelias,—reikia vietą' plėšikus: Jasiulevičių Motie- 

!palikti), Jetuvos atstatymo! jy, Kazlauską Balių, Ver-| 
18to, sveikatos de- |secką Andrių ir Banuške\i-I 

Aš ture- partamen .0, žemės reformos čių Motiejų, kurie apsigink
lavę karo šautuvais buvo už
puolę ir apiplėšę Juozą Kaz
lauską, gyv. Novasodų kai
me. Iš jo buvo plėšikai pa- : 
grobę visokio turto ir pini- : 
gų apie už 25,000 litų. Kai- ■ 
tinamieji prisipažino daly- j 
vavę šiame plėšime. Pas 

įjuos rasta ir pagrobti daik- Į 
tai. Kazlauskas iš kalėjimo Į 
pro geležinius lango pinu- ; 
čius buvo pabėgęs ir slaps- : 

-i tesi miškuose. Nuovados : 
viršininkas tada pažadėjo Į 
duoti 50 litų tam. kas praneš ■ 

i Kazlausko slėpimosi vietą. ;
1 Atsirado žmogelis, kurio nu- : 
• rodymu policija ir suėmė pa-1:
bėgėlį. Padarius tardymą |; 
pasirodė, kad toji banda Į 

^'jpfiikė jau nUo senai. Jai už- : 
eigą duodavo Grigunas Juo- : 
zas. gyvenantis Daugiliškių 
vienkiemy, tarpe miškų. Jis : 
priiminėdavęs vogtus daik-.j 
tus: net pats nuo artimesnių 
kįimynų vogęs avis, maiti
nęs jomis plėšikus. Jis buvo 
šaltkalvis, todėl, reikalui 
esant, taisydavęs plėšikams 
ginklus. Miške rasta paslėp
ta jo 25 medžioklinių, šau
tuvų, 5 kariškų šautuvų tu- 

! tos, 5 medžioklės šautuvai,
2 durtuvai apie 2 kilogramų 
parako ir kitokių ginklams 
įrankių. -Jis pats prisipaži
no, kad banditai jam atneš- 
davę ginklus taisyti.

Onušiškės gyventojai da
bar kiek nurimo.

4*VU -- -------------------------------------------- --------------------------

į visam apskričiui? Ministeris I komisarių :
man atsakė taip:
čiau jau net 7 apsk. viršinin- vaidybos, 
kus pašalinti šiandien pat, bos irmi?sto 
bet suraskit man tinkames-į atstovų.
nius, tuč-tuoj padaryčiau. Į Nepaki nokime musų se- 
Bijau gauti dar blogesnių, nujų mie'tv, miestelių ne- 
užtaį ir laikau juos. Ką pa- kultūring i klaidų, 
darysi?”

apskrities valdy- 
savivaldybės

•tI 
į
I

Biržai yra musų šiaurės!LS FU* j * • i # •>

■ bet! Nors, tiesa, netrūksta blo-į kultūros ter.tras, tad tebūna 
’’ ,' gų valdininkų ir kituose Lie-! ir jo išvaizda kultūringa, i

• Čia reikia kiek viešiau ir iš
'Gulėsi ant krūvos, stnul-kaiP netek”[visų pusių apgalvoti,

kiais gabaliukais sudaužyto ®lrdet, . . .
stiklo, plika nugara ir pasi
statęs ant kratinės didelį 
priekalą liepė dviem vyram 
kūjais kalti. Kitas numeris

M. Mažuika.
’.J Nežinia dar kada tas že- 
l maičių užkampis sulauks ge

resnės ateities. Bet kol krikš- VEIVERIAI (Mariampolė: 
čionis viešpataus, netikiu, apsk.). Lapkričio 25 d

Pabėgo jaunikis.
■S

iš-
dar įdomesnis, jog jam j1: »

t

k

LLOYD
LAIVAKORTĖS { ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ

PER BREMENĄ
Trečioj klesoj tik steitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadway. New York. 
arba pas vietos agentus.

<

I
I

Draugai 
į Amerikiečiai!
I DIDELI NUOTIKIA1 DABAR 
! DEDASI LIETUVOJ’
! Jeigu jus norite tai žinoti, 
' skaitykit Lietuvos darbininkų 
' laikraštį
I "SOCIALDEMOKRATĄ”
! kurį leidžia Lietuvos Socialde- 
: mokratti Partija, gyvuojanti ir 

kovojant; už darbininkų reikalus 
Lietuvoje jau arti 30 metų 

"Socialdemokratas” vra vie
nintelis Lietuvos susipratusių 
darbininkų laikraštis ir todėl jis 
įdomus visiems netik Lietuvoj, 
bet ir Amerikoj pasiskaityti. 
Užsakykite “Socialdemokratą" 
ir Savo Giminėms Lietuvoje!

Tai bus geriausia jiems švenčių 
dovana, ir jie minės jus už tai 
per ištisus metus. Lietuvos žmo
nės nori skaityti laikraščius, 
bet gyvendami skurde, neturi 
lėšų jiems pirkti. Todėl pagel- 
bėkite jiems šiame reikale! 

"SOCIALDEMOKRATAS” ' 
Išeina kai sąvaitę Kaune.

. KAINUOJA:
Amerikon—metams $2.40
pusei ........................... $1.20
Lietuvoj—met. $1.20(12 lit.) 
pusei metų .. $0.60 (6 lit.) 

ADRESAS:
"SOČI A LDEMOK RATAS” 

Keistučio gtv. 40. b/T., \ 
Kaunas, Lithuania. 

Užsisakyt galiniu ir peri! 
“Keleivį.”

> •

I
I

<

y

Tyrai išvalytas Castor Oil 1 
padarytas -medicinos reika- I 
lams. Be kvapsnio;. Stipini- I 
mas ir tyrumas nepikeifil- I 
mas. Be skonio ir neatsi- .a 
duoda Imkit Kellogg’s.-Su- I 
piltas laboratorijose. I

—J

gulus ant plento ir užsidėjus net^i iu fotografinio
ant krutinės tiltuką, peną- aparato-bw.au nutraukęs 
žiavo per ji keleivių auto- ‘M ^genąrą^ ąiave.MtĮS.

Apskričio virsmmkas nedi
delio ūgio, kreivom kojom 

Visą laiką publikos priei-j ir nuo}at galvą į kairę trūk
čioja lyg arklys nuo musių 
i besigindamas. Taikos teisė- 
į jas Kaveckis yra didelis ir ėjo pro duris, sėdo į automo- 
storas, panašus į bigimotą. bilju ir išpyškėjo į Kauną. 
Opulskio išvaizda nerodo Jaunasis, mat, buvo iš Kau- 
aukštos doros. Notaras K. I] 
išrodo taip, kad žtnt kelio to-į Belevičių kaimo) 

!kį sutikęs galėtum labai iš- būt per šiiubas, .kąi jaunikis 
* sigąsti. F* ® —u-—9

mobilius pilnas žmonių.

davo labai daug, matyt, Uk-; 
mergėje dar niekuomet to
kių stipruolių nėra buvę.

moterystės sakramento pri 
imti. Jaunasis buvo truputį ■ 
iššitraukęs. Klebonui ber^-/ 
šant jau ’ sutuoktuvių «aktą! 
jaunikis susivaidija tuo tar
pu su jaunosios tėra S. dei 
dalios. Paskiau jaunasis sa
vo pulkui kaž-ką pasakė, iš- L

1 Ii Kretingos padanges.
.Kretinga, mažas žemai

čių miestelis, su sena.gotiko 
styliaus bažnyčia ir vienuo
lynu, kuriame yra apie 300 
dykaduonių jaunų bernų

»

I
I 
I

no, o jaur.oji iš Veiverių vai.. 
...................... U;-Kas gal

P. R. Šauly*, pabėgo? Todėl jaunoji ir 
Įjos pulke s nusiminę, labai 
I nubudę, grižo namo.

Vestuvių parvažiuojant
Naujieji Biržai.

' Dar žemės reformos įsta
tymo nepaskelbus A. Tiške- laukia su irinkę kaimynai ir 
vičiaus administracija suda- suvažiavę svečiai. Vos pa- 
rė planą naujam Biržų mies
tui.

Tas planas, po ilgų taisy
mų vietoje, Buvo šiek-tiek 
pakeistas Lietuvos atstaty
mo komisariate ir patvirtin
tas. Vykdymas to plano gy- 
veniman visai neatatiko nu
statytiems reikalavimams. 
Mūrinių namų rajonas ap
statytas mediniais namais; 
nėra mediniuose namuose 
“brandmurų;” siaurinamos 
gatvės. Tai atsitiko ir atsi- Trakų skrity šiemet atsi
tinka todėl, kad neprižiūri- rado da ig plėšikų. Žmo-

____  ________ ♦ __2^.___?____A - I — * 1_ _ I 1____ • • <■

gyventojai nedrausmingi. I kur tik užeisi, vis išgirsi kal-
L—. ___' ........... aivuI

visas Biržų dvaras. Be keliui apsilankę plėšikai, reikalą- bandymo per 15 dienų dykai. (->

vienuoliu. Keliat^ tuzinu i 
žydų prekybininku. Yra Pi
liečių Kliųbas, Koperacijos 
”sandelis,” paštas ir progim
nazija 4 kl. šiame miestely
je gyvena daugumoj suvar
gę darbininkai bei viduti
niai ūkininkai, tris karaliu
kai: (1) apskrities viršinin
kas Misurevičia, kuris nuo
lat prisigėręs kabinėjasi prie 
žmonių ir sau j krutinę muš- ; 
damas kuloku šaukia: “aš 
jūsų karalius ir dievas!” : 
(2) taikos teisėjas Kftvec- 
kis, {šiam nuo šnapso jau 
netik nosis, bet ir akįs rau
donos) kuris bylas spren
džia ne pagal įstatymą, bet 
pagal to, kuris daugiau 
snapso ar Hidėsnį kyšį duo
da. Ir (3) teismo tardytojas 
Opulskis. šis yra beveik ne- šimtų piečių išnuomuotų irjvę pinigu ir t.t.

'sirodė vežimai, tuoj visi iš
sipylė pa įtikti. Bet kaip vi
si nusteb), kai nebuvo jau
nojo. Kii i nenorėjo tikėti ir 
puolėsi j eškoti... po pasos
tėm. Bei ir ten jo nebuvo.

šiame kampelyje tai, ro
dos, pirm, utinis toks atsitiki
mas, bet jau dąugiau tokių 
nei nereikia.

iSugivo plėšiku*.
ONUŠIŠkIS (Trakų apsk.).; JUSI, plaukai neturi slinkti ir jąs 

.1 neturite tapti plikais, todėl, kad yra 
monė, kuri prašalina ėdančiu.* plaukų 

Vaknis mikrobus. Šioji skirtinga nie-

ma gerai vietoje ir miešta'nes labai buvo nusiminę;
— iicutauauiiugi. I kUT tik UŽeisi, via išgirsi kai-

P?^2^LaLCeH^m“|ban.t.’ krd tai..kit.Ur_ ... .... ■ . i , ** bandvmo per 15 dienų dykai. ( )
atmes company

ApSKntieS .>932 Kobry St. H-79, Chicago, 1)1.

!

KNYGOS 
iš Lietuvos

Kopcratyvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVfi 
siūle amerikiččiam* lietuviams 
savo gražių ir turiniagų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau.

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

Adresas:
KULTŪROS BENDROVfi 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI. LITHUANIA.

i

IŠGELBĖJIMAS KEN
ČIANČIŲ PILVO m 
VIDURIŲLIGOMIS 
Tiems, kurie sekąa pitvo ir vi

durių ligomis, geriausia, gyduo
lė yra STOM.AKTONE V/lC P. 
Tie ką kenčia nuo- vįdurių ne- 
nialiniv, jaučia skausmu po vai- , 
giui, turi vidurių užkietėjimą, 
graužia riemuo, kuriuos tąso vė
mimas, svaigulys arba kurie tu
ri gesą pilve ir žarnose, taipgi 
ku rie turi kepenų nesveikumą ir J 
kitokias viduriu negales arba: 
negerumus, tegul ilgai nelaukia, 
o tuojaus užsisako bonką STO- 
MAKTONE V. K. P. Kaina tik 
$1.50 už bonka. Pasiunėiame I 
per C. O. D., tai yra, kai gausit I 
gyduoles, užmokėsit pinigus. .1 
Užsisakant prisiųskit 20c. stam- I 
pomis persiuntimui. Rašykit lie- J 
tuviškai. (1) 1

MILLIAM VASSEL CO.
1*5 Broadway, Providenee, R. L JIšbandykite šitą ant savo

plauku ir apsaugos nuo nuplikimo su-

Paskui Tegul Jūsų Veidrodis Parodo 
Rezultatus.

Rašyk apie Dykai Suteikiamus 
Išbandymus.

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. a
Maži kūdikiai negali niekuotni sau pagelbsti! Kuomet jų vidu

riai rSkfetfja, jie nefino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus 
molino*! Prižiurai t juos rūpestingai. Pridabot it. kad jų viduriai 
reiki’? kp-kvicnq d>ną. Ir jri apsireikštų nors mažiausia vidurių 
• . Lk't'jinus, duokite jiems Baustino—Kūdikių Geriausi Drauffą. 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai. tikrai. Bonka OCe. aptiekose ar tiesiai ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street



f

8 K E L E[V IS

i Ekspliozija tunely.
i Pereitą subatą po pietų 
i Tremont streeto tunely, ne- 
: toli Park streeto stoties, vie- 
. nam gatvekaryje Įvyko eks- 
i pliozija. Visas gatvekaris 
• pasidarė pilnas troškinanči’i 
dūmų, pradėjo degti sėdynė 
ir tarp žmonių kilo, didžiau
sia panika. Moteris ėmė is
teriškai klykti, kuomet lieps
nos pradėjo laižyti joms 
blauzdas ir siekti aukštyn. 
Vyrai pradėjo alkūnėmis 
daužvti langu stiklus ir kiš- 
ti galvas laukan, nes durnai 
viduje smaugte smaugė. Ke
lintas žmonių buvo sumin
džiota po kojų. Gatvekaris 
tuo tarpu privažiavo prie 
stoties ir čia visi likos išgel
bėti, nors daugiau kaip 30 

.žmonių liko sužeista. Tarp 
i sužeistųjų yra ir pora lieti:- 
viškom pavardėm žmonių, 
būtent: Juozas Urbonas iš 
Dorchesterio ir Teofilius 
Merkelis iš Brightono.

Viso šito sumišimo kalti
ninku buvo tūlas Shirley, 70 
metų amžiaus senukas. Įli
pęs gatvekarin. jisai atsisė
do ant išilgo suolo, po ku
riuo randasi šildomoji prie
taisą, ir padėjo tarp savo ko
jų prie to šildytojo savo. Opera House Stasiukas su- 

Komunistų Plepiui rengia- krepši su filmom. Nuo karš
ina pirtis. čio filmos užsidegė, krepšys

Mums teko girdėti, kad , sprogo, ir is to kilo gaisras.
komunistų Plepiui yra ren
giama karšta pirtis ateinan
čiam Balso Draugijos susi
rinkime. Mat, šitas Plepys 
priplepėjo komunistų šlamš
tuose “Laisvėje, 
je” apie Balso Draugiją ne
būtų dalykų. Šita Draugija 
visuomet buvo ir yra nepar
tinė, bet Plepys pasigyrė per 
“Laisvę" ir “Vilnį," kad ? 
Draugiją užvaldę jau komu
nistai, nes jis tapęs jos pre
zidentu. Komunistams tas 
reiškią labai svarbų laimė-; 
jimą, o “smalaviriams mirti 
ną smūgį."

Taip Plepys plepa 19 gruo
džio “Laisvės” numery, kur 
jis pasirašo “Albertu Benso- 
nu.

Kodėl gi komunistams tos 
Draugijos “užkariavimas"

Vietinės Žinios;
P. Rimkaus koncertas.

Sausio 15 d. “Gabija": 
rengia p. P. Rimkui koncer
tą Lietuvių Salėj.

Ponas Rimkus nesenai at
vyko iš Lietuvos, ir šitas bus 
pirmutinis jo koncertas So. 
Bostone. Pelnas iš koncerto 
yra skiriamas muzikos mo
kyklai, kurią norima Įkurti 
Šiauliuose.

Koncerte dalyvaus taipgi 
smuikininkas židanavičius 
ir.dainininkė Putvinskaitė.

Per Naujuosius Metus areš
tuota 65 girtuokliai.

Naujieji Metai Bostone*; 
prasidėjo gana linksmai. •

S
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UCITACUA—AUCTION
Aš parduosiu tris naiaus už aukši .iu- .: k:.mų

SAUSIO 10,3-ČIĄ VAL. PO PIETŲ
sek.au-. >j vietoj.

51-56-60-62 Dorchester St. ir 5-9 G St.. So. Bostone 
.1> v ienos šeimynos medini< : C.inl-unų nam;.' <-> th’.ejų šei

mynų po 6 kambarius ir didelė krautuvės niūri ■ įedžio namus: 
i?> Dviejų krautuvių medin:- ra: elis. taipgi ' ■ •••d - žemės.

»> “’los: ^oOO.Oo j . .ivUvtus cvkis urbu lankos knyg-je
i nkpinigių perkant.

Dėl platesnių infuriumijų k.ei 
PHILII* MeMOKK

73 Tremont Street. Ma, .

\INtEvTD. EM
?Z5 Bruaduay. Sa. Boston. Vi;'*-.

I

s r

ba
MtOSE. AGEN I \S

Tel. Su Buitim 1607.

Ant kampo K ir S-tos gat
vių South Bostone sudegė 
tvarias ir karvė.

Sportas
S tas iakas—pasaulio 

čampiionas.
Stanley Stasiak, trečiu 

kartu nugalėjęs Clilf Bink- 
ley. yra skaitomas ne- 
karunuouu pasaulio čampi
jonu. .Mat. dabartinis pa
saulio čampijonas Sirang- 
ler Ed. Le\vis žadėjo atsisa
kyti nuo čampijonato ir sa
vo diržą atiduoti Binkley, 
kaipo geriausiam po jo ris
ti kui. Lewis bijo susitikti su 
Stasiuku, nes jei susitiks, tai 
tikrai praloš.

šiame ketverge Grand

sitiks su indijonu čampijonu 
Chief Montour. Tai bus Įdo
mios ristynės. Apart ju risis 
dar dvi poros gerų ristikų.

CAMBRIDGE’AUS LIETU
VIŲ KOOPERACIJOS 

NARIŲ ŽINIAI.
Panedėlyje. 12 Sausio, 

1925 m., 7:30 vakare, bus 
metinis susirinkimas. Kliubo 
Salėje. 170 Washington St. 
Visi nariai malonėkit daly
vauti.

Kooperacijos Valdyba.

ir “Vilny- _ _4 , , ....
i Į 24 valandas policija ares- 

- - : tavo 65 girtuoklius, kurie 
~ * t jau nebegalėjo patįs paeiti. 

Bet tai ne viskas. H oteliuose 
l^pvo keliamos tokios orgi

jos, kokių prieš prohibiciją 
; niekuomet nebūdavo. Šam 
panas ir degtinė buvo pils-j 
tomą iš uzbonų kaip vanduo.

; Girtos moteris sulipusios ant 
stalų ir pasikėlusius andaro 
kus šoko “pliką džiką." o vy
rai sėdėdami aplinkui blio-

• vė girtais balsais “Hurrah ’ 
i Girtų buvo ne desėtkai ir ne 
Išimtai, bet tūkstančiai. Te-
• čiaus šilu policija “neina . r____
L-.. . .• i paskiFtą viršpanunėtą laiką ir vietą n• tC 11* nei \ien<i> JU Utwn* | Qa|yvaUii jame kuonoskaitlinjriausiai 

taip svarbus? Todėl, kad jos ;gėn nepateko.

American & Lithuanian 
Textile Corporation 

Akcininkams.
PRANEŠIMAS.

Mitinis viršminėtos korporacijos 
akcininkų susirinkimas atsibus Sausiu 
?•>, 1925 i i.. 10 vai iš ryto. Lietuvių 
Salėj, kampas K ir Silver Strects. So 
Boston. Mass.

Kadangi daugelis akcininkų yra 
oermainę ,<tvo antrašus ir naujų inufii, 
.epridavė. tai visų akcininkų meldžia- 

.ne mums savo dabartinius antrašus 
■ priduoti ir imti atydon susirinkimu

t

lI

vienas .
. Areštuojami

- \ lt* 1 i *• I *"’ * - Učlivvituvi, ižui vtAaiaunu.ižde esą keliatas tūkstančių buvo tiktai "Skurdžiai, kurie (prosies) blankų, kurios tuoj bus iš 

dolerių kapitalo. Kaipo ka-! pa8igėrė ne koteliuose šam-lsr 
pitalo naikintojai, komunis
tai dabar turbut stengsis munšainu.

■ pasigėrė--------------
, panų, bet namie paprastu t

I
i

Kurie akcininkai nejrali ypatiškai 
dalyvauti, pareikalaukit pamainų 

' ts iš
siųstos. 13)

ANTANAS KRIAUČIALIS 
\m & Lith. Text. Corp. Sekretorių

253 Broad*ay, So. Boston, Mass.

KALENDORIAI 1925 
SIENINIAI.

Dideli puikus lietuviški trijų . _
GhdrCB DCI’cilči saVTiltį! i kalendoriai uz Taipgi turime
... . 1 ,_*■ . ' , • , dailu su merginos paveikslu. Puvienic

plėšikai užpuolė gatvekai i kaina 
ir nulupę baksą su pinigais,;^ , 
nusinešė ji. Bakse buvo apie 
$3.00.

IšSlR \Ni:\\<’J ' C.lRADžIUS.
Privali-::, ca us. jv:>žiuot pa 

ranku. K '' <12. hku-t ant
pirmų lubų. St • •> įvartis.

21 s I Street. So. Boston.

ak jęs mnt savo 
rAVElISLA? ' 

Kiekvienas naujas kos- 
tumeris galės dykai nusi- \ 
imti vieną paveikslą 5x8 
pas
CHAMPLAIN STUDIOS 

jeigu pirks bent vieną to- 
Į ną anglies.

Šis pasiuįyuias yra tik 
Iant visai trumpo laiko.

Mes anglį pristatome į 
bile apielinkę didžiojo 
Bostono.

>

< > < 
}

I

I 
!
< t < <
I 
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J z z 
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TELEFONAS KU? 

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J NUOLATOS 
VaUadoa: bm>> 1 iki 4 pu pieta 

ano 7 iki S vakaro 

107 Summer St.
LAWRENC£. MASS

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSIM REOER

'i “Keleivio” Kalen
•i dorius 1925 Metams.I 

i 
f z z z a z
Z

REIKALAVIMAI.
r \J1 Et k \i 

sūri' gulėt, - 
taipgi. I aii .». • -.i.: 1 • Acsi.'Kfc.: k»*. .

*’;ii galima
turėti. \ l'.’t i :

HA iZDASKl ČiO. 
rpti ir skusti, u 
ętuviššai ir |ėn- 

~u kas norėtų. 
»e ir ant savęs 

(2) 
Y J \K

I a» rence. Mass.
I
I

.1
I

STETSON COAL CO
496 First Si., So. Boston

Prie pat 1 Street 
Tel. So. Boston 03S3 ar 011

Draugiją nuo to kapitalo ap- i 
valyti.

Bet išrodo, kad visą Ple-; 
pio džiaugsmą rudis nuneš 
ant vuodegos. Nes Balso 
Draugija kaip buvo neparti
nė organizacija, taip ir pasi
lieka. Komunistinė vyža 
Plepys pateko Į jos pirminin- J 
kus tik dėlto, kad jis nunešė 
“Sandaron" plakatus at
spausdinti. Norėdami už tą 
“džiabą” jam atsimokėti, tu-' 
Ii sandariečiai, renkant Vagig ar vag:s išnešė 10 au- 
Draugijos pirmininką, pada- ton,atjnjų pištalietų. Dau- j 
vė už jį savo balsus, ir tik gjau niekas nepajudinta.1 

Visų pištalietų numeriai yra
Bet dabar, kada jis juos žinomi ir raportuoti polici- 

išvadino visokiais vardais ir ;a;

dėl to jis buvo išrinktas.

Apiplėšė strectkari.

Apvogė ginklų arsenalą.
Cambridge’uje buvo iš-; 

laužtas ir apvogtas milicijos1 
ginklų arsenalas aną naktį, i

1 35

rusių

25c. Agentams nuleidžiamo pi 
. Kam reikalingi gražus kalendo 

kreipkitės pas mus (2-
A. F. SVVEETRA

, Ne*būry St, l.a* rence. Mass.

“Keleivio" Kalendorius 
i925 nivU.iMs bus truputį su
vėlintas. Tikėjomės padary
ti j: į ; i?š.Kalėdas, bet dirb
tuvė, kuri daro paveikslam; 
klišes, nepadarė mums visų 
klišių paskirtu laiku. Tuo 
budu kalendorius išeis tru
puti po Nauju Metų.

Kalendorius bus knygos 
pavidale ir jame tilps dau
gybė statistikų, eilių, apysa- 
ku. mokslinių straipsnių, pa- 

; veikslų ir juokų.
Kalendoriaus kaina bus 

50c., bet ‘ Keleivio’’ skaity
tojams tik 25c.

i Todėl kas skaito “Kelei- 
■ vi,” tegul prisiunčia 25c., 
paduoda aiškų adresą, ir Ka-

i lendorius tam bus nusiųstas.
------------------------------------
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MUZIKOS VEIKALAI

Visokie patarimai y ra 
duodami dykai

117 Bay Statė Buiiding. 
I.AHRENCE. MASS.

z* č

ton— »n i*n» iwn saa——

. < Tel.: Richmor.d 1416

!

- I*
I * -------------- --------- ,

1 • i Tel. South Boston 4000
S ’zt
|; Dr. J. Landžius Seymour
J / LIETUM IS GYDYTOJAS

; 772 Broadnay, So. Boston. Mass. Z
_jg VALANDOS: |

ic*z J i Nuo 9 rvte iki 9 vakare k 
Z ?

ii
f
i

I

'į
:

fc i
I

ii
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X

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRi«ilšKAS 

SLAPTAS LIGAS 
f 4 LANDOS.

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 8 įlieja.
Nuo 7 iki 8 vakar* 
UI HANOVER ST, 

BOSTON. MASS

> 
A.

'H'EK'S ARBA
Darba.-

1 uri mokėti nors 
i lenkų ir angįų 
•tiiiis. nesunkus. 
Atsišaukite ras

N. I.l TĄ (5)
>roklyn. N. y.

REIK YI.IN v 
MERGINK l»\KININKĖ. 
irapunų kra ' 
siek rašvti -i .-

aidas l’ai 
geras atly..

•’io ilud'iKi

PARDAVIMAI Įf
UI l PROGA |X

n bus parduutas;?
- -j visais esamais j 

>je vietoje So. j 
-ž $10.000. Įneši- 
'. Rcndų pributia 
pkitės pas; (2) :

L
i -

GREITA! I’S1DL DDA.
B jėernė G - -ė, viena Dor-: Z 

chestery. .. : . >■ Bostone, ir vie-ii 
ia turi b-j; Nemokantį dar- /
bą me> išm<>k:■ klauskit (21 Z

2S5 Bn»adwa>. S Boston. Mass. ? 
--------------------- i M

I’KIV SKYLI V j
- sai ;r turi būt ' J 

ninkas eina ki- ! Z- Z 
ooklyn, N. Y. Z

a 'NCERTINKOS 5 
proga nusipirk-' Z

(3)!4 
. ū- X K ' ?

6 šeimyna
Taisymu:.-. I..: 
Bostone. Po 
nio reikia tikta 
$1500 ant ir.et

V. K. \MB:;t>ZAmŠ
125 Broadna'. '• Boston. Mass. 
Tel. So. Bust ‘7.

OVEKKOTĮ KN 
šAPA parsiduoda ■ 
•tarduota citit.ii: > 
an bizniu. Klau.-t

165 1. >rinnr S:..

i

i

<\RSJMi ;ii>A 15 metu gera’ ’, 
irb:u i. kv ima mainyti iri
: kitko ‘ j
■’ARSIDl'Ol! \ -l'lRAS su 2 še:-l 
nų nan>u i- :: .i žemės, dideli!
Ina-. c;i-u.i vištinyėios.st1 j 
1 11 dvi u ės barnės. Turi.

bizmu -r •-d parduoda visai! 
iai. arba iuainy> at namo. Tikro- 
prieža-ti- nu, tai neturi!

sos auti-in.-bi _ žinėt < 2) į
s. sil; ian

S19 (lak S:., l ockton. Mass.

TeL South Boston 352n 
Kesidcnce Univcrsity 1163-J

S. H. Puisiutė-Shaltaa
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATĖ z
366 Broad»«y, So. Boatton. Mm*.

Room 2.

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IR CHIRIRGAS 
18 Chambers St.. Boston. Mass. 
Specialistas veneriškų ir inte- 
nalių ligų. Pasekmingai gydo: 
KKAIJO. O1M)S IK KITAS 
LIGAS. Taipgi gvdo

NUOMARI
Telephone Heymarket 1-136.

Tek So. Boston &06-W <

DAKTARAS -
A. L. KAPOČIUS i

LIT L'VIS DENTISTAS ’ 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų <

Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDĖLIOMIS: I
iki 1 v. po pietų <

Seredomis iki 12 dienų. * 
’ Ofisas "Keleivio’’ name. ’ 
> 251 Bread«av. tarpe C ir D St. < 
; SO. BOSTON. MASS. ’

Be!l Phone 5316

DR. E. G. KŪNAS
Jau sugrįžo iš Europos ir vėl 
praktikuoja medicinų po seno
vei žemiau telpančiu adresu.

OE1SO VALANDOS:
Savam ofise nuo 8:30 vai. iki 
10 vai. ryte; nuo 6 vai. iki 
8 vai. vakare
Samaritan Ligoninėj, medikalėj 
klinikoj, nuo 12 vai iki 1 vai. 
po pietų.
Northeastern Ligoninėj, vaikų 
džiovos klinikoj, anradieniais 
nuo 3 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Kitais reikalais pasitarimas su
lig sutarties.

< 2538 E. Allegheny Avė,
' Philadelphia, Pa.

I .
i

' i I
tanias :,u sodu, i J 
atrai, visi nauj: ! J 
•kas ir šildomi į I 
mėnesi. Kaine 

lengvos išlv- —

bar,u narna- j S 
uis. arti van- ’ 2 

t greito parda- ■ v 
■ti reikia S2,0.h'> i 3

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJA* 

Specialistas sekretąų ir citrų 
niškų vyrų ir moterų ligų 

13 Parmenter Si-, Boston. Mm 
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richmond 668. (-1
Valandos r,jo 9 ryto iki 8 «ak. 
Nedeldieniais iki 4 vai po pieL

i i r
i
i
I
fI <

Tik ką išėjo iš spaudos astuoni nauji muzikos 
veikalai. Dainavimui su piano akomponementu.

Muziką parašė A. Bačiulis
Audra Prieš Dieną (Solo) ........................  $1.00
žvaigždutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) .75 
Oi, Dainos (Solo arba Duetas) ......................50
Nokturnos (Duetas: Bassui ir Sopranui) .. .$1.25 
Piemenėlis (Duetas) .........................
O. Laisve (Mišram Kvartetui arba Chorui). . 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ...

Imant visus veikalus sykiu, prisiusiu už .$1.00 
Siųsdami užsakymus, siuskite ir pinigus, išper- 
kant pašto Money Orderj sekančiu adresu:

ANTANAS BAČIULIS
P. O. Box 16, So. Boston. Mass.

Lietuvis Optometrbtas

i

361 Broad"

I.ipli

I

\\

s
Boston. Ma»s.

KARMA
s. viskas geri

!! karvių, daug j į 
ai. grndai. šio rj 

.t savininkui.131 1 įl 
SI NO j

rwent. jj

[■rlrneirHi

TIKRAS MEDI S
Kss norit tikro medaus, tokio kaip 

Lietuvoj, kokiirtšitoj apylinkėj nėra, 
kreipkitės pas mane. Aš traukiu di- ■ 
-lėlius užsakymus net iš iii. valstijos 
ir pigiai p;>rdu'w!u savo krautuvėj. i 

FELIKSAS BACEVIČIUS
59 Lindėti SU. W. Lynn. Mass. (1)1

yru Orkestrą ! 
■us lietuvis tęs Į 
u. Rer.gia:t j 
pasukit mušti;# 

mina: pat<ilki- j Z 
:><
Al Sh \S

■ .-besicr, Mass. . j 
-J. ! Z

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopiškbse (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PASAKARN1S O. D.
447 Broad*ay. So. Boston. Mam

i -

1 M. F. PUSKUNIGIS

u
D 
C
C --Ci

I

♦ r
I

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

sol III END KKAl’TVVĖJ. KCR KIEKVIENA DIENĄ TLK- 
STANCIA1 IŽGANĖDINTt DARBININKŲ PERKASI SAL VI
SOKIUS ĮRANKIUS, GELEŽINIUS DAIKTUS. PLl MBINGA, 
EI.EKTRIKINiLS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS. . x

Sulyginkit musų kainas su kitų krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė. kurių turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena šei- 
myninkė.

South End Hardware Company
1095 M ASH1NGTON STREET, BOSTf'N, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover HJevated stoties.

UŽKIMIMAS

N!'\NAS Pzduška-
rbdus. k p rrd- ir (>Uaę lovy jrėd- 

les. narduod ,įsiai. Kreipkitės
ypatiškai ar >.

išvadino visokiais vardais ir jaĮ 
pareiškė, kad jis uždavęs'---------------
jiems jau -mirtiną” smūgi," j ,-rana, Sut(:u5 turėjo 
,to!r .J?eP.Tn,mLCKaTi laimę su automobilium. 
ka jo ‘‘politika Ur dabar be- an( Rjvcrway gu
'eik visi Balso Draugijos,,.^ Nelaimėj gu.
nanai vienu balsu sako, kad Jvi m it&.
tuos rinkimus reikia atšauk
ti ir rinkti naują pirmininką, i 
Juk toks šmeižikas ir melą-1 
gis, kuris niekina ir pravar- t- i z
džiuoja visus Draugijos na- ’s vienos našlės $18,000 Jis | 
rfus “smalaviriais,” “reak- išgėrė nuodų policijos aky- I 
cioniėriais” ir da kitaip, ne-‘ vaizdoje, kuomet ši nuvy-!w; 
gi gali būt jos pirmininku. 1 ko i jo namus areštuoti jp __

•jcp:«-c-'.a: paonc ruo peršali
mo. B t i-am reis.a kentėti? 
0? gerki skausmas ir užki
mimas vartok

ne-
Ji-

Scvera’s
♦ 
i

t

I

Wallastone nusinuodyjo 
tūlas Bryant, kuris išviliojo 
iš vienos našlės $18,000 Jis

girgabavtrras. Tasai 
vaistas apmatšina gerklės iri- 
ta^as. palengvina skrepliavi- 
rą ir suce k a ligoniui pagei- 

da«,j nū"’K;-, ir :mo.

K.une 3So ir 50 centai

<Uun«stna ys* .;u», aptieteriiĮ.

rwtv.»»’ j! k * '-

25
l.'li’t i r.- 

L«»ell S t rcei.

** *>
Ll R()Pi:v\ i KATHER

HOL’SE
Boston. Mase1

>

■ iti -~T~TTifirrT.-Ti'"7'“lairinniTTiTiTi—rrrr n iiiTiminiiiTHT——

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit* teisingų vaistų lemoms kainoms, tai visada ateikit* 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių rautų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime., r.uo užasenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir Žulių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaras 
per telefonų uždykų. Todel, jeigu norite gaut gerus vaistus ii suėė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

GYDYTOJAS
VI DŪRINI V LIGŲ

VALANDOS:
9 iki JI ryte
1 iki 3 jx> piet 
7 iki 9 vakare

389 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. So. Tloston 2831

5

z
J

J\
iri. ov. rooi

I

I
■k
? A

>' TEL. E.MRRE 7365 i

DR. F. MATDLAITIS į
%
ų
V

L lira violetinė šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETKOIT. MICH. 

ADYNOS.
12-2, 6-8

i

l

Telefonas Si >?-•

Or. 1. Torman-Bumauskas
DEVTT9TA<

2 
c

»<»

IJETUVIS
Valanti'-* n:H- 

rK»< 
n»jr>

Nedek'i**,- ">><’

705 N^aia «•

12 d**nų
6 «»u piel«, 
* -»k*r-

’ * 4<»ns

Kr.,.4 m
l MONTEI Ui HAMS

i 
I MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir skuros. Kalba ko
miškai ir r Miškai.

Telefonas Haymarket J390
l ALLEN si’ (or. Chambers St.. BOSTON. MASS.

fino

Custoru
T' . i . 7 KOTUS iailorinęY."^..

Jeigu nonte, kad rū
bai nesugadintų. Jūsų 
gražių išvaizdų, tai 
duokit pasiūti juos

A. 3IMOKAIČIUI
SJUTUS IR OVER- 

siuvame ant 
, visokiomis 

madomis. Taipgi taiso
me ir išprosinam.

A. SIMOKAITI8
344 Brnadway.

1 laiptus augštai. 
SO. BOSTON, MASS.


