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Dar Apie Kunigo Jonaičio ir 
Aukštuolio Skandalą.

KUNIGAS PASAKOJA 
JAU KITOKIĄ PASAKĄ.

Metai XX

Sausio 24 Dieną Bus Saulės 
Užtemimas.

Užginčyja Žinias 
Apie Lietuvos Mi- i 

nisterių Muštynes.

NORI UŽDRAUSTI KNY
GAS SU “VELNIŠKA 

PROPAGANDA.” 
Airys W. H. O’Brien iš 

Dorchester, Mass. (Bostono 
priemiestis) įnešė Massa
chusetts legislaturon bilių,

yra užlaikomos šios valstijos 
pinigais, butų prašalintos vi-

KATALIKE MOTINA PA- 
PIOVE SAVO VAIKĄ.
New Haven, Conn.—Per- 

l eitą sąvaitę į policijos nuo- 
' vadą čionai atėjo jauna mo- 
, teris ir sugriuvus apalpo. Ji 
buvo pakelta, pasodinta ke- 

Į , _ • * A • • * A TA 1 ? • J _

I
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dėn ir atgaivinta. Policija 
mahė, kad ji serga, ir pradė
jo klausinėt, kur ji gyvena 
ir kaip vadinasi, kad parve
žus ją namo. Išgirdus kalbą 

_ ________ _______ __ apie namus, moteris pradėjo 
prasikaltusiu ” jaiSTir "todėl isteriškai verkti ir prašyti, 
taip drąsiai klebonijoj šu- kad namo jos nevežtų, nes 
myjo.____________________ i vyras jos jau nebemyljs ir ji

Bet čia jau buvo jam už- > papjovusi savo vaiką. Ji tu- 
taisyti sląstai. Kunigas bu-rinti da ir tą britvą krepšy, 
vo pasišaukęs porą Jetekty-1 Policija atidarė Jos, krepšį, 
vų, ir tie suėmė Aukštuolį ir ištikrujų tenai buvo kru- 
kaipo “juodrankį,” kuris yina britva. Saržentas tuo-’ 
grąsinimais reikalavo pini- jaus nuvyko su keliais polic-

lerių. Ir nuvykęs jisai elgė
si ne kaip prasikaltėlis, bet 
kaip koks kaltintojas. Jis iš-j 
daužė klebonijoj langus ir 
durų stiklus. Iš to matyt, I 
kad jis laikė kunigą kuo tai '

Jis prisipažįsta jau siutęs 
Aukštuoliui $10, kad tas 

tylėtų.
“Keleivio” skaitytojai at

simena, kas buvo rašyta pir
mu kartu apie kun. Jonaičio 
ir biznieriaus Aukštuolio 
skandalą Detroite. Pirmu 
kartu' kun. Jonaitis sakė, 
kad nuėjus jam į Aukštuolių 
namus, kur jis buvęs pašauk
tas telefonu neva pas ligonį, 
Aukštuolis iššokęs iš klazeto 
su revolveriu, davęs jam re
volverio kotu į galvą ir pas
kui užsivaręs jį ant viršaus 
pareikalavęs čekio ant tūks
tančio dolerių.

Taip bent kunigo Jonaičio __ __________
pasakojimą pirmu kartu bu- kunigrreikalavo p?mgų,*taii vo KroTiuku,’ bet šįryt mama 
vo padavęs vienas Detroito visi jau žino jr ^aį jįg bu-! jį išnešusi į kitą kambarį, pa- 

t anglų dienraštis. - -? -•----- •
Dabar vėl mums prisiųsta

iš Detroito “Times” iškarpa, w ___________ _______o__
datuota 14 sausio, kur pa- butų pakėlęs triukšmą ir pa-' j°St nematęs (matyt, tuomet 
duodama jau visai kitokia * ’ .. ....i k
kunigo pasaka. Čia kunigas 
prisipažįsta jau sėdėjęs su 
Aukštuoliene ant vienos so
fos ir kalbėjęsis apie pasko
lą, nes moteris prašiusi jo 
pinigų paskolinti. Ir šitaip 
jiedviem ant vienos sofos be
sėdint įnėjęs su revolveriu 
Aukštuolienės vyras. “Aš 
jam pasakiau,” sako kuni
gas,“kad jis klysta mane kal
tindamas, tėčiam pasiūliau 
jam $10, norėdamas nura
minti jo įniršimą.”

Taip dabar Detroito 
“Times’e” sako pats kuni
gas. Vadinasi, jis prisipažįs
ta. kad Aukštuolis buvo 
įniršęs, kad jis darė kunigui 
kokių tai apkaltinimų, ir kad 
kunigas siūlė 10 dolerių, no
rėdamas jį nutildyt.

Kokie buvo tie apkaltini
mai, kunigas nenori aiškiai 
pasakyti. Bet tatai galima 
dasiprotėti. Kunigas sėdėjo 
su Aukštuolio žmona ant 
vienos sofos ir kambary 
daugiau nieko nebuvo. 
“Dai’bininko” koresponden
tas rašė, kad Aukštuoliene 
buvo da ir vyno atsinešus. 
Paskui ji kažin-ko verkė ir 
prašė kunigo pinigų.

/Kodėl gi jai reikėjo verk
ti, jeigu ji nebuvo nieku nu
sidėjus?

Ir kodėl kunigas siūlė 
Aukštuoliui $10, kada šitas 
užklupo jį su revolveriu?

Aukštuolis $10 nepriėmė, 
bet pareikalavo $1,000. Ir 
kunigas parašė čekį ant viso 
tūkstančio!

Pirmu kartu anglų laik
rašty buvo pasakyta, kad 
parašęs čekį kun. Jonaitis iš
ėjo namo. Dabar gi “Times” 
rašo, kad parašęs čekį kun. 
Jonaitis važiavo su Aukš
tuoliu į banką. Iš visa to 
matyt, kad kunigas Aukš
tuolio labai bijojosi ir norė
jo jam pataikaut, kad j;s s, - 
supyktų ko nors. Bet b. ti
kas buvo jau uždarytas, ir 
pinigų negalima buvo išira i. 
todėl kunigas pasakė Au 
tuoliui atvažiuoti pas jį sa
kantį panedėlį.

Ir Akštuolis nuvyko į kle
boniją atsiimti tūkstantį do-

kaipo “juodrankį

gų iš kunigo.
Kas čia kaltas, gal išsiaiš

kins teisme. Bet tuo tarpu 
aplinkybės yra susidėjusios j 
kunigo naudai. Nes ką ku-; 
nigas darė Aukštuolio na-’ 

. muose, to niekas nematėto 
‘ kad Aukštuolis nuėjęs pas

manais į jos namus, ir tenai 
lovoje gulėjo papjautas 7 
metų amžiaus vaikas. Ma
žesnis vaikas buvo paliktas 
kitam kambary ir verkė ma
mos. Policijos klausinėja
mas jisai pasakė, kad jis 

' miegojęs vienoj lovoj su sa-

vo areštuotas. 
Jei 

ėmęs iš

_ ; ' guldžiusi į savo lovą ir ilgai 
Aukštuolis nebutu bučiavusi. Tuomet ji užda- 
kunigo čekio, bet riusi kambarį ir daugiau jis

šaukęs policiją, kuomet ra- Į Ji paėmė britvą ir vyresnį 
do kunigą su savo pačia ant; vaiką papiovė).
sofos, tai bėdoje šiandien’ Žmogžudė vadinasi Za- 
butų ne Aukštuolis, bet fcu-įž/ckięne. Ji yra karšta kata- 
nigas. Dabar gi išrodo, kad liKė. Jos vyras Feliksas Za- 
Aukštuolis bus kaltas. Jis jžyckis buvo išėjęs į darbą, 
pastatytas po $3,000, o jo 
pati po $1,000 kaucijos.

UŽKLUPO IŠTVIRKĖLIŲ
KLIUBĄ. -

Pereito nedėldienio naktį PaP10VUS1- Taimyrą melas,

i Policija pašaukė jį tuojaus 
namo. Jis negalėjo atsiste- 

‘ bėt. Policija jam paaiškino, 
■ kad jo pati skundėsi, kad jis 
‘ jos nemylįs ir dėlto ji vaiką 
naniznnm ‘"Tai „ža ”

Roxburyje, Bostono prie- !?3.^0 vYJ*as; Aš dirbu-visą 
miestyje, policija užklupo iš- al.kll, -kad padarius jai ir 
tvirkėlių kliubą, kur apie inkams kuo smagesnius na- 
150 moterų ir apie tiek patį!nus’ Ji mano, kad as
vyrų pasigėrę vaikščiojo į?s .n®myku, tai ar^i jai ro- 
galvomis. Muzika rėžė lau-i d?s1’ kad PaP^nis jai vaiką 
kinį jazzą, o nusilakę paleis- 'aS'1>rad^lu. ją/laugrau my- 
tuviai trypė ir rėkė kaip tik! .e^’ as da^ar Sa^lu
kas išmanė. Bet kada polici- jpyIet • , .....
ja išmušė kliubo duris ir į L Paa,skin® policijai, 
vidų suėjo 40 policmanų, |kad J1 buvo jau kehs kartus 
kliube pasidarė da didesnis i vy**a,s-. įr
sumišimas, nes pusnuogės ■ P°V.clj°J da.bar J1 Patl pnsi- 
mergos ir jauni vaikėzai pra-' P^2100 mylinti du kitu vyi-u. 
dėjo bėgti ir slėptis. Kiti>y?ena5 policmanas o 
daužė į žemę bonkas su deg- idaktaras. Ji tankiai 
tinę, kad policija nerastu Arėjusi su jais susinėsimų.

IciKtU. Į
Tečiaus “svečių” policija s.. . .

neareštavo. Suėmė tiktai P“0?1!8 ,r da»S ^ikalaujan- 
kliubo savininkus ir patai-• PJ1?1^ dėlto ir pradėjus!
nautojus. Juos kaltina par-:?P vyrai» eiti. Dabai

Ji esanti da jauna moteris, 
dailaus veido, mėgstanti

davinėjimu svaiginamų gė-) uz &roUJ-
•____  • _ *1 •!_______________i_____ ; ----------rimų ir užlaikymu nedorų ! 

namų. x ĮTIKINO TEISMĄ, KAD 
JIS MUZIKANTAS.

New Yorke buvo toks atsi- 
i tikimas. Tūla namų savinin- 
j kė užsimanė išmesti iš savo 
i namų žydų Losermanų šei- 

'»■ myną dėlto, kad vienas žy-.

PIRMUTINE MOTERIS 
TAMPA GUBERNA

TORIUM.
Šį utarninką, 20 sausio

Texas valstijoj Mrs. Fergu-' duk^ toj” šeimynoj' griežia 
son uzeme tos . valstijos gu- ant smuiko, ir griežia taip 
bernatonaus vietą. Ji buvo: biauriai, kad ji, namų savi- 
įsrinkta j gubernatorius pas- „inkė, kartais neturinti kur 
kutintais rinkimais. Ji yra dėtis ir norinti per langa iš- 
pirmutinė Amerikoj moteris, šokti. Bet žydai atsisakė iš 
pąsiekusi tokios aukštos vai- namų kraustytis, ir savinin- 
stybmės vietos. kė turėjo traukti juos teis

man. J teismą žydukas atsi- 
i nešė smuiką, kad parodžius, I 2__• r. • -

namų kraustytis, ir savinin-

i

Lietuvos atstovybė, pasi- kad iš visų mokyklų, kurios 
remdama kauniškės “Lietu- ; 
vos” pranešimu, užginčyja, 
kad Lietuvos ministeriai mu- sos knygos, kurios iškraipo 
šėsi. Lietuvos atstovybė sa- Amerikos revoliuciją ir ka- 
ko:

Kai-kuriuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose buvo 
tilpusios žinios apie tai, kad 
neva du Lietuvos ministeriai 
yra tarpusavėj susimušę. 
Lietuvos Respublikos pa
siuntinybė yra ne kartą per
spėjusi būti atsargiais su 
Lietuvos vardą žeminančio
mis žiniomis. Sąryšyje su 
tomis paskleistomis žinio
mis pasiuntinybė randa rei
kalingu paduoti ištrauką iš 
“Lietuvos” . dienraščio 2 
(1798) Nr. iš sausio 3 d., 
kuri skamba šitaip:
“Lenkų šmeižtai. Prieš Ka

lėdas lenkų spaudoje, o pas- Anglijos baisiai nekenčia, ir j 
kiau ir kai-kuriuose nebūtus1 todėl kas tik Amerikos isto-' 
daiktus mėgstančiuose už-j rijoj prielankiai apie Angli-' 
sienio laikraščiuose pasirodė (ją pasakyta, jiems viskas iš-1 
Varšavos, matyt, tyčia Kalė- rodo Anglijos agentų dar
du šventėms iškepta “antis,” 
kad per vieną Kabineto po-

rą su Anglija, arba kurios 
žemina Amerikos revoliuci
jos karžygius ar šiaip skiepi-

I

TAI SVARBUS GAMTOS 
APSIREIŠKIMAS.

Jis parodo, kad dausose nėra 
tokios vietos, kaip kunigų 

pasakojamas dangus.
Sausio 24 dieną, tai yra

žvaigždės ir vištos lekia kuo- 
greičiausia tūpti.

Toliaus mes pamatom, 
kad dausų rūmai, kuriuose 
plaukioja visos planetos ir 
žvaigždės, yra begalinė tuš
tuma, niekur nėra nei galo 
nei pradžios, ir nėra tokio 
dangaus, kaip kunigai mums 
pasakoja.

Mokslui saulės užtemimas 
yra svarbus momentas dėl
to, kad tuomet ją galima ge
riausia tyrinėti. Kada saulė 
šviečia visu savo pilnumu, 
žmogaus akis negali į ją žiū
rėti. Bet kada mėnulis už
dengia visą jos vidurį, ir tik

ja kokią nors propagandą ateinančioj subatoj, anksti 
svetimu valstybių naudai. .iš ryto bus saulės užtemimas,

Savo biliuje jis sako, kad kuris geriausia bus matomas 
Amerikos mokyklose dabai’- Connecticut ir Rhode Island 
tiniu laiku einanti “velniška 
propaganda” tikslu paže
minti Amerikos idealus ir 
tradicijas, šita propaganda 
esanti mokyklų vadovėliuo
se. ... . _
. T?> yra . paprastas ąinų v‘dc“”upa(ilJ(xlame lente| apliikui kafp ir ugnies vai;

kwk.u l«ik« «kVv...k..«s nikas šviečia jos pakraščiai, 
prasidės, ir kada pasibaigs, tada ją galima gerai tėmyt 

ir fotografuoti ją.

valstijose.
Massachusetts valstijoj 

pilno užtemimo nesimatys; 
čia saulė tiktai dalinai pri
tems. Per New Yorko valsti
ją užtemimas pereis pačiu

baubas. Airiai yra įsivaizdi
nę, kad tokius vadovėlius k”r kokiu laiku užtemimas 
Amerikos mokykloms ruošia 
Anglijos agentai. Airiai ( būtent: 

.Miestas
1 

Prasidės Pasibaigs
Albany 8:02 10:11,
Augusta 8:08 10:41)
Baltimore 7:56 10:23'
Bostonas 8:04 10:36
Harrisburg 7:57 10:24
Newark 8:00 10:29
Pittsburgh 7:55 10:18
Philadelphia 7:58 10:26
Providence 8:03n , rro 10:351 A .0*7
Springfield 8:02 10:33
Syracuse 8:01 10:27
Washington 7:56 10:22

PASAULIS GRĮŽTA PRIE 
PAGONYBĖS.

Chelmsfordo vyskupas 
Anglijoj pasiskundė viešai, 
kad pasaulis grįžtąs jau prie 
pagonybės. Žinomas artis
tas Nevinson duoda vysku
pui atsakymą, pareikšda
mas, kad pagonybė yra daug 
kilnesnis dalykas, negu krik
ščionybė. Girdi: “Ačiū pa
gonybei buvo pakilus Grai
kijos didybė ir Romos garbė. 
Tokie išminties vyrai, kaip 
Uv-i.ici', Plato, Praxitęles, 
Sokratas, Demostenas ir 
šiandien tebėra garbinami ir 
aukštose mokyklose studi
juojami. O juk tai vis pago
nybės laikų galvočiai, šian
dien tokių protų jau nėra. 
Jų vietą užėmė virėjai, švi- 
noriai ir nešvarus politikie
riai. Tai jau krikščionybės 
padaras. Kova už būvį šian
dien pasidarė tokia atkakli, 
kad ir gyventi jau neužsimo
ka.” Tai vis, girdi, krikščio
nių gadynės požymės. Ar 

vio? Redakcijų tečiaus ne- kas; vasara ous jau pai veiu, j aomes.. iik saules užtėmi- neparodo, sako Nevin- 
tvirtina, kad Lietuvos minis-. nes tuomet anglįs nei eika-J mas sujudina žmonių žingei- son, kad prie pagonybės pa
teliai tikrai mušėsi, nes savo lingos ir pačios kompanijos durną ii jie pradeda jdomau- saulis stovėjo daug aukščiau 
akimis ji to nematė, kaip ly- tada savo kasyklas uždarinė- ti dausos rūmų mechanika, doros žvilgsniu7 
giai to nematė ir Lietuvos! ja. Taigi, jei dabar nestrei-] Ž-----y -------
atstovybė Washingtone. Gal ‘ kuosim, tai vėliaus jau nieko svarstyti, 
mušėsi, o gal ir ne. Teisybę "£MrQ”c’’T' mainpriai.! ivvksta
sunku patirti, nes tokie da
lykai yra labai slepiami.

bas.

sėdį tarpusavėj susimušė du i NORI SULAIKYT ANG- į 
T i _ LIAKASIŲ STREIKĄ. '

• . i- , i Šį panedėli į Scrantoną'
sta tik karstosi. lenkų gajvo- j aįVyko speciaiė prezidento f 
se, kurie nuolat pasižymi sa-t Lewjso paskirta komisija, 
vo donkichoto fantazija, nes j kurj tUrės su vietos unijos 

| viršininkais konferenciją ir 
• bandys sulaikyt gręsiantį 
! 60,000 angliakasių streiką 
į toj apielinkėj.

Pittstono ir Wilkes-Bai re 
į apielinkėse dabar streikuo
ja 11,000 angliakasių ir agi
tacija eina už generalį strei- sidaro, ----- -----e_____
ką. Angliakasiai skundžia-1 Musų žemės kamuolys lekia 
si, kad kompanijos juos (be paliovos aplink saulę 
skriaudžia ir niekas už juos greitumu 19 mylių į sekun- 
neužsistoja, niekas jų skun- dą. Tuo pačiu laiku aplink 
dų neklauso. Todėl kitokios žemę nuolatos sukasi jos pa- 
išeities nėra, kaip tik apskel- lydovas mėnulis. Nors šituos 
bti stręiką. Ir dabar strei-! faktus mes ir žinom, bet 
kuoti butų patogiausias lai-; mes nekreipiam į juos jokios 
kas; vasara bus jau parvėlu, Į domės. Tik saulės užtėmi-

Lietuvos ministeriai. Šios: 
“muštynės” įvyko greičiau-Į

Lietuvoj nieko panašaus ne
įvyko.”

Lietuvos Respublikos
Pasiuntinybė Amerikoje.

Nuo “KeL” Redakcijos: 
Bet apie tas muštynes rašė 
ne vien tik lenkų laikraščiai. 
Apie jas rašė amerikiečių 
laikraščiams ir patįs Lietu
vos veikėjai. O kad Kauno 
“Lietuva" stengiasi tas ži
nias dementuoti, tai visai su
prantamas dalykas. “Lietu
vai,” kaipo valdžios oficio
zui, rupi slėpti negražius val
dininkų darbelius. “Kelei
vio” Redakcija tečiaus ne-

e> i- I itiKie iSaules užtemimas daro di- Homer 
delio įspūdžio ant žmogaus 
proto. Mes žinom, kad mu
sų žemė sukasi apie savo 
ašį, nešdama mums tai die
ną, tai naktį, bet kaip tai pa- 

, mes nesigilinam.

Žmonės tuo i t-s pradeda į 
___  , . . ““kodcl ir kaip 
negausim, sako maineriai.l įvyksta saulės užtemimas.

1 Tečiaus unijos viršininkai Seniaus žmonės šitokį apsi-
j streikui yra priešingi ir sten- reiškimą skaitydavo stebuk- ...
I giasi jį sulaikyti. Distrikto' lu. Kynuose ir dabar saulės i parodo, kad pereitais metais 
prezidentas Cappcllini išlei- užtemimas pridaro didžiau- 
do pranešimą, kad kiekvie- sios baimės. Kyniečiai tiki, 
nam lokalui, kuris išeisiąs į i kad drakonas užpuola sau- 
streiką, jis atimsiąs unijos j lę ir nori ją praryti; kada jis 
čarterį. Ar maineriai klau-’savo nasrais ją apžioja, ji 
syssavo viršininkų, pamaty-, užtemsta; ir jeigu jam pasi-

NENUSISEKĘS BĖGIMAS 
IŠ KALĖJIMO.

Iš Baltimorės kalėjimo šio 
panedėlio naktj kėsinosi! 
bėgti penki kaliniai. Bet bė-' 
girnas nepasisekė. Lipant ■ s|m Vėliaus.--------------------- Į sektų ją praryti,'pasaulis pa
perus sienomis ir stogais,s -------- ------ Iškęstų tamsoje ant amžių;
vienas jų paslydo ir nupuolė ŽM0GUS UŽMIRŠO SAVO, todėl kad nubaidžius šita 
nuo oO pėdų aukštumo, uzsi- PAVARDĘ. I maką, kyniečiai kelia db
muse ant vietos. Tuomet ir i o____ :* nvin.-c; ..g._ u:_„
kiti buvo pastebėti ir suim-J 
ti. Užsimušęs kalinys vadi
nosi John Kelly ir buvo 
smerktas kalėjiman iki 
vos galvos.

GIRTUOKLYBE BOSTO
NE PADIDĖJO.

Bostono policijos rekordai

• Bostono mieste už girtybę 
buvo areštuota 39,536 žmo
nės, kas reiškia 548 daugiau, 
negu metai atgal. Išviso gi 
areštų pereitais metais buvo 
83,917, arba 7,185 daugiau 
negu metai atgal. Taigi, juo 
toliau prohibicija gyvuoja, 
tuo daugiau girtuoklybės ir 
visokių prasižengimų.

džiausį riksmą, skambina 
Į jiuodais, šaudo, triubija ir tt. 
■ Mes taip nedarom. Mes 
jau žinom, kad saulė užtems
ta dėlto, kad ją uždengi • 
prieš musų akis mėnulis, i. 
kada mes pradedam dau
giau į saulinę sistemą, gil tn- 

__ „ _ lis, mes tuojaus pamatom, 
“George i!. .Jefts.” Policijai kad ji yraeentras, .-pic kurį 
tuomet pasisekė sužinoti, .-ukasi ir mūsiškė žemė, ir 
kad jis paeina iš Fitchburgo,, kitos panašios planetos. To- 
Mass. I liaus mes atrandam, kad

Panašių atsitikimų pasta- saulė yra taipgi šaltinis, iš 
ruoju laiku buvo jau keli-»-Į kurio plaukia visa šviesa, ši
tas. Bostone anądien buvo luma ir gyvybė ant žemės, 
atrasta paklydusi jauna mc ; į Kaip tik mėnulis savo kunu 
gina, kuri negalėjo atsiminti saulę užstoja, tuojaus ir die- 

noš laiku pas mus pasidaro 
naktis, pasirodo ant d.,nj.;us

Summit miestely, New 
— iJersey valstijoj šį panedėlį

i buvo paimtas policijos glo- 
Pa*. bon jaunas žmogus, kuris 

negalėjo pasakyt nei savo 
pavardės, nei iš kur jis pa
eina. Tik gerai išegzaminą- 
vus jo drapanas atrasta 
skrybėlėj įrašytas vardas!

IŠPLĖŠĖ $11,09$.
Netoli Providence, R. I., 

šį panedėli banditai Bulaikėi 
Arkwright dažų firmos au
tomobiliu. kuriame du tos ! 
firmos viršininkai vežėsi' 
$11,455, atėmė tuos pinigus1 

A „ -----„-----,........ ir uždegt automobilių pabė-
tikra^ jo pavardė yra Anta- sėjas nusprendė, kad n\in i'go. Plėšikai buvo is viso 

7k ' ’-- -- -----k------ - r.u-* penki, jie buvo ginkluoti ka-
liauskas. I latcsmų žinių ga- tuotas. Žydų šeimyna pasi- rabinai'ir važiavo Packardo ,, -—, 
Įima gauti |>olicijos stotyje lieka namuose prieš jų savi- autom ; i' m, ant kurio bu- nei savo pavardės, nei ad 
No. 6, So. Boston, Mass. ninkės norą. | vo užde j 11 -istuotf numeriai, so.

man. f teismą žydukas atsi- 

j jog jis griežia gerai. 'ielsė-
NEW YORKE MIRĖ 
ANTHONY CH1L1O.

Policija mano, kad tai yra jas pasišaukė muzikos žino- 
lietuvis, ir jis pasisakė turįs vą ir liepė žydukui pagriež- 
pažįstamą So. Bostone St ti. Žinovas pripažino, kad 
Steponavičių. Gali būt, kad žydukas griežia gerai, ir tei

nąs Čiplis arba gal Šlpu- savininkės skundas ik ; >

f

KLERIKALAI SULAIKĖ 
/AŽIUOJANČIUS AME

RIKON NORKŲ IR 
VINIKĄ.

‘Naujienos” gavo iš Berli- 
.10 šitokią kablegramą:

“Važiuojančius Amerikon 
Kostantą Norkų ir M. J. Vi* 
niką Lietuvos klerikalų vy
riausybė sulaikė, įtarus juos 
d?l liaudininkų propagan
dos.

“Buvo padaryta pas juos 
krata ir konfiskuota Varpo 
itcratura.”
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O APŽVALGA
TURTINGIAUSIOJ ŠALY 

ŽMONĖS NETURI 
PASTOGĖS.

Amerikos plutokratų Į 
spauda mirgėte mirga viso
kiais antgalviais apie “Mr. Į 
Zero.” Mat šitas “Mr. Ze
ro,” kurio tikras vardas yrai 
Urbain L. Ledoux, suorga-j 
nizavo Nev. Yorke buri be-i 
darbių, kurie neturi jokios 1 
pastogės, ir nuvedęs juos! 
bažnyčion pareikalavo tenai 
jiems nakvynės.

Protestonų kunigas, kad 
ir nenoroms, bedarbius Įsi
leido.

Bet bedarbiai, kurie nak
voja ant plikų grindų, nega
li būti švarus žmonės, švaru
mas reikalauja pinigo. Be
darbiai gi ir apiplyšę, ir ne- 
simaudę, nesiskutę, ir viso
kio gyvio pilni.

Nedėldienio rytą bažny
čion ateina turčiai su savo 
moterimis brangiomis dra
panomis apsirengę, o jų 
lomkose guli išsitiesę alkani 
driskiai.

Pasidalė skandalas. Tur
čiai su didžiausiu pasipikti
nimu pakėlė protestą prieš 
“Dievo namų išniekinimą.” 
Ir bedarbius iš bažnyčios 
išvarė. Plutokratų spauda 
tam pritaria. Bažnyčia ne
santi joks hotelis ir nakvy
nių negalinti niekam teikti. 
Ji ne tam tikslui Įtaisyta ir 
neturinti reikalingų Įmonių.

Tegul būna ir taip, bet 
kurgi tada gali dėtis tie 
žmonės, kuriuos kapitalisti
nė sistema išmetė iš darbo ir 
neparupina jiems jokios 
prieglaudos?

Ir jų vadas “Mr. Zero” 
pradėjo kelti triukšmą. Jei 
Žis butų koks anarchistas, jis 

►utų uždarytas kalėjimam' 
Bet jis elgiasi gudriai. Jis 
muša krikščioniškus pluto- 
kratus jų pačių ginklais. Jis 
pasiima bibliją, ateina su 
savo bedarbiais ties bažny
čia ir pasilipęs ant laiptų 
skaito “Dievo žodžius:”

“Ir paukščiai turi sau lizdus, 
ir lapės turi sau urvus, bet Sū
nūs Žmogaus neturi vietos savo 
galvai priglausti.”

Ir pritardama šitiems žo
džiams, minia benamių, dre
bėdama, visa nuo šalčio, klai
kiai kalena dantimis.

Ir visa tai darosi turtin- 
giaųsiame pasaulyje mieste 
ir turtingiausioj šalyje. Ir 
darosi tai kaip tik tuo laiku, 
kuomet viešpataujančios 
klesos spauda, lyg užsuk
tas gramafonas, triubija be 
paliovos apie “gerus laikus,” 
kokius Amerika dabar gyve- 
<na.

Ar tai ne skaudi gyvenimo 
Ironija?
< -

ŠKAPLERIAI IR UTĖLĖS, 
j D-ras V. Vaičiūnas, Lie
tuvos armijos gydytojas, ra
šo 218-tame “Trimito” nu
mery kaip nešvarus ir pavo
jingas daiktas yra škaple- 
riai, kuriais kunigai apkars
tė tamsius kaimiečius, štai 
jo žodžiai:

“Darant medicinos kūno ap
žiūrėjimus pas kareivius, man 
pasitaikydavo tankiai matyti 
škaplerius, kurie turėdavo su- 

, virš 25 suausrusias utėles ir su
virs 100 glindų. Tuo tarpu bal
tiniuose, gerai juos apžiurėjus, 
pusė tiek nepasisekdavo paste
bėti. Suprantama kodėl. Balti
nius kareivis maino, nes jam 
liepia jo viršininkai juos mai
nytu škaplerius gi turėdamas, 
kaipo šventus, ir dargi vienus,

• jis jų niekados nemaino. Einant 
, Į pirtį juos palieka kišenėj—jis 
jų nenori ar nesupranta išmaz
goti. Darant rūbų dezinfekciją 
jokis kareivis nesutiks atiduo
ti škaplerius dezinfektuoti—jis 
juos paslėps. Ir čia seka, kad 
Jcolei škapleriai turės po kelias- 
dešimts utėlių, nei baltinių pe- rovės,__________________
liodinis mainymas, nei dažna kalas, ir vargiai Amerikoj

« 
t

i

dezinfekcija neatsieks tikslo— I persivilko baltinius, o iš škap- 
lerių vėl prilenda utėlės ir vei
siasi. l’ž.tai neretai ir pasitai
ko. kad škapleriuose randasi 
utėlių didesnis skaičius, negu 
visose kitose vietose.

“Reikia dar paminėti, kad 
viena galvos utėlė—patelė prie 
patogių jai aplinkybių, kai ji 
soti ir nešąlą, per savo amžių 
sudeda 141. o drabužių 296 
kiaušinėlius—glindas, iš kurių 
gan sparčiai išsivysto tikros 
utėlės, galinčio.', vėl dėti glin
das ir tt. Viena patelė—utelė 
gali turėti per savo amžių 
gyvena virš mėnesio 
4160 Įpėdinių vaikų, 
anūkių ir kitų ainių.

“Įsivaizdavus tokių skaitlin
gų siurbėlių šeimyną, kuri dar
gi dėmėtąją šiltinę platina, da
rosi koktu ir tiesiog nesupran
tama. kaip gali žmogus duoti 
save utėlėms siurbti, kankinti 
ir būt dėmėtosios šiltinės pavo
juj.”

Bet tamsių žmonių kaltin
ti užtai negalima. Kaltinti 
reikia Romos katalikų baž
nyčią, kuri tuos škaplerius 
musų tamsuoliui užnėrė ir 
Įkalbėjo jam, kad jei jis juos 
nusiims, tai velnias paims jo 
dūšią.

■JI 
laiko 
anūkų.

• atsiras tokių lietuvių, kurie 
norėtų imti ant savęs inicia
tyvą šaukti tuo reikalu visos 
tautos kongrese.

LAIŠKAI BE PAŠTO ŽEN
KLŲ NEBUS SIUNČIAMI 

AMERIKON.
Siųsdami Amerikon laiš

kus, Lietuvos žmonės ligi 
šiol dažnai nedėdavo ant jų 
pašto ženklų. Atėjus tokiam 
laiškui Amerikon, atėmė jas 
turėdavo už jį užmokėti se- 
niaus dvigubai, 10 centų, da
bar keturgubai—20 centų.

Buvo manoma, kad Ame
rikos valdžia, iškolektavus 
tuos pinigus, sugrąžina juos 
Lietuvos valdžiai. Bet dabar 
pasirodė, kad ne. Lietuvos 
laikraščiai praneša, kad to
kie laiškai daro Lietuvos 
paštui daug nuostolių, ir to
dėl daugiau tokių laiškų 
paštas Amerikon nesiūs.

PATARIA ŠAUKTI AME
RIKOJ LIETUVIŲ TAU

TOS KONGRESĄ.
Lietuvoje kilo sumanymas 

šaukti “Didiji Lietuvių Tau
tos Kongresą,” kuriame da
lyvautų lietuviai nuo visų ke
turių svarbesnių tautos da
lių, būtent:

1. Nuo did. Lietuvos,
2. Nuo Vilnijos,
3. Nuo Prūsų Lietuvos,
4. Nuo Amerikos lietuvių. 
Rašydamas apie šitą su

manymą, “Trimito” bendra
darbis sako:

“Sumanymas svarbus ir 
svarstytinas, tik kyla klausi
mas: kur šaukti tokis kongre- 

•sas? kas yra svarstytina tame 
kongrese? kas turi imti inicia
tyvos sušaukti tokį kongresą ?

“Pa j ieškosime atsakymo
tiems klausimams. Pirmiausia, 
kur šaukti ? šaukti toki kongre
są gal geriausiai tiktų Ameri
koje. Į ten butų patogiausia 
gauti visų dalių lietuviams lei
dimus Įvažiuoti. Galima butų 
šaukti dar kokioje neitralėje 
šalyje Europoj, sakysime Olan
dijoje. arba Danijoje, kur bu
tų patogu ir lengva iš visų da
lių susivažiuoti. O gal ir Latvi
joje?

Ką svarstyti tame kongre
se? Svarbiausiai kaip palai
kyti gyvus ryšius tarp atskirų 
musų tautos dalių ir kaip pa
dėti viena kitai siekti gerovės ir 
kilti. Tuos klausimus vėliau ga
lima butų dar labiau'susmul
kinti kiekvienai daliai atskirai.

“Kas turėtų imtis iniciaty
vos ? Geriausiai susitarusios 
tarp savęs didžiosios Amerikos 
lietuvių organizacijos, suėję i 
didesni kontaktą su didesnė
mis tautinėmis organizacijo
mis nepriklausomoje Lietuvo
je.

“Kviesti Į kongresą reikėtų 
atstovus, ypač nuo visų kultū
ros. mokslo, meno, politikos ir 
ūkio organizacijų.

“Į kongresą reikėtų pakvies
ti ir kitų, kad ir mažesniųjų 
lietuvių kolonijų atstovus, kaip 
pavyzdžiui, nuo Argentinos. 
Pietų Afrikos, Rygos, Kubos, 
Anglijos ir kitų šalių.

“Patogiausias kongresui 
šaukti laikas—vasara.“

Gal toks kongresas ir bu
tų neblogas daiktas, jei jis 
butų lengvai Įvykinamas. 
Bet jo Įvykinimui reikėtų 
milžiniškos sumos pinigų, o 
reikalo didelio visgi nesima
to. Šaukti kongresą vien dėl 
to, kad pasitarus, ka'“» padė
ti vieni kitiems siekti prie ge
rovės, tai labai neaiškus rei-

I
I

DIEVO SU BARZDA 
NĖRA, SAKO PROTESTO

NŲ VYSKUPAS.
Tarp protestonų kunigų 

Amerikoj eina Įdomus gin
čai dėl religinių dogmų. Ne
labai senai buvo kilęs triukš
mas, kuomet tūli kunigai pa
reiškė, kad jie netiki i Mari
jos “nekaltą prasidėjimą.” 
Episkopalų vyskupas \\ ii- 

. liam Montgomery Brown da- 
1 bar metė kitą bombą, pa
reikšdamas. kad jis netikįs i 
barzduotą Dievą

Episkopalų bažnyčios vy
riausybė apkaltino vyskupą 
Browną “herezijoj,” bet jis 
to apkaltinimo neprisiima ir 
paskelbė raštą, išparodyda- 
mas, kad ne jis heretikas, 
bet jo kaltintojai yra blittz- 
nytojai.

Aš tikiu Į Dievą, sako ji
sai savo rašte, tiktai ne Į

! 
i

i I

I

I

ą. ne Į Dievąbarzduoti
su rankom: ■jomis. ir Ri-
taisžmog; ganais, kurie
sudaro a-': Aš netikiu Į
asmenini J. nes tokio
Dievo rėr; ■gali būti. Aš
tikiu t i’..;:. satą. kurioje
mes gyvi aidam ir ku-
rios Įstai e> turini lai-
kytis, j<: ’iime pasida-
ryti laim vvenimą.

As tikiu ievą tvėrėją.
Jis sako. t žinoma, ne
kaipo fab: ą ar skulpto-
rių. kuris - rankomis ar
protu gairJ isi'kius daik-
tus; bet ii r Dievą kaipo
amžiną spb<

Taigi i.L•: <ąd vysku-
pas Brov.r:. > •)?.ev.0’ kaip
katalikų :: i aiškina, vi
sai nepri; ?... la. Jo Dievas
—tai gamta. ik be reikalo
jis ją Dievu liną, kuomet
jai yra daic tinkamesnis
vardas.

Jis sakosi tikis i Kristų,
tik ne Į tokį Ai iv ų, kaip jis
didžiu n os < ra:.tanias, bet
Į toki, kuris ■.šr a kiekvie-
na prispaust ir paniekintą
žmogų. Jis ' .aO “Kristuje
aš matau vis pasaulio dar-
bininkus. tiri vargsta,
skursta, lit-J; <a\o prakaitą
ir kraują, ku :e yra visų nie-
kinami. žemi ;.n i ir skriau
džiami.”

Negalim? st ebėtis, kad
plutokratų t ž lai koma baž-
nyčia apsk elbė vyskupą
Brovvna “hei etikų” už šito-
kias jo i 
už tokia.' 
sudeginta

ninkas išradęs būdą auksui Į 
■ daryti iš prastesnių metalų.

šilas paskalas davė pro
gos Nev Yorko finansistų! 
žurnalui. “Magazine of Wall į 
Street,” pakelti klausimą, • 
kas pasidarytų, jei auksas 
atpigtų?

Jei auksas staiga atpigtų, i 
tai pasidarytų tokia suirutė, 
kokios pasaulis da nebuvo 
matęs, sako šitas laikraštis. 
Sugriūtų visa ekonominė pa
saulio struktūra. Valdžios 
butų privei-stos atmesti auk
są kaipo pagrindą savo va
liutos. Pinigu vertė nusmuk
tų. pragyvenimas baisiai pa
brangtų. Įvyktų maž-daug 
tas. kas Įvyko Rusijoj ir Vo
kietijoj jų pinigams nusmu
kus, liktai iš atbulo gaio. 
Vokietijoj ir Rusijoj pinigai 
neteko vertės dėlto, kad auk-, 
so jų pagrinde neliko; čia gi: 
pinigai netektų vertės dėlto,] 
kad aukso butų perdaug, ši-i 
tokiose panikose, kaip buvo.

I

!
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Rusijoj ir Vokietijoj, kiek-

kas butu, jei auksas:
ATPIGTŲ?

Nelabai senai aikraščiuo- 
se buvo pašilo, žilis žinia, 
buk tūla- vokiečių moksli- butų bloga.

vienas stengiasi Įgyti auksi
nių pinigų: o jei auksas at
pigtų, tai visi stengtųsi auk
sinių pinigų atsikratyti.

Daugiausia tuomet nuken
tėtų tos valstybės, kurios tu
ri daug pinigų paskolinusios 
kitiems. Žmonės, kurie turi 
prisipirkę bonų, taipgi pasi
liktų ubagais. Visi ir kiek
vienas stengtųsi parduoti vi
sas savo vertybes, auksu pa
remtas. Biržose Kiltų tokia 
panika, kokios pasaulis <la 
nėra matę-.

Bet žmonės, kurie turi sa
vo pinigus Įdėję i nejudoma- 
ji turtą arba i gerų kompani
jų akcijas (Šerus), nieko iie- 
nustotų. nes tokių turtų ver- 

i lybės tada labai pakiltų.
Bet tiems, ką turi paskoli

nę pinigų ant “morgičių,”

Sukilimą Estijoj
rioj buvę svarstomi šių die
nų reikalai. Konferencijai 
pasibaigus, oro laivyno vir
šininkas nuvyko Į Petrogra
dą. Tai duoda progos many
ti,* kad konferencijoj buvo 
svarstoma Estijos komunistų 
ruoštas coup d’etat.

Spaudos balsai.
Be to, dar reikia pažymė

ti, kad lapkričio 28 d. “Prav- 
da” dėl 149 komunistų pro
ceso Estijoj rašė: ‘Estijos 
ponai teisėjai gruodžio 2 d. 
praneš savo galutiną spren
dimą, bet ta diena bus jų 
pralaimėjimo diena, kuri 
nuolat artėja.”

Tos pačios dienos “Kras- 
naja Gazeta” rašė, kad 
“keikto diena jau netoli. Vi
so pasaulio valstiečiai pir
myn, i kovą su Estijos bude
liais."

Sukilimas ruoštas prieš kelis 
mėnesius.

Apie komunistų sukilimą 
■ Taline estų spauda paduoda 
• tokių smulkmenų.

Dar prieš kelis mėnesius į 
estų politinės apsaugos ran
kas. suimant komunistų or- 

i ganizaciją, pateko doku- 
; mentai. iš kurių buvo matyt, 
kad komunistų yra ruošia
mas sukilimas. Taip pat ras
ta sukilimo planas, kurs bu
vęs labai sumaningai ir 
smulkiai paruoštas. Tik 
energingomis policijos prie
monėmis sukilimo pavojus 
tuomet buvo pašalintas, ir 
komunistų veikimui suduo
tas smarkus smūgis.

149 komunistų byla.
Tokia padėtis tęsėsi iki 

pagarsėjusios 149 komunis-
! tų bylos nagrinėjimo. Ta by- 
; la sujudino visus dar nesu
imtus komunistus. Pasinau
dodami suprantamu žmonių 
susidomėjimu ta byla, ko
munistai ėmė varyti visoj 
Estijoj smarkią agitaciją, 
stengdamiesi atvaizduoti 
kaltinamuosius kankinti- 
niais ir išjuodinti estų teis
mus ir vyriausybę. Ypač di
deli triukšmą agitatoriai pa
kėlė dėl buvusio parlamento 
nario Tompo sušaudymo. 
Jis, kaip žinoma, buvo su
šaudytas už tai, kad teisme 
padarė užgauliojančius išsi
reiškimus.

Agitacija kariuomenėj.
Taip pat didelės domės 

kreipta i kariuomenės kurs
tymą. Labiausia buvusi su
kurstyta viena kariuomenės 
dalis. Tuo aiškinama, dėl 
ko komunistai pirmiausia 
puolė kaip tik tą dali, tikė
damiesi susilaukti paramos 
iš kariškių. Antra vertus, 
komunistų jiegos, suėmus 
149 komunistus, buvo labai 
susilpnintos, ir todėl jie grie
bėsi šio paskutinio žygio. 
Dar pranešama, kad trečia
sis internacionalas buvęs 
nepatenkintas komunistų 
veikimu Estijoj, ir nuolat 
vertė pakelti koki nors triuk
šmą.

Gruzijos pavyzdžiu.
Estų spauda tikrina, kad 

turinti žinių, jok Estijoj no
rėta pakartoti Gruzijos Įvy
kiai. Jeigu sukilėliai butų 
ilgiau išsilaikę, tai tuomet 
butų kreiptasi Į estų komu
nistus Rusijoj padėti kovoti 
su “baltaja Estija.”

Bet, kaip iš Įvykio eigos 
matyti, estų tauta, taip pat 
kariuomenė, yra ištikima 
ligšiolinei valdžiai, ir komu
nistų žygis negalėjo turėti 
jokio pasisekimo.

Mitingai Petrogrado 
karo dalyse.

Estijos telegrafo agentū
ra praneša, kad lapkričio 
paskutinių dienų laikraščiai 
padavė žinių, kad Petrogra
do ir Maskvos karo rajonuo
se buvę suruošti milžiniški 
mitingai. Mitingų buvę ir 
oi-o laivyno, kavalerijos ir 
jurų laivyno dalyse, nes jos 
pirmos turėtų Įsiveržti Esti
jon, jei komunistų pervers
mas Estijoj pavyktų. Tuose 
mitinguose buvo priimtos 
Estijai nedraugingo pobū
džio rezoliucijos.

Budeno kavalerija.
“Leningrado Pravda” 29 

d. lapkričio praneša kavale
rijos pulko nutarimą, kur be 
ko kito, sakoma: “Estijos 
proletariata.; pirmyn, Į galu
tinę kovą prieš engėjus. At
minkit, kad raudonoji armi
ja. o ypač Budeno kavaleri
ja, gali vienu proletarų ka
lavijo smugiu parblokšti Es
tijos buržuaziją!”
Karo konferencija Maskvoj.

Be to, lapkričio 24 d. Mas
kvoj Įvykusi Revoliucinės 
Tarybos narių ir apskrities 
karo vadu konferencija, ku-

!

Pastabėlės

Jei tikėti klerikalų laik
raščiams, tai Amerikos pre
zidentas, p. Coolidge, pilnai 
supranta lietuvių kalbą, nes 
Lietuvos pasiuntinys p. K. 
Bizauskas giriasi, jog “Įtei
kęs kredencialus p. Ameri
kos prezidentui, Lietuvos at
stovas pasakė atatinkamą 
prakalbą.”

Nežinia, ar p. (oolidge 
supranta lietuviškai ar gal 
p. Bizauskas vartojo mimiš- 
ką kalbą, t. y. pirštais aiški
no, o gal tai tik senas kleri
kalų pasigyrimas.

“Tėvynė” 50 num. “ap- 
znaimina” nordikų rasei, 
kad p. V. K. Račkauskas ap
sivedė Anglijoj su p. Ida 
Mitchell-Whatling.

Prie to “apznaiminimo” 
“Tėvynė” dadeda: “Ponia 
Račkauskienė paeina iš gar
sios Anglijos diplomatų šei
mos.”

.Matote, ką nordikai gali! 
Nesenai atsiradus “nordikų 
tauta" atrado Anglijoj iki 
šiol negirdėtos “diplomatų 
šeimos” moterį, su kuria ir 
apsivedė.
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Kada skaitai žinias iš Lie
tuvos, tai rodos, kad Lietu
va neatsilieka nuo musų 
Chicagos, kuri yra pagarsė
jusi visame pasaulyje suvo 
užmušėjystėmis ir apiplėši
mais.

Mes chicagiečiai, savo vie
tinėje spaudoje nedaug ki
tokių žinių ir gauname pasi
skaityt, kaip tik apie užmu
šimus ir apiplėšimus.

Štai ką parodo pereitų 
metų statistika: Automobi
liai užmušė 686; nušauta— 
363; nuo munsaino. mirė 
239.

Well, Chicaga. progresuo
ja, ar ne? L. M.

ANGLIJOS DARBININ
KAS REIKALAUJA IŠ 
DANIJOS VALDŽIOS 

$30,000,000.
1778 metais Olandijoj 

mirė tūlas Pieter Tayleur 
van der Hulst, palikdamas 
apie $30,000,000 turtų ir 4 
plienu apkaltas skrynias, 
kurios ir šiandien tebestovi 
Haarlemo muzėjuje neatida
rytos. Velionio testamentas 
reikalavo, kad per 100 metų 
po jo mirties niekas tų turtų 
nejudintų, ir tik po 100 metų 
išdalyti juos tarp jo pačios 
giminių. Tečiaus per 100 
metų tas viskas buvo užmirš
ta ir tie turtai pasiliko Olan
dijos valdžios globoj niekam 
neišdalyti.

Dabar betgi atsirado Ang
lijoj darbininkas, James 
Taylor, kuris sako, kad jis 
esąs tas giminė, kuriam tie 
turtai priklauso. Ir jis pasi
samdė advokatą, kad tuos 
turtus išjieškotų.
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BROOKLYN, N. Y. 
Komunistų vadai pešasi už 

Maskvos “sanvičius.”
Sausio 5 d., 1925 buvo su

sirinkimas komunistų pir
mos kuopos. Į šį susirinki
mą suėjo visi komunistų va
dai. Jau išanksto buvo gali
ma spėti, kad čia kas bus to
kio nepaprasto. Dar pirma 
susirinkimo nekurie akėjo 
Bimbą. Neužilgo atsidarė ir 
susirinkimas. Viskas ėjo 
greitai, kol priėjo prie “ka
pitalistinės marnasties—$.” 
Sis ženklas visus pastatė ant 
kojų. “Draugas” Bimba ke
lia aikštėn visų savo buvusių 
draugų šunybes. Jis nurodi
nėja, kaip yra eikvojami per 
lyderius pinigai. Jis nurodi
nėjo, kiek yra apmokamų 
antrame distrikte darbinin
kų, kurie, girdi, nieko nedir
ba.

Eiliniai nariai klausia 
Bimbos: “Kodėl tu iki šiam 
laikui sykiu su jais eikvojai 
pinigus ir tylėjai? Tik da
bar, kada praradai savo ma
šinos spėką ir negali šeimi
ninkauti, tai ir tau pagailo 
Pinigų.”

A. Petriką irgi kaltino da
bartinius partijos kontrolie
rius. Jis sako, kad “The 
Dailv Worker” niekam neti
kęs. Ot, kad jis būt tokis, 
kaip “Laisvė,” tai kas kita.

ima balsą ir V. Paukštys. 
Jis nerviškai ir įsikarščiavęs 
traukia : ‘ Tik įsivaizdinkit, 
nesenai Nev.' Yorke susitvė
rė Moterų Taiyba iš 5 narių 
—tuoj pareikalavo, kad bu
tų nupirktas ‘taipraiteris’ ir 
duotų apmokamą stenogra- 
fę.” Toliau: “Aš buvau 6 
mėnesius pagrindinės parti
jos sekcijos delegatų, ir sek
cijos organizatorius kiekvie
ną mėnesį priduodavo bilą 
už raštinės išlaidas po 12 do
lerių į mėnesį. Kokia gi pa
grindinės partijos gali būti 
raštinė? Ogi miegamasis 
kambarys.” Drožia dar dau
giau : ”0 kas buvo su slaptu 
partijos suvažiavimu? Ten 
musų vadai nusivežė netik 
‘taipraiterius,’ bet pačias ir 
lovas.”

Toks Paukščio išsipasako
jimas labai nepatiko L. Pru- 
seikai. Jis Paukščiui davė 
vėjo be jokio pasigailėjimo, 
kad taip durnai išsiplepėjo. 
Girdi, ve jis, nuduoda kokiu 
tai eiliniu, o kiti—tai kitoki. 
Atrodytų, kad butų kokios 
tai dvi partijos: jų ir mus.

Kodėl gi jie dabar taip 
riejasi? Kodėl jie net savo 
senus paslaptus darbus ke
lia aikštėn? Kas žino jų po
litiką, tai lengvai atsakys.

Artinasi suvažiavimas ir 
reikią rinkti partijos komite
tas/ Į komitetą nori ir vieni 
ir kiti, nes ten būdami ne
prastai pavalgo Maskvos 
“sanvičių.” Tai ve kodėl vie
ni kitus niekina, kad gauti 
sau daugiau pritarėjų.

Pas lietuvius, ypatingai 
Brooklyne, visi vadai eina su 
Ruttenbergiu, o nariai su 
Fosteriu. Fo.steris turi par
tijos komitete didžiumą, 
Ruttenbergis—mažumą. To
dėl lietuviški vadai ir nieki
na Fosterio šalininkus.

Skaitytojai, turėkit kant
rybės, noriu dar vieną epi- 
sodą pasakyti. Jis buvo to
kis. Laike susirinkimo buvo 
parduodamos taip vadina
mos “The Daily Worker” 
“Insurance policies” 1925 m. 
Atsisakyti pirkti nedrįso ir 
Fosterio priešai. Kad panie
kinus Fosterio šalininkus, tai 
pašoko nuo kėdės Paukštys, 
susirietė, pasiėmė “Insuran- 
ce policy” į du pirštu, ištiesė 
ir krypuodamas, kaip žąsi
nas, nunešė pečiun ir sudegi
no. Sudeginęs rankas nusi
šluostė, nuėjo, atsisėdo ir 
juokiasi. Juokiasi ir jo šali
ninkai. Fosteriniai pyko ir 
griežė dantimis. Jakubonis, 
neiškęsdamas, net pradėjo

gėdyti savo vadus, kad prie 
tokių nesąmonių eina.

Tai kaip jums patinka mu
sų vadų darbai?

Komunistas.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvis užbertas anglių 

kasykloj.
Spalių 12 dieną Buck-Run 

anglių kasykloje Adomą 
Penkiuną patiko baisi nelai
mė. Buvo jau pusė po trijų 
ir visi maineriai buvo išėję 
namo, o Penkiunas su savo 
draugu nutarė da pasidaryti 
anglių ant rytojaus, kad iš 
ryto atėję turėtų jau gatavų 
anglių į vagonus krauti. Tai
gi Penkiunas pasiėmė drilių 
ir pradėjo gręžti skylę, o jo 
draugas nuėjo parsinešti di
namito. Anglis toj vietoj 
jau baigiasi ir ramsčiai išim
ti, taigi gręžiant anglis susi
judino ir iš viršaus ant Pen- 
kiuno užvilto didelė galybė 
anglių.

Jo draugas išliko gyvas ir 
išsikėlęs ant viršaus tuojaus 
davė žinią apie nelaimę. 
Prasidėjo gelbėjimo darbas. 
Išėjo tris dienos ir išimta 
jau 270 vagonai anglies iš 
tos vietos, o Penkiuno vis da 
nerado, nors prie jo įrankių 
jau prieita. Ar atras ji gyvą, 
rašant šią žinią da negalima 
pasakyt, bet veikiausia jis 
bus užmuštas.

A. Penkiunas buvo vedęs 
ir turėjo devynis šeimynos. 
Dabar jo namuose nepabaig
tos ašaros ir verksmas.

Inis.

MA1ZEV1LLE, PA.
Liūdnos vestuvės: atsigėrę 
metalo politūros du lietuviai 

mirė, kiti užsinuodiję 
sunkiai serga.

Maizevillės miestelyje, 
kuris randasi už kokių trijų 
mylių nuo Shenandoah’rio 
12 sausio buvo Jono Konce
vičiaus ir Magdalenos Vins- 
kiutės vestuvės.

Svečiai visą dieną gėrė, 
valgė ir šoko. Jaunavedės 
tėvas Vinskis turi saliuną ir 
vestuvės buvo saliuno užpa
kalyje. Gerai jau įsidrožęs 
senis Vinskis atidarė saliuno 
duris ligi galo ir pradėjo vi
siems “fundyt.” Neužganė
dintas tais gėrimais, ką buvo 
saliune, jis liepė savo sunui 
pajieškoti geresnio “štofo.” 
Tas išėjo į kitą kambarį ir 
radęs tenai kampe “džiogą,” 
atnešė jį tėvui. “Na, vyrai,” 
sukomandavo jo Vinskis, 
“sustokite visi palei barą, 
dabar išsigersime regli “što
fo.”

.' Visų pirma jisai prisipylė 
: stiklą pats sau, paskui pri- 
. pylė vieną Levuliui, vieną 
i V. Aleksoniui, vieną Jonui 

Šalomskiui ir vieną Juozui 
Skuodžiui. Prie menkos sa
liuno šviesos gėrimas stik
luose išrodė gražiai, tamsiai 
rausvas, apytirštis, ir Vins
kis jį gyrė, kad tai esąs labai 
gardus vynas. Visi kartu 
savo stiklus pakėlė, taukšte
lėjo viens į kitą, ir visi kartu 
išlenkė.

Jurgis Aleksoms tuojaus 
sugriuvo už baro, neištarda
mas nei vieno žodžio. Levu- 
Jis suvaitojo, susirietė ir taip
gi sugriuvo. Paskui pradėjo 
vaitoti ir kiti.

Kada pribuvo daktaras, 
Vincas Aleksoms ir Skuodis 
raitėsi po žemę didžiausiuo
se skausmuose. Daktaras iš- 
pumpavo-jiems vidurius ir 
jie išliko gyvi, nors sunkiai 
sergą.

Jurgis Aleksoms ir Juozas 
Lažulis mirė.

Kaip vėliaus paaiškėjo, 
tai tame “džioge” buvo ne 
vynas, bet politūra meta
lams poliruot (metai polish).

Tai ve, prie ko veda gėri
mas ! Koretp.

WATERBURY, CONN.
Kaslink Antano Povilaikos I velionis buvo galutinai pro-

pasigrobė, tai tik todėl, kadi WORCESTER, MASS. 
Worcesterio naujienos.
Sausio 1 ir 3 dienomis S. 

L. A. 57 kuopa statė scenoj 
istorišką veikalą “Mindau- 
gis.” Veikalas yra gana ge
ras ir įdomus, tik gaila, kad 
musų aktoriai ji sudarkė. 
Iš 13 dalyvaujančių aktorių, 
tik 4 buvo tinkami savo ro
lėse, o kiti visai neliko.

Pirmą vakarą pasižiūrėti 
lošimo susirinko pusėtinai 
publikos. Antrą vakarą bu
vo mažiau. Beje, antrą va
karą kai-kurie aktoriai buvo 
net perdaug smarkus ir besi
mušdami kardais vienas 
antrą vos ištikrujų neperdu- 
rė. Toji dvikova ėjo tarpe 
Mindaugio ir Daumanto.

(Iš S.L.A. 57 kuopos ko
miteto mums teko sužinoti, 
jogei minėtas perstatymas 
pavyko labai gerai ir pelno 
liko virš 200 dol.—Red.) 

Seniaus S.L.A. 57 kuopa 
galėjo su bile kuo gerai pasi
rodyti, nes turėjo daug spė
kų. Bet dabar, kuomet kuo
pa skilo ir susitvėrė 318 kp., 
tai ir spėkos pasidalino. Da
bar abidvi kuopos yra silp
nesnės ir jau nebegalės vie
šais darbais taip gerai pasi
rodyt, kaip galėtų viena

I tiškai sumišęs ir, ant jo ne
laimės, jis buvo papuolęs į 
Šv. Marijos vienuolių glo
bojamą ligoninę, kas pri- 
gelbėjo dvasiškų tėvelių 
humbugui pasigrobti bedie
vi.

Žinoma, Povilaika, kaipo 
tautininkas, buvo socialistų 
priešas, ypač tais laikais, 
kuomet socialistai su tauti
ninkais \ aidi josi už S. L A. 
Nenuostabu jei A. Povilaika 
buvo prikišęs savo dvyleki 
prie sufabrikavimo “konko- 
iauskijados,” kas ištiesų jam 
garbės nepadarė.

Iš kitos pusės kalbant, 
reikia pripažinti, kad a.a. 
Povilaika buvo gana suma
nus ii- gabus tautininkų srio- 
vės veikėjas, kokių nedaug 
šiandien yra. Taipgi reikia 
pripažinti ir tą tiesą, kad 
Povilaika buvo kartu ir nuo
širdus. Jei jis kam galėjo 
kuomi pagelbėti, be nuosto
lių sau, jis daugeliui pagel
bėdavo įvairiais budais, to
dėl daugelis jo gailisi.

Kuomet Povilaika numi
rė, tai buvo tikėtasi, kad tau
tininkai savo tokiam uoliam 
darbuotojui ir vadui ištaisys 
iškilmingas laidotuves; bet 
kuomet dvasiškiai jo kūną 
pasigrobė, tai ir laidotuvės 
neįvyko tokios, kokių buvo 
tikėtasi.

J. S. Prusalaitis.

biografijos.
“Keleivio” No. 1 šių metų 

tūlas Senas Waterburietis, 
rašydamas a. a. Antano Po- 
vilaikos ‘trumpą biografi
ją,” kaip kur apsilenkė su 
teisybe. Kadangi tūli žmo
nės spėlioja, kad toji kores
pondencija esanti mano pa
rašyta, todėl čia ir noriu ati
taisyti padarytąsias paklai
das.

Velionis Povilaika turėjo 
nosyje kokį tai skaudėjimą 
nuo keliato metų ir kad laiku 
butų davęsis operuoti, tai 
būt pavojų prašalinęs. Bet 
kadangi jis perdaug blogai 
nesijautė, tai nematė dide
lio pavojaus, o prieg tam, ži
noma, gailėjosi pinigų ir to
dėl nėjo ant operacijos. 
Prieš mirtį keliatą sąvaičių 
pradėjo skųstis dideliu gal
vos skaudėjimu, bet turbut 
visgi daktarų nelankė. Kada 
liga paguldė į lovą, tada 
kartu ir protas sumišo ir ta
da jau visokia pagalba buvo 
pervėlu. Daktarai sako, kad 
nosyje buvo kokios tai suge
dusios medžiagos, kuri užė
jo ant smegenų, tokiu budu 
jo protas sumišo, ir nuo to 
jis mirė.

A. a. Povilaika paėjo ne iš 
Vilniaus, bet iš Suvalkų rė- 
dybos, kur ten nuo Kalvari
jos. I šią šalį Povilaika irgi 
pribuvo apie trejatą metų 
vėliau, negu S. W. korespon
dencijoj buvo rašyta.

Toliaus Senas Waterbu- 
rietis sako, kad kuomet Po- 
vilaikai dirbtuvėj nutraukė . 
ranką, tai iš minėtos dirbtu
vės jis gavęs keliatą šimtų 
dolerių “atlyginimo,” o po
tam, kaip negalėjo dirbti, 
tai eidavo ubagaudamas per 
miestelius, pardavinėdamas 
paišelius ir tokiu budu susi
rinko dar kelis šimtus dole
rių, ir tada nusipirko karčia- 
mą. Šita visa istorija—tai 
yra grynas išmislas.

Ar jis gavo kokį pinigišką 
atlyginimą iš dirbtuvės už 
rankos nutraukimą, tai tik 
jis vienas težinojo, nes pa
gal šalies Įstatymus jis ne
galėjo gauti nieko, kadangi 
skaitėsi jo paties kaltė; o jei- : 
gu kiek pinigų kompanija 1 
davė, tai tik iš “loskos.” Bet J 
kompanija jam davė darbą 
už sargą prie dirbtuvės var
tų ir ten jis taip ilgai 
dirbo, iki susitaupė pinigų il
su p. Bernotą iš pusės ir nu
sipirko karčiamą. Taigi jisai 
visai ne ubagavo ir jokių 
paišelių nepardavinėjo.

Senas Waterburietis sako, 
kad velionis Povilaika pali
kęs $30,000 giynų pinigų. 
Šiomis dienomis iš administ
ratoriaus sužinota, kad Po- 
vilaikos pinigų surasta nepil
nai $25,000. Ir tai reikia pa
sakyti, kad apie pusę minė
tos sumos Povilaika uždirbo 
per porą pastarųjų metų su 
insurance agentūra.

Toliaus neteisybė sako
ma, kad Povilaika neturėjęs 
žiemai šilto drabužio apsi
vilkti, overkotą dėvėdavęs 
25 metų senumo, o siutelį 
nusipirkdavo už $5 pas žy
delį. Aš turiu pasakyt, kad 
velionis Povilaika turbut nei 
vieno siuto nei overkoto nė
ra pirkęs gatavo iš krautu
vės, išskiriant vasarinį kotą, 
’orą metų atgal aš pats jam 
pasiuvau šiltą overkotą ir 
siutą, kuriuos jis dėvėdavo. 
<ad velionis buvo dikčiai 

šykštus, tai tiesa, net jo idė- 
,os draugai už tai jį kriti
kuodavo, bet apsirengti ir 

pavalgyti visgi taip daug sau 
įepasivydėdavo, kaip minė
tas korespondentas rašo.

Velionis Povilaika buvo 
tautiškai-klerikališkų pažiu- -------- .. *
rų ir simpatizuodavo Tumo-Į lios šių abiejų pakraipų va- 
Smetonos partijai, bet jis dų yra vienas tikslas—laiky- 
buvo antireliginis, ir kad ti liaudies dvasią vergijoj, 
kunigai jo “dušią”ir kūną Trakietis.

CAMBRIDGE, MASS.
L. S. S. 71 kp. šeimyniškas 

vakarėlis.
Kad linksmai pabaigti 

senuosius metus ir sulaukti 
naujų, L. S. S. 71 kuopa 
buvo surengusi šeimynišką 
vakarėlį. Kadangi nebuvo 
galima gauti didesnės sve
tainės, tai vakarėliu buvo 
kviesti' tik artimi kuopai 
draugai.

Seni metai praleista ir 
nauji sutikta linksmai. Susi
rinkę apie 30 svečių 8 vai. 
vakare pradėjo šildytis— 
šokti. Mat oras šaltas buvo, 
tai visi apšalo kol atėjo, o 
muzika buvo smagi, tai visi 
ir šoko. Apie 10 vai. buvo 
paruošta vakarienė. Vaka
rieniaudami draugai linkėjo 
gerų pasisekimų kuopai ir 
didelės vilties idėjos darbo 
pasekmėms. Po draugų kal
bų musų jauni muzikos my
lėtojai puikiai paskambino 
ant piano, kas ir užsitęsė iki 
naujų metų. Sulaukus naujų 
metų* vėl pasipylė daugybė 
įvairių linkėjimų ir šiaip vi
sokių komplimentų.

Kad pradėjus naujus me
tus smagiai, šokiai buvo tę
siami iki 1:30 nakties. Po šo
kių visi linksmai išsiskirstė.

Pagirtina Lietuvos Sūnų 
Draugystės auka.

Lietuvos Sūnų Draugystės 
metiniame susirinkime vie
nas iš narių Įnešė, kad drau
gystė paaukautų kiek Ma- 
riampolės Realinei Gimnazi
jai, plačiau nurodydamas, 
kaip klerikalų valdžia ją 
persekioja, daro visokias 
skerspaines. kad tik ją pa
smaugus ar paglemžus po sa
vo juodu sutonu ir sustačius 
į ją mokytojais zakristijonus 
ir kitus špitolės “ubagus.” 
Nors buvo ir lokių žmonių, 
kurie priešinosi remti tokią 
gimnaziją, bet draugystė pa
aukavo 25 dolerius.

Keista yra tas, kad tie 
priešininkai tai ne kokie kle
rikalų politikos šalininkai, 
bet žmonės, kurie laiko už 
garbę vadinti save komunis
tais. Vienok šiame atvėjuje 
visai nesimato, kur pasibai
gia klerikalizmas ir kur pra
sideda komunizmas. Paga-

i

dainuodami gavo kinkų dre-i 
bėjimą, susimaišė ir nebeži
no ar dainuot ar bėgt nuo 
pagrindų. Pagalios susipra-

MONTELLO, MASS.
9 bolševikai areštuoti už 

betvarkę.
Sausio pirmą dieną turėjo

to ir nubėgo. Tokie šposai atsibūti Lietuvių Piliečių
tiems “dainininkams"' jau 
ne pirmiena. L. Vaikas.

LGV/ELL, MASS.
Musų kolonijos margumynai

Sausio 1 d. L. D. K. Algir
do Pašalpinė Draugija buvo 
surengus balių. Publikos at
silankė labai daug. Apgailė
tina, kad rengėjai labai ma
žą svetainę paėmė. Ateityje 
rengėjai turėtų pasistengti 
surasti didesnę svetainę Al
girdo Draugijos baliams. 
Vienas peiktinas paprotys 
pas musų šokėjus, tai smar
kus kojomis trepsėjimas, kas 
daro labai blogą įspūdi, ypa
tingai svetimtaučių akyse. 
Tas turėtų būti sustabdyta.

Sausio 3 d. buvo surengtas 
vakarėlis L. D. S. vietinės 
kuopos. Žmonių visai mažai 
atsilankė. Mat tokiais biz
niais, kurių savininkas dan
guje, mažai kas rūpinasi.

Sausio 6 d. buvo metinis

i

Draugystės susirinkimas, bet 
bolševikams sukėlus triukš
mą, pirmininkas tui'ėjo jį už
daryti. Bolševikų lyderis 
Kriaučiūnas norėjo atidaryti 
iš naujo, bet policija įsakė 
vargšams apleisti svetainę ir 
vardu Piliečių Kliubo susi
rinkimo jie negalėjo atida
ryti.

Vėliaus, valdybai pasita
rus su Rodos direktoriais, 
nutarta šaukt extra susirin
kimą ant 15 sausio. Bet pir
mininkas sužinojęs, kad bol
ševikai rengiasi vėl daryti 
suirutę, gavo iš miesto porą 
poiicmanų tvarkai palaiky
ti.

Atidarius busirinkimą, 
pirmininkas Juodeikis pir
miausia atšaukė K. Navic
ko, protokolų raštininko 
“šmugelį.” Navickas mat at
spausdino atvirutes ir išsiun
tinėjo Pil. Kliubo nariams, 
klaidingai paaiškindamas ši-

iJ
sužrinkim/L.'D.K.Vytau-,tox^'a, susirinkimo tikslą, 
to Kliubo. Aptarus bėgan-: 
čius reikalus, buvo renkama 
valdyba 1925 metams. Pir-

Navickas norėjo, kad jam 
leistų protokolą perskaityti, 
bet pirmininkas Juodeikis jo

tvirta kuopa. Mat, vienybėje) mininku likosi išrinktas Šta- reikalavimą atmetė, kaipo 
galybė. delnikas, vice-pirm—L. Pau- “bolševikų šmugelį. Tuo-

e ♦ $

Sausio 11 d. buvo koncer
tas A.L.D.L.D. 11 kuopos. 
Kadangi išgarsinta buvo ge
rai, tai publikos prisirinko 
nemažai. Nors buvo garsin
ta, kad koncertas prasidės 
7 vai. vakare, bet prasidėjo 
8:20. Tas bereikalingas lau
kimas publikai buvo įkilus.

Prasidėjus programui 
‘Aido” choras sudainavo 
“Draugai, į kovą" ir “Eisiu 
pas mergelę.” Tos dvi daine
lės išėjo pusėtinai. Bet trečia 
daina “Karvelėlis” sugadino 
viską. Dainininkų balsai iš
siskirstė ir pasidarė tokia 
disharmonija, kad sunku bu
vo klausytis. Chorui pabai
gus, grajino rusų ukrainiečių 
orkestrą. Vėliaus dainavo 
p-lė Mitrikaitė, kurios dai
nelės publikai labai patiko. 
Potam griežė ant smuiko 
Vytautas Klimas. Jis, kaipo 
jaunas smuikininkas, savo 
užduotį atliko pagirtinai. 
Paskui dainavo Emil. Stan- 

( kiutė, kuri savo maloniu bal
seliu ir gražiomis dainelėmis 
publiką labai užganėdino. 
Po jai dainavo V. Tumanis, 
kuris, kaip žmonės sako, 
“panevali” nori būti daini- 
ninku-solistu. Jis sudainavo 
taip, kad nuo jo negalima 
norėti nei geriau, nei pras
čiau. Gerai, kad po jo dai
nų ant programo buvo Ona 
Katkauskiutė, kontralto, ku
ri publikos ūpą vėl atitaisė. 
Jos malonus balsas publikai 
tiek patiko, kad dainininkė 
buvo iššaukta dainuoti po 
kelis kartus. Toliaus daina
vo jauna VVorceštęrio lakš
tingala p-lė Elena Endzeliu- 
tė, kuri savo maloniu balse
liu žavėjo publiką. Ji vė
liaus ir pianą skambino, kas 
publikai irgi labai patiko. 
Kad vėl sugadinus linksmą 
publikos ūpą. išėjo dainuoti 
kitas garbės trokštantis 
“dainininkas” J. J. Bakšys, 
baritonas. Išsyk jis traukė 
smarkiai, bet baigdamas 
dainuot pagavo kinkų dre
bėjimą, susimaišė ir užbaigė 
nei šiaip, nei taip. Po jo ir 
vėl buvo geras programo 
punktas. Mitrikaitė ii- Kat
kauskiutė sudainavo duetą, 
kuris publikai labai patiko. 
Po to vėl griežė ukrainiečių 
orkestrą. Na, ir ant galo, 
kad greičiau išvijus publiką 
namo, išėjo dainuoti duetą 
V. Tumanis ir J. J. Bakšys. 
Tai buvo tikras Lietuvos 
ubagų duetas. Išėjo taip 
“gerai,” kaip ta giesmė “Kas 
nor’ panai Marijai tarnaut” 
Jiedu bliovė taip, kaip maži 
kūdikiai motiną pametę. Be-

met Navickas pasiėmęs kny
gą išėjo. Pašoko d a vienas 
bolševikas ir suriko: “Eikim 
ir mes iš čia!” Kilo triukš
mas. Bolševikas puolė prie 
pirmininko ir jau norėjo 
traukt nuo estrados, bet po
licija pačiupo Trockio para- 
pijoną S. Šmitą ir šv. Roko 
Draugystės pirmininką P. 
Pagojų ir išsivežė belangėn. 
Vėliaus tapo išvežti da šie: 
K. Vasiliauskas, S. Branda, 
S. Kriaučiūnas (kaipo aukš
tą komisarą, tai jį pats sar- 
žentas paėmė), J. Pilipaus- 
kas, J. Mikėnas ir W. šibu- 
kas. Pastarasis buvo jau pa
silikęs, bet vėliaus atsistojo 
ir pradėjo rėkti, kad visi ei
tų laukan, ir pats ėjo i duris; 
taigi čia policmanas prigel- 
bėjo jam išeiti iš svetainės ir 
kaip kokį poną pasisodino 
tiesiog į policijos vežimą, 
kuris stovėjo prie pat durų. 
Areštantai visi tapo paliuo- 
suoti užsistačius kauciją ir 
ant rytojaus visi stojo į teis
mą, bet byla buvo atidėta 
ant 20 sausio.

Bolševikus išgabenus, šu- 
atgal pastojo vienam žmo- sirinkimas pasiliko ramus ir 
gui kelią, liepė rankas pakel- ' nariai galėjo svarstyti Kliū
ti aukštyn ir atėmė septynis i k°J’eĮkalūs^ 
dolerius pinigų. Vėliaus! x "
piktadariai liko areštuoti ir Į 
dabar sėdi kalėjime.

Sausio 10 d. buvo sureng
tas L.M.P.S. 61 kp. vakarė
lis su lietuviškais šokiais. 
Publikos atsilankė vidutiniš
kai. Kojomis trepsėjimo ne
buvo, nes šventosios trepsė- 
tojos ant bedieviškų paren
gimų nesilanko. Ir gerai da
ro. Vienas papeikimas reikia 
duoti, tik, žinoma, ne rengė
joms, o taip vadinamiems 
džiakiams, kurie susikibę 
poromis daužosi po svetainę. 
Jų tikslas yra stumdytis ir 
kenkti norintiems šokti. To
kiame atvėjuje turėtų nesi- 
sarmatyti juos perspėti, nes 
jie patįs, matomai, niekada 
nesusipras.

Teko girdėti, kad L. Pau
lauskas papirko vietą ir 
tuoj žada atidaryti tonikinę. 
Linkėtina gero pasisekimo. 
Paulauskas yra gabus biz
nierius, nes parodė savo ap
sukrumą laikydamas čionais 
duonkepyklą. Jo pasidarba
vimu mes šiandien turim tik
rai gerą duoną, taip kad len
kai arba nuskurę žydeliai 
duoniai sarmatinas su savo 
duona ir pasirodyti prieš 
lietuvius.

Taigi, sudėjus viską daik- 
tan, atrodo, kad Lowell’io 
lietuviai, nors pamažu, bet 
visgi žengia pirmyn.

Vietinis.

lauskas, nutarimų raštininku 
—Saulėnas, turtų rašt.—J. 
Dzedulionis, kasierium— 
Gaidis. Kasos globėjais ir 
knygų peižiurėtojais yra iš
rinkti geri ir gabus vyrai. 
Galima tikėtis,, kad nauja 
valdyba stengsis tvarkyti 
Kliubo reikalus kuogeriau- 
siai. Reikia paminėti, kad 
Kliubas turi papirkęs miško 
šmotą gana dailioje vietoje 
prie Lakevievv Parko, ant 
aukšto kalno, kuriame ran
dasi dailus ežerėlis, o ant 
ežerėlio kranto stovi puiki 
dėl vasaros šokių svetainė, 
kur vasaros laiku iš visos 
apielinkės privažiuoja daug 
jaunimo ir linksmai pralei
džia subatos vakarus.

Tokia vieta labai yra 
mums reikalinga, todėl mu
sų visų pareiga yra remti 
Kliubą, kad Kliubas kuo- 
greičiausiai išmokėtų skolas, 
kurių pusėtinai turi.

Dar viena bloga žinia, kad 
tarpe daug gera žmonių at
siranda ir blogų. K. Ramoš
ka, 20 m. vaikinas, su kitais 
dviem draugais tūlas laikas

Nominuota pilnas sąrašas 
kandidatų į Kliubo viršinin- 

, kus sekantiepis metams.
Rinkimai naujosios valdy

bos atsibus sausio 29 d. šių 
metų. Naujoji valdyba už
ims vietą vasario pirmą ket- 
vergą. Tuomet bus ir meti
nis susirinkimas, kuris turė
ję atsibūti sausio pirmą ket- 
vergą.

Iš to visko juokingiausia 
buvo tas, kad bolševikai gar
bina diktatūrą Rusijoje, bet 
nusigando jos Montelloj. Pa
kol Juodeikis nebuvo įKliubo 
diktatorium, tai bolševikai 
da nežinojo, kas toji dikta
tūra yra; bet kuomet d. Juo
deikis pradėjo jiems diktuo
ti, bolševikai pajuto, kad jie 
prastam padėjime randasi 

ir pradėjo šaukti: “Mes dik
tatūros nenorim! Tas dikta
torius reikia traukti nuo est
rados!” Ir jie norėjo jį nu
traukti, bet atsidūrė už gro
tų.

Nors bolševikai ardo tarp 
lietuvių vienybę, bet mes to 
nepaisom, ir vasario 23 yra 
rengiama bendra vakarienė 
visų Montellos biznierių, 
profesionalų ir jų simpatiza- 
torių. Vakarienė bus su gra
žiu programų, todėl kviečia
me svečius ir iš kitur, net ir 
iš Bostono. Pradžia 6 valan
dą vakare. Montelietis.

I ____________________________ __
(Tąsa Koresp. »nt 5 pusi.)
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Ar daug žvaigždžių 
padangėse?

Senovėje žmonės manė

Lietuvos Medžioklė.
K ELEI VIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Na, Maike, o ką tu da
bar sakysi: ar ne mano tei
sybė, kad Sudna Diena jau 
ateina?

—Kol kas, tėve, tokios 
dienos da visai nesimato.

—Kaipgi tai nesimato! 
Juk ir jūsų pačių bedieviškos 
gazietos rašė anądien, kad 
Bostone žemė drebėjo! Ir 
daugiausia drebėjo “Kelei
vio” namas. Tuo tarpu musų 
bažnyčia ant Fifth stryto vi
sai nedrebėjo. Ar tai neaiš
ku, vaike, kad Dievas rodo 
stebuklus?

. -—Čia nėra jokių stebuklų, 
tėve.

—Kodėl tu toks sprečnas, 
Maike? Juk čia stebuklas 
aiškus kaip veršis. Tame pa
čiame mieste yra žemės dre
bėjimas, bet kur bažnyčia 
stovi, tenai nedreba, o kur 
bedieviai gyvena, tenai dre
ba. Ir jeigu tu sakai, kad 
čia ne Dievo cudai, tai tu ga
li sakyti, kad ir švento tėvo 
Ryme nėra.

—Tik nesikarščiuok, tėve, 
o tuojaus pamatysi, kad tu 
nežinai, ką stebuklas reiš
kia.

—O ką?
—Stebuklais yra vadinami 

tokie apsireiškimai, kurie 
negali turėti nieko bendra 
su gamtinėmis priežastimis, 
o kartais net prieštarauja 
gamtos Įstatymams. Pavyz
džiui, jei numiręs žmogus at
sikeltų po kelių dienų iš gra
bo ir pakiltų Į orą, tai butų 
jau stebuklas. Bet kuomet 
žemė dreba, tai nėra joks 
stebuklas, nes ji dreba labai 
tankiai, ir mokslas jau suse
kė priežastį, delko ji dreba.

—Olrait, Maike, bet kodėl 
tuo pačiu laiku ji po bažny
čia nedreba?

—O iš kur tu, tėve, žinai, 
kad po bažnyčia ji nedrebė
jo? Žemės drebėjimas Bos
tone buvo anksti iš ryto, 
kuomet bažnyčia buvo užda
ryta ir kunigas su zakristijo
nu da miegojo. Jeigu jie bu
tų buvę tuo laiku bažnyčio

je, tai jie butų jautę tokį pat 
drebėjimą, kaip ir kitur. Jei 
tu, tėve, nori pasakyti, kad 
po bažnyčia žemė nedreba 
dėlto, kad bažnyčią saugoja 
Dievas ar kas kitas, tai tu la
bai klysti, nes iš patyrimo 
mes žinom, kad per kiekvie
ną katastrofą bažnyčios 
daugiausia nukenčia, štai, 
Woburno miestelyje, netoli 
Bostono, kilo anądien gais
ras. Bažnyčia supleškėjo li
gi pąmatų, o tvartas, kuris 
stovėjo šalia Dievo namų, iš
liko sveikas. Kada vasaros 
metu perkūnas trenkia Į že-

I Pranciškoj k anais metais 
Į pradėjo drebėti žemė, tai 
Į bažnyčios pirmučiausia pra
dėjo* griūti. Pagalios, kur 
būna daugiausia žemės dre
bėjimų? Ogi Italijoj, kur 
gyvena visų katalikiškų baž
nyčių galva—popiežius. Tai
gi tavo manymas, tėye, kad 
kur stovi bažnyčia, tenai že
mė nedreba, yra visai klai
dingas. Ir prie to, žemės 
drebėjimas yra paprastas 
gamtos apsireiškimas, o ne 
stebuklas.

—Ar tai tu, Maike, sakai, 
kad stebuklų visai nėra ant 
svieto?

—Ne, tėve, tokių dalykų 
nėra.

—Tai tu nežinai. Stebuk
las nesenai buvo South Bos
tono katalikų ošpitolėj. Vie
na ligonė tenai buvo nebilė, 
jau ilgą laiką negalėjo kal
bėti; ale per Kalėdas kaip 
pradė/o melstis, tuojaus ir 
pradėjo kalbėt. Ar tai ne 
stebuklas?

—Ne, tėve. Jei karvė pra
dėtų žmogaus balsu kalbėti, 
tai Butų stebuklas; bet kuo-> 
met balsą atgauna moteris,) 
kuri laikinai buvo jo nete-j 
kus dėl kokios nors ligos, tai 
nėra joks stebuklas. Tai yra 
tik atsitaisymas kalbamųjų 
organų, ir daugiau nieko.

—Na, tegul jau čia bus ir 
tavo teisybė, Maike. Bet ką 
tu pasakysi apie saulės užte
mimą? Ve, visos gazietos 
rašo, kad 24 dženvariaus 
saulė užtems, o ant dangaus 
dienos laiku pasirodys žvai
gždės ir mėnulis. Ar tu sa
kysi, kad ir čia ne cudai?

—Žinoma, kad ne “cu
dai.”

—O aš tau sakau, Maike, 
kad čia aiški Dievo ranka 
daro stebuklus. Ir tai ne 
prieš gera, vaike. Tai yra 
ženklas, kad svietui ateina 
galas. Jau kada ir žemė pra
deda drebėti, ir saulė už
temsta, tai jau aišku, kad 
Dievo kantrybė išsibaigė ir 
jis pradeda rodyt savo rūs
tybę... Tu, vaike, iš manęs 
nesijuok. Juokų čia nėra. 
Svietas jau perdaug ištvir
kęs. Žmonės užmiršo Die
vą, neduoda ant bažnyčios, 
kunigams nenori rankų bu
čiuoti, visokias revaliucijas 
kelia, pritašo visokių cicilis- 
tų, bobos pradėjo jau plau
kus kirptis, vyriškom keli
nėm nešioti—kaip tu misli- 
ni, Dievas gali tokį ištvirki
mą kentėti? Bet viešpats 
yra mielaširdingas. Jis ne
nori ant syk žmones korot. 
Iš pradžios jis tik parodo sa
vo rūstybę. Jis perspėja sa -

mę, tai irgi tankiausia patai- Vo vaikus, kad jie pasitaisy- 
ko Į bažnyčią. Kuomet San tų. yįgų pirma žemė sudre.

' bėjo. Dabar vėl bus saulės bet iš to visko paprastai išei- 
užtemimas. O jeigu bedie- na tik piššš... 
viai nepasitaisys irneatsi- ---- --—77
vers prie Dvasios Šventos, Ar dauf žvaigždžių 

i tada ęali užeiti pątapas ir' padangėse?
paskui bus Sudna Diena. I Senovėje žmonės manė, 

—Šitaip tik davatkos pro-' jog žvaigždės yra ne kas ki- 
tauja, tėve. Tik joms saulės ta. kaip maži žibintai padan- 
užteniimas gali būti baisus gėje. kurių tikslas šviesti 
daiktas. Gi apšviestiems žmonėms nakties metu, ro- 
žmonėms toks gamtos apsi- <lyti kiek platus ir begalinis 

■ reiškimas yra labai Įdomus yĮa pasaulis. Reikėjo net 
1 ir gražus dalykas. Mokyti tūkstančių metų iki galingas 
• žmonės nenusigąsta saulės mokslas nenugalėjo visų
užtemimo, nebėga nuo jo, 
bet kaip tik priešingai: jie 
iš visų pusių važiuoja Į tas 
vietas, kur užtemimas bus 
geriausia matomas. Iš Bos
tono eis net specialiai trau
kiniai i tas vietas, kur bus 
pilnas saulės užtemimas. Ir 
aš tenai važiuosiu.

—Kibą tu pasiutęs, Mai- 
ke! Verčiau uzpirk mišias ir 
poteriauk, kad Dievas savo 
rūstybę atmainytų.

—Čia nėra jokios “Dievo 
rūstybės.” Saulės užtemimas 
yra taip pat natūralūs apsi
reiškimas, kaip ir žemės dre
bėjimas. Saulė užtemsta dėl
to, kad mėnulis ją uždengia.

—Kaip gi tai? Ar ji nepa
sidaro pati tamsi?

—Visai ne, tėve. Ji visuo
met šviečia. Bet kada prieš 
ją užlenda mėnulis, tuomet 
mes negalim jos šviesos ma
tyt. ir (Įeito laikinai pasida
ro tamsu.

—Tfu, kad tu surugtum’ 
O aš jau bu\ au nusigandęs, 
kad svietas gali žlugti. Na, 
jei pavojaus nėra, tai užsi- 
rukysiu pypkę.

kliūčių, statomą Įvairaus 
plauko priešininkais ir ne- 
nušvietė padangių, kad pa
rodžius. kuo ištikrujų jis yra. 
Taigi žvaigždės musų am
žiuje jau ne žibintai, bet to
kie pat. kaip ir musų žemelė 
pasauliai, dažnai šimterio
pai didesni, vienur užgęsę, 
kitur tebeliepsnoja. Betgi 
kiek jų? Anglų astronomas i 
Roberts. atsakydamas i šį1 pasaulis.

klausimą, pažymi, jog einant 
jo apskaitymais, bendrai 
neginkluota didinamais 
stiklais akimi pietų dangaus 
skliaute galima suskaityti 
5,600 žvaigždžių. Visame 

; dangaus skliaute neginkluo- 
• ta akis mato 10,000 žvaigž
džių. Tuo tarpu kai per pa
prastą didinamąjį stiklą 
dangaus skliaute jau galima 
priskaityti 100,000 žvaigž
džių, o žiūrint per teleskopą 
jų skaičius didėja iki 200 
milionų. Paskutinios padan
gių nuotraukos, atliktos nau
jausio fotografinio telesko
po pagalba rodo apie 500 
milionų žvaigždžių. O kiek 
jų dar nemato ir niekad ne
pamatys žmogus, apginkla
vęs savo akį kad ir tobuliais 
didinamais stiklais? Iš to 
galima numanyti, kiek di
dingai milžiniškas yra visas

I

Įžymus kavalieriai.
Tiesą šiandien panelės sa

ko, kad musų amžius, tai pi
gių kavalierių amžius. Bet 
štai eilė brangiųjų žmonijai 
asmenų, kurie šeimyniniai 
būdami bergždžiais sugebė
jo taip praleisti savo amžių, 
kad kūrybos žvilgsniu pasie
kė dausų.

Štai kad ir Įžymus gamti
ninkas Aleksandras Gum- 
boldtas Į tūlos francuzės 
klausimą ar mylėjęs bent ką, 
sako: “Visą gyvenimą aš 
mylėjau... tik vieną moks
lą’’! Jis visą amžių praleido 
nevedęs, o ar galima clel to 
jam primesti, kad maža pa
liko vaisių? Nėmirtingas sa
vo nuopelnais Leibnicas, 
amžinai garbingas Neplo
nas, abu iki mirties nesutepė 
savo vardų vedusiųjų ant- 
spauda. Garsieji: Volteras, 
Platonas, Petrarka. Passo, 
Dantė, Loinoza, Kalderonas, 
Rišelje velijo sau likti amži
nais kavalieriais. O Nitše, 
Gamerlingas su politinių 
veikėjų virtine: Ganibeta, 
Kaprini, Vindgorstu ir ki
tais! Tiys visų amžių milži
nai—tapytojai: Rafaelis,
Mikel-Andželo ir Leonardo 
d e Vinči mirė laisvi nuo su
situokimo jungo, kaipo tik
ri kavalieriai. O užsispyrė
lių kavalierių: filozofo Kan
to* ir muziko Beathoveno iš
tikimybė pažadams—nie
kad nevesti! Jie irgi mirė 
tikrių tikriausiais kavalie
riais...

Pagalios kai kurie Įžy
miausi lietuviai kavalieriai: 
garsusis istorikas S. Daukan
tas, poetas K. Duonelaitis, 
garbingas daktaras V. Ku
dirka ir daug kitų.

Šitie garsus vyrai tarnavo 
žmonijai, o ne sijonui.

Sovietų prekybos laivynas.
Hamburgo spauda prane

ša, kad sovietai mano 5 me
tų laike pastatyti daug pre
kybos laivų, kurie kainuosią 
arti 122,000,000 aukso rub
lių. Busią pastatyti 167 lai
vai nuo 150 iki 10,000 tonų 
Įtalpos. Tarp minimų lai
vų busią 10 laivų po 10,- 
000 tonų, 7 po 6,000 ir 39 po 
3,000 tonų. Bet sovietai ap
skritai mėgsta labai daug ir 
labai didelių darbų žadėti.

Darbininko Daina.
Proletare, tu galingas, 
Ko ne griežtas, ne audringas

Prieš savus engėjus?
Tave engia kas tik gali, 
Gauni pelno menką dali

Iš savu skriaudėių. 
Pasakyki, proletare.
Kas valdyt pasauli gali 

Be jiegų tavųjų?
Veltui nieko nesuteikia, 
Tad visad kovoti reikia

~ Prieš vilnis skriaudėjų. 
Tik per kovą ir per tvanką 
Duokim viens antram mes ranka

Ir jiegas suburkim!
Tad tai kova bus laimėta 
Ir skriauda liks nugalėta,

Nebebus engėjų.
A. Dagys.

Kur Bėgi, Kur Skubi?
Aušružėlė rytmetinė 
Kaip sužibo raudonveidė, 
Iš tolybės per mėlynę 
Tamsion žemėn nusileido.

Tamsoj veikiai išsisklaidė, 
O spindulėliai kai pabaidė; 
Lyg iš miego žemė kėlės— 
Sumirgėjo: rasos,—gėlės...

Keliones Miražai. 
Kad traukiau i amžių uolą, 
Šviesų išmušiau žibintą: 
Štai aplink erdvė jau švinta! 
Jon arai Įnirtę puola. 
Laisvės žygin pasiruošęs 
Ten kur skraido meteorai, 
Džiaugsmo gėlėms pasipuošęs 
Aš einu kur kyla norai! 
Ei, Į laisvę! ei, Į žygi! 
Šviesk, žibinte, šviesų kelią: 
Laimei ruošiu džiaugsmo vygę, 
Nors skaudžiai krutinę gelia! 
Trypsiu naktį klaikią juodą, 
Vienumoj rasiu paguodą!

B. Brazdžionis.

Vakaras.
Beržynėly šlama lapai;
Strazdas gieda vakarinę;
Naktis gaubia drėgną žemę; 
Pasigirdo sutartinė, 
Iš karštų jaunų krūtinių 
Veržias daina kaip šaltinis. 
Per miškus ir kalnus neša 
Ją vėjalis vakarinis.

V. Kazlauskas.

Tau.
(Iš L. Andrusono, liuosas sekimas.) 

Tau mano liūdnosios dainos, 
Tau mano mintys, svajonės, 
Tau mano ašaros kar 
Ilgėsis ir abejonės.

Tau mano gyvybe, jauc^.. 
Tau nakties malda karšieji, 
Ir mano širdgėlos skausmai 
Tau—viskas tau, mylimoji.

Man rodos, niekas iš musų kaip “kilnių siekių 
nenorėtų patekti i tokią sali 
ai- salą, kur nei medžiai au
ga, nei žvėreliai liuoksi, nei 
paukšteliai čiulba. Kiekvie
nas žmogus myli gamtą: so
dina prie namų .nedžius, kad 
vėjui pučiant butų kas ošia, 
kad paukšteliai turėtų kur 
nutupę pačiulbėti. Taiso 
giesmininkams lizdus, kad 
jie savo saldžiais čiulbesiais 
pasaldintų žmogaus vargin
gą gyvenimą.

Kiekvienas mėgstame iš
eiti i girią, po dulkėtų dienos 
ai* sąvaitės darbų, grynu oru 
pakvėpuoti, paukščių čiul
bėsiu pasidžiaugti, rętai su
tinkamais keturkojais—stir
na, zuikeliu pasigėrėti. Tu
rime ir girių girelių, ir gojų 
gojaliu, turime ir paukščių 
čiulbuonėlių, ir zuikių il
gaausių, ir stirnų greitakojų. 
Bet jau ne tiek, kaip Bara
nausko laikais, kada jis gai
lėjosi žuvusio Anykščių šile
lio, kur gyvija knibždėte 
knibždėjo.

Netolimoj ateity mes ir to 
nustosime, ką turime. Miš
kai nyksta, nors visa girinin
kų armija juos “sodina,” o 
kartu nyksta ir tie, kurie 
“nei piauna, nei Į kluonus 
krauna,” nes naikinami , jų 
bustai, maisto šaltiniai. Ne
bėr tinkamų šąlygų gyvu
liams ir paukščiams gyventi. 
O dar nesenai po musų miš
kus bandomis lakstė stirnos, 
po kiekvienu krumu akis iš
vertęs miegojo- zuikis, po 
laukus buliais bėgiojo ku
rapkos! Kaip ^talonu, o 
kartu, ir nejauku kai žiemą 
baltoje juroje pamatui tuos 
pasigailėtinus gūrinėjančius 
paukštelius! Atsimenu, ma
žas būdamas, nub tėyd pasi
slėpęs, nešdavau pdsgorčių 
grūdui pakluonę toms varg
šėms .“Dievo vištelėms,"rink
davau beširdžių vaikų pasta
tytas žabangas, nors už tai 
gaudavau “kulti.” O kur da
bar* dingo stirnos, zuikiai, 
kurapkos ir kiti gyvuliai? 
Lapėms bėda: jos sunaiki
nusios. Bet daugiausia iš
naikino smaliugos medžio
tojėliai, kurių pas mus yra 
užtektinai, baugiausia tai 
Įvairu dykaduoniai, kurie 
darbo dirbt tingi. “O kas ne
dirba—nevalgo,” tai ir jie 
beldžiasi,su gaujomis šunų, 
skalikų, vaiko, šaudo zuikius 
ir gąsdina stirnas: terioja 
kurapkas ir kt. Visi šitie 
medžiotojai priklauso prie 
“Medžiotojų Draugijos” ir 
Įvairiais budais naikina mu
sų žvėrelius. Prieš toki tin
ginių, tuščių pramogininkų 
darbą valdžia turėtų padary
ti atatinkamų žygių. Me
džioklę galima ' sutvarkyti 
kaip kultūringesnėse šalyse. 
Stirnos, rodos, ir dabar už
drausta šaudyti, bent pate
lės, bet reikia aukštos kultū
ros žmogaus, kad draudimo 
vengtų, reikia, kad žmogui 
Įstatymai butų šventas daly
kas. Musų žmogus, papra
tęs aplink Įstatymo vaikščio
ti, kuriam yra noro kitaip, 
nei musų Įstatymai liepia 
daryli, nei kiek nevengia to
kių draudimų, ypač jei nie
kas jo prasižengiant nemato. 
Toks didelis medžiotojų už
simojimas žvėris naikinti 
reikėtų kaip nors pas mus 
sustabdyti.

Antra:, daug musų žvėre
lių išnaikina tie piliečiai, ku
rie laiko šatrinius šautuvus 
apsigynimui. Bet tikrinu, 
kad nei vienas musų pilietis 
šatrinio šautuvo apsigyni
mui nelaiko: tam yra geres
nis Jrankis—revolveris, 
gahau, lietuvis, hndair-as 
aikus, nei nemaną kad gin
klas yra reikaiirzzz apsigy
nimui. Visi jie ima leidimą 
šatriniam šautuvui—me
džioklės tikslams. Ha, ir 
lyŠkina, kiek kuriam lenda! 

Jie nemažiau iššaudė stirnų, 
zuikių, Įvairių paukščių'1

i” “Me
džiotoji! Draugija.”

Trečia—tai musų eiguliai 
daug nusideda naikindami 
žvėrelius, nors turėtų saugo
ti, kas yra miške. Nors jiems 
apsigynimui reikalingas šau
tuvas* (labiau tiktų kariš
kas), bet reiktų nusižengė
liai smarkiai bausti, kad tuo 
nuo tokių niekšiškų darbų 
kitus atgrąsius.

Laikas visuomenei ir val
džiai pasirūpinti apsaugoti 
nors smulkiuosius žvėrelius 
nuo visiško išnykimo. Di
džiuosius mums svetimi ište- 
riojo. Stengkimės padaryti 
taip, kad mums nereiktų dėl 
išnykusių gamtos grožybių 
graudžiai raudoti, kaip Ba
ranauskas raudojo.

L. Abas.

Pranešimas Lie
tuvių Spaudai.
Paštaruoju laiku Ameri

kos spaudoje pasirodė ži
nių, kad susekta nėleęalis 
emigrantų gabenimas j Su
vienytas Valstijas.

Ištyrus* tą. dalyką, pasiro
dė, kad esanti ištisa sistema, 
rišanti Kauno agentus su kai 
kuriomis Amerikos lietuvių 
agentūromis. Tam tikrais 
budais, išlaikius visus musų 
įstatų reikalaujamus forma
lumus, klastingai buvo iš
gaunami pasai ir leidimai iš 
Lietuvos Pasiunt.iWąshing- 
toite, ;kurie' buvo siunčiami 
Amerikoje negyvenantiems 
asmenims, kad juos.nelega
liai'ivežus Amerikon.

Tiesioginiai šiamįą ątvėju- 
je . lab iausia iųkenlįą * nieku 
nekalti žmonės, įįurię Įvai
rių agentų sdklaknfrtf ir su
mokėję pb.kęlius šimtus do
lerių, vis tiėk savo tikslo ne- 
P I^ehTT^ Rėspubiikos Pa

siuntinybė, kad apsaugoti 
gerą Lietuvos vardą ir Lietu
vos piliečius nuo išnaudoji
mo, yra priversta dar griež
čiau laikytis pasų ir leidimų 
išdavimo kontrolės. Tam 
tikslui visų užinteresuotų 
agentūrų ir notarų žiniai, 
Pasiuntinybė praneša, kad 
bus reikalaujama:

1) prie pasų ir leidimų ap
likacijų turi būti prisegtos 
aplikantų fotografijos,

2) notaras (Notary Pub- 
lic) savo antspaudą turi 
taip padėti, kad jos dalis pa
tektų ant prisegtos fotogra
fijos,

3) notaras (Notary Pub- 
lic) turi išpildyti atskirą 
priesaiką, kad paso apykan
tas asmeniškai prie jo pasi
rašė po aplikacija ir ant sa
vo fotografijos, prisegtos 
prie paso aplikacijos.

Tos atskiros priesaikos 
tekstas šitoksai:
I..............................a Nota

ry Public, in and for the 
Statė of....................do he-
reby solemnly svvear that

I..............................is the šame
person whose phdtograph is 
attached to the aplication 
for a Lithuanian pasport 
here to annexed, and I swear 
that..................................per-
sonally appeareęl before me 
and in įny presence signed 
the appiication and photog- 
raph’to v.hicn my seal is 
affixcx

S'vczz- L y z sza givei* 
lindę? iz.y' I.z” izzl this 
........—/cby cx .........J....

ličiai y t ublic 
■ v.'hsaika tar būti 
; X--2 Fv.GC apiikaci-

-' ", L' z/ ausd i -
.z rziz:s: akacijas, 
3 Iki i užmieieguotų

šii?-

jcz.
Faz’i 

rrzilizz'jjz 
praneš api. 
a įmenu žiniai.
Lįeį Fokiuutinybė
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KORESPONDENCIJOS.
NORWOOD, MASS.
Palaipinės draugijos ir 

komunistai.
Čia apart kitų pašalpinių 

draugysčių yra D.L.K. Keis
tučiu draugystė, kurioje pri
klauso Įvairiu pažvalgų 
(abiejų lyčių) žmonės, išski
riant karštuolius-kuniginius, 
kuriems ši draugija išrodo 
pcrlaisva,- nes draugija ne
verčia savo narius eiti išpa
žinties. Ši draugija turi apie 
ISO narių. Pinigų turi ne
daug, tik apie 1,400 dol. Bet 
kitos kuniginės draugijos

rodė, kad Vikienė tapo pri-| 
rašyta prie kuopos su pagal
ba smurto. Vėliaus Vikienės 
burdingieriai pradėjo kalbė
ti Į žmones, kad Vikienė da
bar esanti jau pilna S.L.A. I 
narė ir galinti eiti ant opera
cijos.

Kcdel M. P. R. šitų daly-

3

“tavoriščiais” taip nesiel
gia), tuomet tik tautinin
kams ir socialistams tenka 
grumtis su komunistais, kad 
jų argumentus sumušus iri 
kad sirgusiems pašalpa bu- kų nepaaiškino?

.. . . v; ’ Minėtas korespondentas
• i • i -• *** ParalfS1ta, buk aš išsitaręs, kad

pue kiekvienos progos du- Vikienė tapo priimta i kuo-

tų išmokėta. Tada tie “Mo
lio Motiejai,”

sauja, kad, girdi, komunistai 
neteisingi, kad sirgusiems * 1 • 1 •

,pą už užfundinimą. Aš čio- 
~ . . . - . nai pasakysiu tuos žodžius,

kuriuos ištarė finansų sekre
torius pas mane stuboj. Št: i 
jo žodžiai: “Vikienė ir Vi

tų draugai, nenori mokėti 
pašalpos, o kai komunistiš- u 
kiems reikalams, tai jie nesi- pasiėmė blankas man ne
gaili draugystes pinigų ir tt. žin^nt ir nusineK pas gydj - 

nei tiek pinigu neturi Mat °* .k4omet daba.1’.9® k.?n}u" toją. Parsinešę nuo gydyto- 
mstai su savo mikliais liezu- jo * lavė man ir prašė nie_- 

Molio Motie- kam nesakyti, sakė užfundy-: 
šią.”

Ką Vikienė žadėjo jau 
užfundyti, aš nežinau, nes 
tai ne mano dalykas.

Toliaus M. P. R. sako, 
jei visi nariai lankytųsi i su
sirinkimus, tai užkirstų ke
lią visiems nesusipratimam s 
ir daugiau narių prisirašytu. 
Bet klausimas, iš kur tų nau
jų narių galima gaut’? Pa
galios ir pats Vikis labai re
tai ateina Į susirinkimus, o ir 
atėjęs tik lermą kelia ir v - 
sas savo atakas kreipia i mi
ne. Labiausia pyksta ant 
manęs už korespondenciją, 
kurią parašė tūlas slapukas 
K. J. A. Toj korespondenc - 
joj buvo neaiškiai paminėta 
apie girtuokliavimą ant Iii. 
gatvės. Turiu pasakyti, kad 
nors aš prie minėtos kores
pondencijos nei piršto nepri
dėjau, bet ant manęs visą bė
dą verčia. 0 toj korespon
dencijoj buvo pasakyta tei
sybė, nes niekur taip negir
tuokliaujama, kaip ant III. 
gatvės pas V. Tą visi vietos 
ir apielinkių lietuviai žino.

J. A. K.

kuniginės draugijos daug iš-‘ 
eikvoja savo pinigų “kata-' 
Ūkiškiems reikalams,” Ne 
kitaip yra ir su Keistučio 
draugyste. Prie šios drau
gystės iždo siekia komunis
tai. Dėl komunistų ilgų nagų 
šios draugystės iždas kartais 
ir skaudžiai turėjo nukentė
ti Nors būdavo pasipriešini
mų komunistams aukauti,! 
bet tuos priešininkus komu
nistai apgalėdavo. Kadangi, 
kaip minėjau, prie draugys
tės priguli Įvairių pažvalgų 
žmonės ir kadangi Į šią drau
gystę nariai moka pinigus 
ne vienos ar kitos partijos 
reikalams, o pačių narių su- 
šelpimui. todėl komunistų 
nuolatinis lindimas prie 
draugystės iždo paskatino 
narius aktyviau dalyvauti 
draugystės susirinkimuose, 
kad apsaugojus draugystės 
iždą. Ir todėl pastaruoju 
laiku, kuomet komunistai ir 
vėl lindo prie draugystės iž
do dėl “Laisvės” bylos su 
kuri. Petkum, nariai jiems 
davė špygą.

Nežiūrint komunistų karš
tų “darbininkiškų” kalbų ir 
grūmojimų priešininkams, 
didele didžiuma balsų nu
balsuota, kad komunistams j 
“nei cento.” Žinoma, čia ko-' 
munistams 1----- ----------
smūgis, todėl jie subruzdo

%viais i tuos “ 
jus” prikalbėjo nebūtų da
lykų apie savo priešininkus, 
tai jau komunistai “cacos:” 
Tokie žmonės, kurie dėl sa
vęs rimbą pasigamino, patis 
nei kiek draugijos reikalų 
nesistengia suprasti. Čia, 
kaipo pavyzdį “Molio Mo
tiejams” priminsiu vieną at
sitikimą.

Pereitą vasarą ant pikni
ko tūla ‘ sušių biznierka” iš
silaužė koją ir kuomet ji 
kreipėsi i kalbamą draugys
tę pašalpos, tuomet komy-j 
nistai varėsi, kad jai pašal
pos nemokėti, nes ji atkasta 
prie darbo, kuomet sirgo. 
(Mat, dirbančiam pašalpa 
nemokama.) O “darbas” bu
vo toks: ligonė savo vaikui 
nosĮ nušluostė. Čia irgi tik 
socialistų ir tautininkų pa
stangomis tai moteriškei pa
šalpa buvo išmokėta. O dėl
to renkant valdybą ta mote
ris balsą atidavė savo ne
prieteliams.

Taipgi šiame susirinkime 
komunistai buvo susiorgani
zavę neleisti kalbėti apie to
kius draugystės reikalus, ku
rie komunistų autoritetą žc- 

i mintų.
Buvo pareikalauta, kad 

buvo‘“šk^ vald-vba išduotų metinę fi- buvo Skautui* pansų apyskaitą, tai atsistd. 
jęs vienas iš valdybos paaiš-atsigriebti. Po kiek laiko jie, j — 

ir vėl su savo tarboms atlin- 
do Į draugystės susirinkimą 
prašydami, kad draugystė 
prisidėtų prie išleidimo A. 
L. D. L.’D. knygos. Vienok 
ir iš šio susirinkimo “tavo- 
riščiai” su tuščiomis tarbo- 
mis turėjo išeiti, nes didžiu
ma narių juos prasivarė.1 
Reiškia, '“karvutė užtruko.” <

Gavo porą sraugių nuo 
Keistučio dr-jos, kurios jie 
jaučiasi šeimininkais, komu
nistai prūde io jaustis ne
smagiai.' Artinanties draugi
jos metiniam susirinkimui, 
kuriame bus renkama valdy
ba, musų “tavoriščiai” su tu- 
lu rusu priešakyje, zujo per 
visą mėnesi netik Nonvoode, 
bet ir kituose miestuose, kur 
tik jautė draugijos narių yra. 
Ir tiesa, draugijos metiniame 
susirinkime, kuris atsibuvo 
4 d. sausio š. m., susirinko vi
si komunistai, ir kurie nega
lėjo pribūti i susirinkimą, tai 
per laiškus balsą atid vė už 
savo “tavoriščius.” Beto ko
munistai turėjo suagi
tavę gerą bandą “Molio Mo
tiejų,” taip kati renkant vai
dybą, už komunistų kandi
datus balsavo apie 80, o už 
priešingą jiems pusę tik apie 
60. Nors’komunistams dide
liu triusu ir apgaulinga agi
tacija pasisekė apmulk-nti 
dali narių, bet tai tik laiki
nai’ ir kaip tik jie kesisis 
prie draugijos iždo, taip ir 
vėl jie gaus sprandai). Dar 
kažin kaip butų komunistai 
likę valdyboje, 
pasitaikę syk.u 
Draugystės ir

gas peržiūrėti. Mat, reikėjo 
agitaciją varyti tarp narių, 
kad už komunistus balsuotų.

Keistučio D-tės Nary s.

l

Nuo Redakcijos. Šitas J. 
A. K. atsakymas yra prisiųs
tas jau senai, bet mes, bran
gindami vietą savo laikraš
tyje, nenorėjome tuštiems 
ginčams duoti vietos. Ir ši
tas raštas gulėjo redakcijos 
archyve, kol J. A. K. griež
tai pareikalavo ji talpinti. 
Beto, J. A. K. savo atsakyme 
buvo padavęs M. P. R. net 
9 klausimus, kuriuos čionai 
išleidžiame, nes tie klausi
mai sukeltų tolimesnių gin
čų. Geriausia butų, jeigu 
tuos visus savitarpinius ne
susipratimus išrištumėt su
siėję ant vietos. .

{
I
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jei nebūtų
Keistučio

b V. Jurgio 
Draugystės metinis susirin
kimas,’ nes dalis Keistučio 
draugystės narių pi igu’i i šv. 
Jurgio Draugyste.

Tiems “Molio Motie
jams,” kurie balsavo uz ko
munistus, reikia pastebėti 
štai kas. Kuomet komu, ’stai 
dėl kokio čekio ser
gantiems oei’G’ i šalpos i& 
mokėti (žinoma, jie su savo

Didžiausia Arbatos ir Kavos t
Vertybė Amerikoj Šiandien/
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Pajieškau gyvenimui draugės, tarpe 
25 ir 35 metų amžiaus. U)

J. W. W.
57 Seymuur St., New Britam, Conn.

I’ajieškau apsiveditnui merginos, 
i:.'~encsnūs kaip 30 metų. Aš esu vai
kinąs 3:5 inet’i. Atsišmi: ite šiuo ant- 

;: \ BENDURAITIS < l) 
2! 5th Avė., Ciintoii, Iavva.

Vienno Sviro Pake'is La Touraine KavčS S. 59
Puses Svaro Pakelis La Tourai le Arbatos . 4 5
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EI

ii apsi.ėjimui merginos ar
ti si-nesn -s kaip 2.1 inetti, 
ir gyvanašlė, katrą turi 

i ir negili le. b -t yra 
zt-'skjru'i deliai vyru priežastii-s, o 
ii" ii;s iv i. Aš e-u gyvanašlis** 24 
i.u',1. t tisu atslskyirr.ą, tad ji buvo 
• e vi 'i u )>• nto ir nedoro pasielgimo. 
To.1.d ; g'lij būti ir katalikas ir ga
lu i’.ii.s Iii :r’či j š:iubą, jeigu bįutų 
.•eii .skis As t ■ ■ iti vieną 4 rietu vai
ką ir pinigą >2 152 > dėl pradžius. Tai
gi ■ .-t ■ c. te į asireugusios vesti, 
mal n Rite atsišaukti prisiųsdau'os 
avu paveikslą. (t)

J. M. M1L1.ER
; Rr<aJ St, Ansonia, Conn.

o
|.i»^:l

> vu' i deltai 
Iii savo.

ro $21.50. Nutąrta pasiųs i 
; Viink.us iiašiaičiams, Dr. D. 
' Alseikų vardu. Atėmus per- 
Į siuntimo lėšas, buvo pasiųs
ta Amerikos valiuta $20.00.

Delegatus buvo prisiuntė 
sekančios draugijos: Šventu 
Laurino Draugija, Aušros 
Vartų Al. D. Draugija, Lie
tuvos Simų Draugija, Lietu
viu Ukėsų Kliubas, Šventos 
Onos Draugija, A. L. I", 
Sandaros 12 kp. ir Moterų 
Birutės Kliubas.

Draugijų delegatų komi
tetas :

Pirm. A. Bagdonas, 
Sekrel. J. Savinčius, 
Iždin. A. A. Snapkauskas

I

WATF.RBURY, CONN.
Pranešimas.

Jeigu kuri komunistą jo 
pati atsisako maitinti, o pats 
tingi dirbti, lai atvažiuoja Į 
Waterbury, Conn. Čia “Vi
lijos” choras surengs jo nau
dai koncertą, o ir publika i 
toki koncertą skaitlingai 
lankysis, nes Waterburio pu
blika tokiem nelaimingiem 
labai užjaučia. Onos Beibė.

PAJIEŠKOJIMAI

Brigi'.tuti.* “A ši utinio! kine" pebčgt, : u 
pi kiu jaunik.u.

Ši;a>.:.i pranešu, kad mano pati. Sa
vickį tie. apleido sav > namus ir pabė
go su nuplikusiu Juozu Stelmoku, > r- 
riuodviejų ir paveikslus čia paduodu.

I

■Ji buvo j.iu porą kartų areštuota. 
Pirmu kartu aš išėmiau varantą ir 
areštavau ją South Hansone ant far
mos užtai, kad bėgdama iš namų bu
vo paėmus $4,100-pinigų.

Aš, Kotrin.-i Simanavičiūtė, p;:j 
kau savo dėdės Baltraus An ir:us!.», 
paeina iš G: :liavos parapijos, I’aji< - 
sio kaimo Tamsios sesuo Simanav.- 
cirnė iš Šilėnų kaimo nori žinoti, ar 
jus esate dar gyvas. Meldžiu atsišauk
ti arba žinantieji malonėkit pranešu 
įuo adresu:

KATEI L” KĖ SIMONAVIČIUTĖ
255 Broad\vay. So. Boston, Mas.-

je: Maiijunus Jovaišienės, 
manskienės, sesers duktė 
rus Rainienės. Malonės

I'ajieškau draugo Jokūbo Boriso, 
Vilniaus rėdybąs, Valkininkų apsk, 
Biekšų kaimo. Metai atgal gyveno 
Philadelphijoj. Pats lai atsišaukia ar
ba žinantieji malonės pranešti.

JONAS MARKAS
1419 So. Philip St.. Phidelphia, Pa.

I’ajieškau švogerio Jurgio Stepona
vičiaus, 36 metų amžiaus, paeina iš 
Šiaulių vai.. Notiniškės sodžiaus. 1922 
metais iš Ph’iladelphia, Pa. išvažiavo veikslą, 
į Wilkes-Barre, Pa. ir dirbo anglių ka- 
syklose. Nuo to laiku nieko apie jį 
negn’dčjom. Meldžiu jo paties atsi
šaukti ar kas apie ji žino, malonė
kit pranešti, nes turime labai svarbų 
reikalą K. Z1LA1TIS (5)

Box 5<I<;. Barrington, N. J.

Pajieškau apsivediniui merginos ar
ba našlės, gili turėt ir persiskyrimą, 
nesenesnės ‘',5 metų, kuri sutiktų imti 
civilį šliubą ir savo protu galėtų gy
venti ir blogą atskirti nuo gero; taip 
gi kad butų meili Nereikalauju tur
tingos. Sutikimas ir meilė yra turtas 
šiame pasaulyje. Aš esu prisilaikantis 
prie turto, nevartoju svaiginančių gė
rimų ir nerūkau tabako. Tik tos gaus 
atsakymą, kuries prisius savo pa
veikslą, r.es aš neturiu laiko, daug 
daibuojuosi prie draugijų ir turiu sa
vo užsiėmimą—Taisome čeverykus ir 
parduodame naujus. Aš esu 36 metų.

FRANIį-J. MADISON
(■'H \V. Federal St., Y’uungstown, O.

Pajieškau apsivediniui merginos ar
ba jaunos našlės. Aš esu vaikinas 32 
metu amžiaus, turiu gerą užsiėmimą. 
Atsišaukite tik tęs. kurios manote te
kėti. Kartu prisiųskite ir savo pa- 

J. PETKUS
Gen. IJelivery, Gasport, N. Y;

I’ajieškau apsivediniui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, nuo 
20 iki 30 metu, aš esu vaikinas 30 me
tų. Kurios merginos norėtų arčiau 
susipažinti, malonės kreiptis laišku. 
Taipgi teiksis prisiųsti savo paveiks
lą. kurį pareikalavus grąžinsiu. (5) 

J. GENEIKIS
1150 E. 72nd Place, Chicago, 111.

HAMILTON, ONT. 
CANADA.

Atsakymas M. P. R.
“Keleivio” No: 42 perei 

metų tilpo korespondenci'
tūlo M. P, R., kuris priki i 
man Vikienę ir sako, buk 
tvėrėjas SLA. 278 kp. bėgio
jęs po stubas ir pasakojęs 
kad Vikienė negausianti p - 
šalpos.

Gaila, kad tasai koresp •-> 
dentas neparašė to visko : - 
singai, bet iškraipė t; .p, 
kaip jam geriau patinka.

Su Vikiene istorija yra ki
tokia: '

Ji apsirgo ant palago b - 
landžio mėnesyje, 1921 :.j 
Potam ji pradėjo lankyti . . 
Institutą, tai yra daktarus 
Megroger ir Mulbury. Tie 
daktarai liepė jai eiti a;.: 
operacijos. Operaciją j i 
padarė birželio mėn., 1922. 
Po 13 dienų ji parėjo namo 
ir po to vėl lankėsi pas ti.v s 
pačius daktarus iki 22 u. Į 
rugpiučio. Daktarai liepi į 
jai antru kartu eiti ant ope
racijos. Tą dieną, tai yra 221 Dr ’ gijų delegatai pas- 
rugpiučio, ji sakė eisianti kutini, me savo susirinkime 
ant operacijos ir lova buvo buvo nepatenkinti, kad 
prirengta, vienok ji nėjo.'draugijos ant susirinkimų' 
Daktarai ją Įspėjo, kad jeig i pritaria kokia.u drrbui ir iš-i 
ji neis ant operacijos, tai ne
bus sveika.

Praslinko keli mėnesi i 
laiko ir kovo mėnesy, 19 *. 
m. Vikienė prisirašė pn j 
SLA. 278 kuopos. Po Vikie
nės prisirašymo praėjo vos 
du mėnesiu laiko ir Vikis po 
stubas vaikščiodamas prac ė- 
jo pasakoti, kad jo mote:' 
tuii eiti ant operacijos, r. 
negalint’ vaikščioti. Tada . š 
pradėjau galvoti, kad č : 
neteisingai p daryta, 
L. ... -<8 Kp. : savo 
, riėmė ligotą m.rcri

LAWRENCE, MASS. 
Ii Pažangiųjų Draugijų 

veikimo.
3 d. Pažangiųjų 
delegatai buvo 

_____ _ balių Lietuvos ir 
Vilnijos našlaičių naudai. L. 
U. Kliubas c 'vo svetainę d - 
vė veltui /naprastai reiki ■ 
mokėti $25.00—tai stambi1 
auka). L. T. K. Parapija au
kavo visus ti .iecus, kokie | 

į buvo reikalingi ant minėto ;
baliaus. Gasondoriais buvo 
B. J. Vaitkun^s ir B. Žurom- j 
skis. Bet nežinia tikrai, dėl1 
kokios priežasties lawren- 
ciečiai mažai rėmė minėtą 
balių, todėl pelno našlai
čiams bus mažah Įneigų bu
vo $S3,S2. Išlaidų $66.74, 
pelno liko $17.08.

Dr i

Sausio 
Draugijų 
surengę

11

nes .
n.i.:.s

PiU>»-

renka dolegptu 
delegato j 
mia. r! nbi’.. ’ ”• 
gatai nedmų- 
Kad pasiųsti 
nors $20,00, u c 
susirinkimo sumetė 
Aukavo: A. Bagdonas$1.0 >. 
B. J. Vaitkun.
centu: T. S
šiene i. J.
15. 
nė, A. i. ; 
nis ir A. , 
gi keli cenu > s. ? 
likusiais r. b. ..

o paskui 
• ■ neparc- 
’u vieni dele- 

ii nuveikti, 
našlaičiam s 

•gr-tai ant 
$4.50.
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Pajieškau Jori ', Antano, Jurgio ir 
•Juozo Tačilauskų ir pusseserės Oras 
Tačilauskaitės, paeinančių iš Vilkaviš
kio apskričio, Vaitkabalių vai., Ais- 
tiskią kaimo Brangus, broliai, atsilicp- 
;it ir suš< !pkit muse, gulintį be svei
katos pataie. Smulkesnių žinių su
teiksiu laišku Mano adresas:

JONAS VAlčIEKAUSKAS
Šikšnių dvaras, Kybartų vai., Vilka

viškio apsk., Lithuania.

ii

Pajieškau patėvio Antano Laskaus- 
ko, jis gyvena Chicago, III. Malonės 
atsisaukt: ;aba kurie žino apie jį 
teiksis pranešti, iųį ką busiu didei dč-

K. BARANAUSKAS
341 Ilendeison St., Jersey City, N. J.

"Pajieškau 
.ris rneta^ 
nore S t..

Pijąeškau Vincento Stankevičiaus, 
jis buvo kunigas Mt. Carinei, Pa., da
bar girdėjau, kad tapo daktaru. Ma
lonės atsišaukti arba kas apie j; ži
no teiksis pranešti. (5)

, ; VINCAS SKUČAS
3S2 E. 6th St., Mt. Carmel, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Laukšo. 
Šiaulių apsk.. Užvenčio parap.. Už- 
beržinės kaimo; pažįstamų: Vilimo 
Gedvilo—Kelmės miest., jis gyveno 
Bayonne, N. J.: Benedikto Einigio ir 
Kazimiero Turskio—abu Šaukėnų pa
rapijos. seniaus gyveno Nevv Y’orke. 
Jie patįs malonės atsišaukti arba kas 
apie‘juos žino teiksis pranešti. (6)

Mrs.On* Tamošauskienč-Laukšaitė 
P 0. Box 14S, Riveršville, W. Va.

Aš, Stela Petraičiutė, pajieškau sa
vo sesers, kurią pasiėmė su savim mo
tina ir .pabėgo su Kastantu Stankum 
iš Buffalo, N. Y. 1921 metais. Išva
žiuodama motina su savim pasiėmė 
mano sesutę Katriutę ir broliuką An
tanuką 1 o mane ir vyresnį brolį pali
ko. Mano sesutė dabar jau bus 13 me
tų. Aš esu vyresnė už ją ir norėčiau 
susižinoti. ~ 
apie ja praneš, busiu dėkinga.

MISS STELLA A. PATR1CK 
Coalport, Penn.

Prašau atsišaukti arba kas
(6)

REIKALAVIMAI
R EIK A UNG AS RA N DA U N1 N-

KAS ARBA PUSININKAS ;artt ma
žos f rūktų farmos. .Ženotas; su- maža 
šeimyna ar pavienis. Daugiays infor
macijų klauskite laišku: (l)

C. K. PALATIS
EAU CLA1RE* MICH. f

REIK ALINIAI MOTERIS ARBA 
MERGINA DABBIMNK& llarbaą 
drapanų krautuvėje. Turi tiįpketi nors 
kiek rašyti ir suprasg lęnfaį ir anglų 
kalbas. Darbas neolafchfisj nesunku^, 
geras atlyginimas^,^Ąį^išaukite pas^

56 Hudson Avė,; BrbMdyn. N. Y.

REIKALINGA 8®NX ŠlOTERIS 
be vaikų prižiūrėti namus; du paaugę 
vaikai ir tėvas. Malonėkit atsišaukti 
sekančiu adresu: (5)

STEPONAS ZINKUS
107 Wyman St., Stoughton. Mass.

PRANEŠIMAS ŪKININKAMS IR 
NAMŲ SAVININKAMS-

Aš esu patyręs gaspadorystčs ir 
namų darbo, kaip tai prie prižiūrėji
mo sodų vaismedžių. Jeigu jie yra nu
skurę ir neduoda vaisių, aš juos pa
taisysiu. Taipgi moku auginti kviet- 
kas, pataisau gaspadorystčs mašinas 
ir visokius kitokius daiktus. Abelnai, 
esu tinkamas žmogus prie namų. 
Dirbčiau už labai mažą mokestį, kas 
sutiktų duoti man pragyvenimą. Ligos 
esu priverstas palikti savo gerą dar-_
bą ir jieškoti prasto. Geistina gauti 
darbas pietų-rytų šiltesnėse valstijo
se. Kreipkitės laiškais, atsakymą duo
siu kiekvienam.

J. M. P.
P. O. Box 536. Lima, Ohio.

Pajieškau brolių Jono ir Jurgio Nc- 
uronių, seniau gyveno New Yorke. Iš 
Lietuvos Dikunėlių kaimo. Pušaiotos 
narap. Jie pats malonės atsišaukti ar
ba žinantieji teiksis pranešti. (5) 

GRASILDA MILIAUSKIENĖ 
Neuronaitė

401—7th St., Windber, Pa.
Pajieškau mano tėvelio Juoza|H> 

Jurkšaičio, jis prasišalino sausio 12 <1., 
1921, palikdamas mus su motinėle di
deliame varge. Jo išvaizda: šviesaus 
veido, geltoni plaukai, rudos akys.

Jos meilužis J. Stelmokas buvo su
imtas Abingtone. čia buvo ir juoku 
nemaža. Nes nuvykus į fabriką poli
cija per klaidą areštavo jo broli. Iš
girdęs, kad jo brolis tapo išgabentas 
belangėn, bet nežinodamas už kę, 
Juozas Stelmokas pasiėmė svetimą 
automobilių art gatvės ir leidosi sa
vo brolį gelbėt. Automobiliaus savi
ninkas tuo tarpu pranešė policijai, kad 
vagys pavogė jo mašiną. Juozas Stel
mokas tuojaus buvo sulaikytas su au
tomobilium ir uždarytas vienon belan-

• gūn su broliu ir meiluže
' Paskui aš išėmiau kitą varantą ši- 
' tai bobai areštuoti iš Brightono teis- 
I mo, ir ji buvo aieštuota antru kartu. 
' Areštuojama nenorėjo policijai pasi- 
i duot, tai gavo sužeist dešinę ranką.
i Po antro aiešto ji buvo jau pargaber,- 
; ta į Brightoną ir čia teisme sutiko pa- 
; sitaisyti ir grįžti prie vyro. Teismas 

paleido ją ant “probation” dviem mė
nesiams ir liepė važiuot su vytu i 
South Hanseną ii- parsivežti iš tenai 
savo mergaitę ir drapanas į Brighto
ną. Bet kuomet nuvažiavome į So. 
Ilansoną, ji vėl mane paliko'ir nuėjo 
pas Stelmoką ant nakvynės, sulaužy
dama tuo badu ‘probationą" iš pir
mos dienos. Ant rytojaus betgi aš ją 
parsivežiau į Brightoną.

Išėjo kokios trįs sąvaitės laiko, ir 
vieną nedėldienio rytą atsikėlus ji 
sisveikin > su man.m ir vaikais, saky
dama einanti spaviednin. Ištii -ų gi ji 
ėjo ne spaviednin. bet su savo meilu
žiu pasimatyt ant South Stationo. 
Utarninke ji vči prapuolė. Vėliaus 
betgi vėl sugrįžo į Brightoną, matyt, 
truko da "paskbtinio 
“spaviednies" Taigi 
“patepimą” ir butų da 
ti ant “pakuto’s," nes 
šaukti “aniuoiai saigai ” su medinėm 
žvakėm, bet ji ištruko ir nuo to laiko 
akių nerodo. Kur ji dabar, nežipau.

Taigi pranešu, jeigu ji kur pridary-
< kspensų už kurdą ar k>t-ką, t ii aš 
neatsakau ir jokių jos bilų nemokės;::.

Bet jei kas praneš man kur ii ran
dasi ir jei aš galėsiu ią tenai rasti ir 
suimti. ta> duosiu tam *’>C dolerių Ji 
yra juodų plaukų, apie 40 rte’ij am- 
i.įius. sveria apie 170 c. t. tų.

Jos meilužis Stelmokas turi ženklą 
ant kaktos, tik nežinia ru ■ ko ar kar-_ 
vės įspirtas, ar įkastas. Jo plaukai 
šviesų.-, tik nedaug jų vra; ūgio 5 pė
dų ir apie 2 coliu, sveria apie J40 sva
rų, l>e ūsų.

Buvęs jos vvras,
MIKE SAVU Kl

433 tVcstern Avė, Brighton. ?4;.ss.

■

i

Roko Lepeškos, kuris l 
:.tgal gyveno ant 21 Eel-į 

Pi“viiknce, R L Turiu la-į 
įkalą pas jį, nes gre? j . 

a-'-iu Lietuvą. Atsiša'.i i-' 
ojat s. arba jei kas žinot, main- 

-t. •:/. ka busiu dėkingą
ROKAS BETEŠKA
17 llighland Ava.,

Nevv’.u: Upper I’alls, Mass. 1

i’ajieškau Mykolo Romaldo, paeit.a 
iš Kauti > ' <>yb.is, Panevėžio apskr..
Naujame > miestelio. Girdėjau, kad 
jis gyvena Amerikoj. Kas jį žino 
meldžiu pranešti, arba pats lai atsi
šaukia siu-' adresu:

STANLEY MIKSIS 
į, 197 Front St., Cambridge, N. J.

Pajieška 
raitės' ir d 
co Kailių. 
Telšių apsi 
du kaimo, 
rikoj. M e

1»:;X

I
I j 

. pusseserės Barboros Kai- ! 
jų pusbrolių Jono ii \ ir. ' 

.’aeina iš Kauno rėdvbos, ‘ 
ties. Tvėrių vai., Panava-, 

■i'u 12 metų kaip jie Am<-
■ ’ atsišaukti šiuo adresu: 
o.NAS -KAIRIb'

11. Somerviile, Conn.

DRU C \! 'MERIKIEčIAI. GYVE 
N'N'i'il Ji MIESTE DETROIT.

mano vardu ay 
55414. Minėta-

10 d. ųpa'i'.i,

as pi • .--įkas prapuolė pas vieną 
/sanitarą). U_

Jtrcit IU 4 draustų antrašus, 
žinau, li- is 1 * '_____

lai.-l'; unešti man ir kas tame 
iške arba kiek jis verta.-

\ IX. SAKALAUSKIS 
Karo ■ :inė, 1 A. sk.. Kauna:.

'..! lcirlot 
-a. No.

> atneštas
venamą namą ir bėeid:

sanitarą). Kadangi iš
_________ tai 

leidot. Malonėkit apie

’ ’ek jis verta.-.
’inė, 1 A.' šlč, "Kauna:.

Lithuania.

Pajies 
niausko. 
gyveno I 
Irt Harri.sor _
ba kas ž te praneškite.

KASTANCIJA VIANIAUSkl! I
1 ačelauskienė 

s Creek P. O. E,,A 3,
1 : F b il-id- lobi. I

savo brolio Pijušo Viš- 
z. li:> mėnesyje, 1921 m. 
rson. N. J. po numeriu 
St. Meldžiu atsišauki .

patepimo" iki 
šį kartą gavo 
gavus atsisės- 
buvo* jau pa-

. 1 u dabartiniu I: iku gy 
s, \ a«ė ’ja i.- Atarijcra Ta- 
1909 m i: ažiavę į Ameri- 
, iš 7 rabi apskrities. Alo- 
us. Pra’.Ha pranešti. Kau- 
Kalnas, ''a’: ii rat"’" 3 N 
I ithi.ani.i

vidutinio didumo, sveria apie ISO sva
rų: paeina iš Graužinių kaimo, Veliuo
nos vai.. Kauno apsk Jeigu kas patė- 
mytų, malonėsit pranešti arba pats 
teiksis atsišaukti. (6)

BAUBINAS G YURKŠAIT1S
P. O. Box 123, Port Wa.shingt'.»n, N.Y.

APSIVEDIMAI
I’ajieškau apsi vedimu i 

nuo 17 iki 2-5 metų. Aš <•- 
25 metų. Platesnių žinių 
laišku. Kartu su laišku i’.v'd iu 
siųsti savo paveikslą Kiekviena: 
siu atsakymą. P. P. t”.

69 W. iilinois St, St. Cliąrle.,

merginus 
u vaikinas 

suteiksiu 
pri- 

duo-

m

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RESTORANAS
Biznis geras, per ilgą laiką išdirb

tas. prie fabrikų. Savininkas turi bu
tanai važiuot į Lietuvą, todėl privers
tas parduoti. Kreipkitės i “Keleivio" 
administraciją. 255 Broadwa>, South 
Boston. Mass.

NAMAS PARSIDUODA.
Septynių kambarių, elektra, šilu

ma, gazas ir kiti parankumai. Prie 
to da extra didelis lotas su vaisiniais 
medžiais. Kreipkitės:

JAMES ANDRĖS
6 Sprague St., Montello, Mass.

P ARSI DIODĄ ČEVERYKV K RAU
TI’VĖ. Biznis gerai išdirbtas, vieta 
apgyventa visokiom tautom. Priežas
tis pardavimo—savininkas eina į 
AVhoicsale biznį. Kreipkitės šiuo ad
resu:

KRANK JOCAS 
1128 Wa.shington. St.. 
So. Norw<>od. Mass.

<7>

IšSIRANDAVOJA 3 ruimai beis- 
ment. Yra pečius, šiltas vanduo, mau
dynės. 232 Goki St. So. Boston. Sa
vininką galite matyti J23—2nd S» . 
ant pirmų lubų. 15)

.35-39 Broadway. New 3ork.
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A., A. Navickas, pajieškau apsive- 
dimri merginos arba našlės, kurt ne
turi vaikų Meldžiu merginas atsi-i 
št.ukid 2iuo adresu:

A. NA' K KAS
R v La 2, Brandvvine Šunim.t. Pa. i 

dimtii .
esam tarpe 2X, 24 ir 20 metų. Su p:i 
mu laišku meldžiam prisiųsti paveiks
lą. Adresas:

JUL1A AŠENBERG
Emiliją i<4a u, Liepaja, Latviu.

; kieiuvaitės, pajieski.m a-r-ive- 
' durų ir rimtų vaikinų. Mes

Pajieškau apsivuaimu; merginos 
ba ,,..ale , i uo 3-> iki 40 metų Aš esu 
39 r.'. lų. Kari mylėtų švarų šeimyniš
ką ?Z ” .un.ą, nialotės kieipus laiš
ku oea ar ūmesnio susipažinimo.
sfc> "XV. d l ■ iu kieKvieini. < C,

T M—S
?• < • ' .-. . . 1 kvviai'ii Orio.

B AL ii1ORIEČIAMS 
ŽINOTINA.

l:» ntVOJU NAUJUS NAMUS IR 
PAISAU SENUS. REIKALE KREIP
KITĖS PAS .MANE .(-)

K. BUTKUS
1805 W. Lexington. St, 

BALTIMORE, M D

Ar Nori Bot Skaisčio?
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Sveikatos Kampelis.
PROTO PAKRIKIMAI.
Ne visi žmonės lygus pro

tiškai, ne visi ateina i ši svie
tą su lygiu protu, šiuo žvilg
sniu nėra lygybės. Daug 
žmonių užge’Ma su mažu 
protu arba visai be proto; 
tokius mes vadiname imba- 
cilais, idiotais, bepročiais ir 
kitaip. Paprastai tokiam nė
ra pagalbos.

Žmogus, kaipo protingas 
gyvūnas, savo audringam 
gyvenime susiduria su Įvai
riomis aplinkybėmis, kurios 
neretai jo protinį bagažą su
ardo. Jei žmogus nepajiegia 
tinkamai su aplinkuma 
kuoptis ir negali kaip rei
kiant prie aplinkybių prisi
taikinti, tai jisai apserga 
proto liga, jo protas pakrin
ka—žmogus “iš proto išei
na.”

Protingas ir beprotis.
Neretai sunku atskirti pro

tingas nuo protiškai nesvei
ko, ypatingai jei “beprotis” 
dar. kaip sakoma, žmonių 
nedrasko. Kiekvienas kar
tais pasielgia kvailai, pada
ro tikrai “beprotiškų” daly
kų, tai supykęs, tai susirgęs, 
tai šiaip kokių nors sunkaus 
gyvenimo audrų nukamuo
tas. Vienok silpnesnio pro
to žmogus greičiau, taip sa
kant, sukvailioja.

Proto ligonių susirgimų 
priežastys, pasak statistikų, 
dažniausia šitos: nepasiseki
mas biznyje, mirtis motinos, 
nepasisekimas meilėje, ir tt. 
Šitos priežastys sukelia aud
rą, pakrikdo protą ilgesniam 
ar trumpesniam laikui. Vie
nok visuose atsitikimuose 
tikroji priežastis bene bus 
šioji: silpnas protas atėjus 
į šį svietą, arba nusilpnintas 
protas kokiais nors kitais bu
dais. Visuomet tokių žmo
nių protas yra silpnesnis. Di
desnė dalis proto ligonių tu
ri silpną protą iš prigimimo. 
Didesnė dalis išeina iš proto 
dėl to. kad užgimė su silp- 
nintėliu protu.

Iš gyvenime Įgytų proto 
Hgų priežasčių, dvi užima 
pirma vieta—tai alkoholis ir 
sifilis.

1923 m. Suvienytose Val
stijose buvo 232,680 proto 
ligonių Įvairiose ligoninėse 
ir dar nežinia kiek neįregist- 
ruotų.

Pavojingas amžius.
52' '< visų proto ligonių su
sirgo turėdami 20-30 metų. 
Tai pavojingiausias amžius.

Statistikos parodo, kad 
daugiausia proto ligonių 
duoda tos vietos, kur žmonės 
gyvena susigrūdę, kur gyve
nimas sunkus ir audringas, 

sunkesnė kova dėl bū
vio, juo daugiau žmonių pa
krinka protiškai, ypatingai, 
jei toji kova reikalauja dau
giau protiško (lai bo.

Seniaus bepročių buvo 
dar daugiaus.

Didžiosios pasaulio katas
trofos paprastai pagamina 
daug bepročių. Paskutinis 
karas tūkstančiams protą 
pakrikdė—tai mes visur aiš
kiai matome. Vienok se
niaus, kaip žinote, pasauly

būdavo dar didesnių katas
trofų.
-kaičius

Ir seniaus bepročiu 
būdavo didesnis, 

aplamai imant, nors aiškių 
s'.atistikų neturime. Seninus 
nugalėtojai pavergdavo nu
galėtus. atimdami ių imtą; 
oaskui girtuokliaudavo, pa
leistuvaudavo be galo, be 
krašto. Ir tokiose aplinky
bėse silpnesni protai, žino- 
m. i, greitai nukrinka.C* A

Modernuose laikuose ligo
ninėse bepročiai gydomi 
m ksliškai. o seniaus jie bū
davo stačiai kankinami. Mu
sų laikuose sifilis išgydoma, 
c seniaus šita liga apsirgę 
j; kios pagalbos negaudavo. 
J-l ;sų laikuose girtuoklisvi- 
m :s irgi sumažėjo, prostitu
cija naikinama visokiais bu
dais. Ir dabar jau daug be
pročių pagydoma arba ir vi- 
X.

Psichologija tikras mokslas.
Psichologi ja musų laikuo

se jau tikras mokslas, pa
remtas eksperimentais. Ti
riama žmogaus elgesiai, gei
duliai, palinkimai, tiriama 
jo visas dvasios mechaniz
mas. Psichoanalizas daug 
pakrikusių protų pataisė. 
Atatinkama muzika irgi jau 
gali šĮ-ią nuveikti, 
sakant, mokslas jau ir žmo
nių protus pradeda taisyti.

Dr. A. J. Karalius.
< “Gydytojas”)

Žodžiu

MOKYKLOS LAIKAI IR 
JŲ ATSAKOMYBĖS.
.Mokyklos dienos atneša 

atsakomybės motinoms ir 
tėvams, taip lygiai vaikams 
ir jų mokytojams. Kaip biz
nyje sergantis vvras ar nio- 
leris negali dirbti gerai, taip 
ir mokyklos vaikas, kuris 
nėra tvirtas ir sveikas, nie
kuomet negalės žengti pir
myn. Vaikai ir mergaitės, 
kuriuos tėvai auklėja su 
<veikais papročiais, tik jie 

turėti aukščiausius1
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PATRUKI- 
NT1EMS.
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bėjo Šeimyna*

Namų svininkas užganėdintas
Visi linksmi!
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išgydoma.
Saugojamoji medicina. tegalės
Paskutiniu laiku metama laipsnius moksle.

?ukau žodis “beprotis.” t 
Kiekvienas žmogus turi pro
to. Kiekvienas proto ligonis kus nlio visų ligų. Apsaugo- 
paliko tokiu dėl kokių nois jant ir tėmyjant visus pir
ui iežasčių. Saugojamoji me- mutiniusženklus,motinaga- 
<iicina jieško tų priežasčių ir ’i daug prigelbėti sulaiky
si ngiasi jas pašalinti, šių mui visų taip vadinamų vai

kų ligų, kurios greit pasiro
do, kuomet vaikai pradeda 
mokyklas lankyti.

Ką reiškia “apsaugoti”?
Yra keturi patarimai, ku

rių kiekviena motina turi 
laikytis:

1. Vaikai turi pavalgyti 
gerus pusryčius prieš išėjimą 
mokyklon.

2. Jiems turi būti duoda
ma užtektinai laiko valgyti 
kad nenurytų nesukramtyto 
valgio.

3. Turi pritaikinti 
drabužius. Turi turėti ‘ka
liošus”, kuomet lyja ir tam 
tikrą apsiaustą apsisaugoji
mui nuo lietaus, lygiai kaip 
šiitą apsiaustą, kuomet šalta

•1. Turi užtektinai anksti 
eiti miegoti, kad gautų de 
Mmts valandų miegoti.

Beveik visas vaikų ligas 
galima tuojaus patėmyti, je 
tik motina tėmys “pirmus 
ženklus.” Beveik visi vaikai 
Darodo vieną ar daugiau 
ženklų, žemiau pažymėtų: 

o

1 Ant motinų puola atsako
mybė apsaugoti mažus vai-

iicina jieško tų priežasčių ir Ii daug 
J ngiasi jas pašalinti, šių mui vi 

dienų psichiatras stengiasi 
pagelbėti proto ligoniams at
gauti lygsvarą visais mokslo 
surastais budais. Ir jau gau
nama gerų rezultatų.

Industrija.
Saugojamoji medicina Įė

jo i industriją, kur darbinin
kų protą ardo sunkus dar
bas, nuodai ir tt. Ir čionais 
daktarai nurodo kaip apsi
saugoti nuo proto pakriki
mą. Ir su medicinos moks
lu jau skaitosi visi sumanin- 
gesni manufaktoriai (darb
daviai). Modernos dirbtu
vės jau turi tinkamą venti
liaciją. Sunkesniuosius dar
bus jau mašinos atlieka. 
Darbininkai jau trumpesnes 
valandas dirba. 0 tai vis 
mažina proto pakrikimus.

Šiaip visokios ligos.
Protą silpnina ir šiaip šim

tai Įvairių ligų. Ligos silpni
na smagenis, o silpnuose 
smagenvse silpnas protas. 
Sveikame kūne sveikas pro
tas. Musų gadynės medicina 
jau sėkmingai kovoja su 
daugybe ligų—tai ir proto 
pakrikimų dabar mažiaus. 
Tiesa, žmonės dar neįvertina 
medicinos nuopelnų, kaip 
kad jie neįvertina nuopelnų 
viso mokslo. Bet ir čia jau 
matome geresnės gadynės į 
aušrą: apšviestesnių žmonių 
skaičius kas diena auga. 0' 
ir ligos vis-gi jau ne taip bai
sios, kai kurios jau nyksta, 
kai kurios jau baigia nykti. 
Sulauksime šviesesnės gady
nės.
Ir' prigimties trukumai jau 

taisomi.
Mokslas jau gana plačiai 

ištyrė prigimties, ypatingai 
paveldėjimo mechanizmą. 
Paveldėtos ligos ir truku
mai jau taisoma, neretai ga
na sėkmingai. Silpnesnio 
proto vaikai moksliškai lavi
nami, auklėjami, vieton se
novinės rykštės, jiems teikia
ma atatinkamas auklėjimas. 
0 tai labai svarbu.

.

ortu

ir turi būti laikomi namie, 
mokyklai duoti žinią.

Piumi ženklai:
1. Išbėrimas.
2. Skaudanti gerklė.
3. Smarkus kosulys.
4. Karštis.
5. Vėmimas.
6. Raudonos 

akys.
Ką motina gali daryti, 

;ad neleidus tiems simpto- 
nams plėtotis?

1. Pašaukti gydytoją, kuo- 
net skauda gerklė. Nieko 
nelaukti.

2. Neprileisti kitų vaikų 
prie to, kuriam gerklę skau- 
ia ar turi koki išbėrimą.

3. Nepriimti jokių svečių 
• ypač vaikų) i savo namus, 
jei tavo vaikas turi bent vie
la iš viršminėtu simptomu.

PLIS.,
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ir ašarotos

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinkit dar 

bo žmonių laikraštį 
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M0 KENČIA
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vojingos operacijos *
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’STUARTO
PADLSKAi D-S 
parišamo ėirzo.. 
gyduoles, lis:-.; ■ 
duodančios < s 
dalims. K-ara-r-

I jokiu šniūrų • . -i' 
‘ka ir neatsiun 
Įčiai šiomis ■ ac..
mie. nesutiukuai: 
gelis praneš.. ; . 
gydo. M ink.

I va pridėt—lo-i'ia 
auksinis mcn.....

i medtJis Paryžiuj 
nėjinias l’anan 

I Francisco. i'roo 
| naturalis ir da:;
i diržų. Me< prirmty 
ui jums Plapao 
DYKAI. Nesiųsi 
mums.

PI.AP \O 1 \BitRATORlES
I 3D5S Stuart’s Bidg St. į.ouis. Mo.

Tūla lenkų šeimyna New \ orke 
r.Cscuai buvo pa raukta į tei-nią, ku
riame ėjo byla dėlei jos i-varymo 
iš namų. Priucipialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundč-i. 
kad jie nuolatos v ra erzinami ver
kiančių ku likių šitos lenkiško- šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino. kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų -avininko išvary ti 

k.-ukų M.imyną is tų namų.
Teisėjas išklausęs verkiančių kū

liku) motinos pa.sitei>ir.imo. kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutHdinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
:iem- pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įrakč jai tuojatfs nueiti į aptiekti, 
nusipirkti už 35c. bonką B.\M PI
NO ir jo duoti kinlikiams. kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis iau 
•teverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
štamų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

PAMPINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kmlikiai mėgsta ji! .Ii.* net 
prami daugiaus!
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Itališki Aramikai

Gyvenimas Visuomet Yra Vertas Gyvenu, 
Jeigu Seni žmones Jaučiasi Gerai 

Kad būti sveiku, saugokitės 
kronijko vidurių užkietėji
mo. Geriausias liuosuotojas 

dei senų žmonių yra Dr.
C#ldweH’s Šyrup

Pepsin.
LTV didelė nauda seniems žmo
nėms, jeigu jie suprastų, kad 
didžiuma jų ligų bei nusiskundi

mų paeina nuo vidurių užkietėjimo, 
, nes vidurių užkietėjimas su niaist > 
I nevirškinimu atsiliepia į smegenis, 
nervus ir į visą muskulu sistemą. 
Au-iianda galvos skaudėjimas, pradeda 
palieka nepakenčiamas. Jeigu jus mokės 
dų, jus jausite 1_...?.^.. .__  1 _
ra prikli.

, i'aktas yra. kad seni žmonės reikti- 
iauja gero ir paprasto liuosuotojo. 
Dr < aldvvell's Syrup Pepsin maloniai 
veikia ir be gripų. Tai yra Egyptiškos 
daržovės senna sultys su pepsino aro
matu Vartokit j; nuolatos, o nereikės 
jums jokių kitų gyduolių.
Dr. Caldvell's Syrup Pepsin nėra jo- 
kis expcrinientas seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marketo per suvirš 
trisdešimts metų ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kokia nors kita 
gyduolė sviete. Virš 10 milionų bonkų 
parsiduoda kas metai. Pirkit jį tuo 
supratimu, ką mes sakome arba jūsų 
iiinigai bus sugrąžinti, jeigu pasiro
dys kitaip.

varstyti skausmai, ir roniatizma.
;te apsaugoti savo žarnas nuo i i-^ 

:ės laimitigcMii, nes kuomet nėra jokių nesmagumų, senatvė nė

<

<

K! i‘ONAS SIENOS BONKOS 
IšBlNJiniil DYKAI

Yra daug žmonių. i.uri.1 Visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
plikti. Lai jie iškerpa ši kuponą, 
prisiur. ia savoaeiliuiidiužamjnst 

adresųir Ar

I KI P COMPANY 
ticello, iii.
kai bcr.l.ą i-r < ’ald- 
Pepsin paštu. Stam- ... > . .i. ’ ■

ne
su
ka-
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Skausmą!

i*v| •

Mes išdir
bant ir ini 
po rtuo ja
me viso
kių rusių 
rankomis 
d i r b t as
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 1<)

metų gvarantuotos. Musų kainos 
m.-snės negu kitu išdirbėtų. Pykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit 
talog.o kuri pasiunėiam PYKAI 115) 

RU VITA SERENEL1.I & CO.
SI7 Blue Island Are.. Pept. 47. 

Chiragn. III.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
Užsisakykiti - . . r.o giminėms Lietuvoj vienin
ninku !n:kr;’.<i

SOCIALDEMOKRATĄ.
u - S ialdemokratų Partija, kuri jau arti

:> ■ i t: ų frontą. ,
Išleidžia I i-
Lietuvoj gin:
"SOČIAl.DE'lbki: \ 1AS" išeina kas savaitė Kaune
KAINA A.-.-• -getams $2.40, pusei metų $1.20.

e • _-iau.
nokratas," Kaunas, Kęstučio gatvė 40, b. 1..

LietUV >j—pe 
A ORES \š: 
Lithuaria

Kviečiame u; 
bininku ūiu:..

■ -■■ ■ — ■ —--------------- l«r— ----------------------- ----------------------- -----------------------

Dideli Reumatiški 
Skausmai

K iĮįJ

Tinkčiojanti šiluma—tikras malonumas
šviežus kraujas j skaudamą vie
lą ir raumenis.

Tokia didelė pagalba! Jus 
beveik netikėsit! Skausmas tuo
jau sumažėja, sustyrą sąnariai 
atsileidžia. Tuojau jus esate 
liuesas nuo skausmų. Pas visus 
aptiekorius—35 centai.

Prašalina

Kuomet jokios kitos gyduolės 
negelbsti, pabandykit Sloan's. 
Jos suteikia palengvinimą net 
seniausioms, labai svarbioms li
gonis reumatizmo.

Uždėkite švelniai be trinimo 
ant skaudamos vietos. Nuolat 
bus atsiunčiamas tinkčiojantis

Sloan’s Luiiment
JAUNIMĄ—

■yt «u ir savo giminėms Lietuvoje vienintelį dar-

1 “ŽIEŽIRBĄ.”
K: .ne.--

: n • tams 60 centų. Lietuvoj—per pusę pigiau 
” Kaunas. Kęstučio gtv. 40, b. 1., Lithuania.
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Laikrašė:

Išeina kas mė
K ONA Am 
ADRESAS:

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ KNYGŲ 
IR LAIKRAŠČIŲ?

• SO( 1AI.DEM ik : VTO” PLATINTOJAMS 1925 M. DUOSIME 
SEKANČIAS IKIVANAS:

- e i'jn- metinius skaitytojus .arba 1<> pusmetinių), 
- - scialdetr.okratę.” 1924 metais ir prisius už juos 

• garsaus anglų rašytojo Velso knygą "Pasaulio 
ą), 400 pusi , su paveikslais.
graži ir Įdomi savo turiniu, ir todėl dabar yra 

;'io kalbas. Perkant ji kainuos 12-15 litų, o mes 
.: ?jams duosime ją veltui.

•ujus metinius'»ekaitytojus (arba 12 pusmetinių), 
■ šias knygas: 1 > “Iš tamsios nraeities j šviesią

>tch-_k!. ir paslaptys."
.os garsaus rusų rašytojo—liaudies draugo— 
yga aprašo, kidp vystėsi žmogaus gyvenimas 

t iki dabar. Ji parašyta labai gražiai ir Įdomiai, 
.kini ir Paslaptys”) aprašo, kaip atsiranda ste- 
rasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimą ir t.t. 
kainuoja kiekviena po 4 litus.

iujus metimus skaitytojus’lai ba 10 pusmetinių), , 
mėtuju RubaŪno -knygų ir dar knygą "žemės 
<). Kaina perkhnt 2 litu Soe.
ėmė atsirado, kaip ji keitėsi ir koks jos laukia 

dviejų knygų gaus metams •‘Socialdemokratą.’* 
ujus metinius skaitytojus (arba r, pusmetinius), 
!šcvt:mas ar SpcžaMemokratija?" ;<). Bauerio). 
ir 2) "Kraujo lašo kelionė" (kaina 2 lit. 50c.». 

kraujo lašo kelionę, pamažu susipažįstame ir 
surėdymu.
■ dviejų knvgą gaus pusei metų "Sx--‘.ų." 
alpesniam liei įvairiam laikui naujus skaitvto- 

dudama (lovan .s nuo prisiųstos pinigų sumos 
2D*’. laikraščiu.
iųs nuo Įvairiam laikui užsisakiusių skaitytojų 
tu.- dovanai knygų 6 litų vertės arba visiem ■ 
..tą" f 12 litu vertės). Ir taip toliau iki mažiau-

>s siusjine tik tuomet, kai bu.-ime iš jų gavę 
r. s tiinigus.
g šolon nebesiuntinešime. • 

ŽIEŽIRBOS" PLATINTOJAI.
• iki ciu arlia knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo

mis. kaip •. i; \ e punkte nurodyta "Socialdemokrato” platinto
jams.

.Įbicm laikraš, ia rinkti prenumerata 1925 metams jau laikas pra
dėti dabar tuojau.
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Naudok Salutarą
JEIGU JUS ESATE SILPNAS. NETURITE STIPRUMO. 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO. LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO. ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
I TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRĮžš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ. ARBAMUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 WEST 19TH STREET. CHICAGO. ILL.

-to * * -k -k -k

Nuga-Tone
20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

THATH

P3T SORACE, T jyST 

; š>AWS0MtTHHCG 

į TrtAT R-E.M.NDS 

ĮOF THE ROM.sNS*

LITTLE JULIUS SNEEZER
T JUST SAW 
A8IG VOGr * 
EATUPAft»« 
LITTLE LAM8

WHAT$ THAT 
GOT TO DO 
WITH THE 
ROMĄNS ?

VfCL«- /VSOOV/VTMF i 
pOi YTE THE POOR LlTTLf 

LAMBZ HE LKKED MIS 
MOUTH WlTH KIS TOMH/E, 
WKE HE VVANTED 
MORE!C

BOT

b I

SAip H Ąp-I-ATOR! 
8£F0«! ' —’ r

PINIGU • NESUJSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą! Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone——vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuria jai paskirta pačios 
gamtos. >

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir rau 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. _ Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris laba j svarbią rolę lošia musu kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto* 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe* 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuriai 
daug kartų buvo išrašomas ir begiu trijų dešimčių x 
suviršum metu davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone. nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas 
atsitikime, priedangai jis jums nei cento nekainuous.

ir turi pagelbsti just)

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. * Jis 
stimuliuoja ir reauliaoja vidurius, sustiprina pihro veiiksms c*rina apetitą ir pricelbsti 
virškinimui. Nugn-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus. prašalina bloga kvapą 
ir svkepima nuo liežuvio, paliuosnoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą. kuri lyą 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuca-Tone yra vienas piji, 
kiaušių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienss ir stebėk permainą—jus pssidarysite linksmensnt laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. g w
VEIKITE ŠIANDIENI Tuoj iiraiykite ir pasiųskite kuponų, kad JLMHMMLsM&MSflMMU* gslėtute ir jus išbandyte N'uga-Tone gerumą Jis 
įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj. Icad nepamirštate. Naga-Tane yra pardavinėjimas taipgi ap> 
tiekose tuo supratimu įr sutartinė, kad jis tari patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuka. .
s.s„.„s20 DffiNŲ BANDYMO KUPONAS----------- -
NAT1ONAL LABOKATORY, Dept. Utk. S04 101» S. Wakash Ave^ Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiekite man iibanvmui Nuga'Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu^jia pasrelbr*. tai užmokėsiu 
jum* $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dali aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėliu. # •
Vardas.................-j
Catv. t'o arba M. F O.
Mestas................i......?

. •. >«.>•
Valstija
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių,)

Suėmė bandą kontrabandos
“gaudytojų.”

Kriminalei policijai Kre
tingos apylinkėje pasisekė 
gruodžio mėnesio pradžioje 
galutinai likviduoti kontra- 
bandistu šmugelninką “gau-į 
dytojų" bandą. Suimta viso) 
16 asmenų.

Šauliai Stonys Pranas, 
Piekus Kazys, Karolis Jonas 
ir Benikas Antanas, susirin
kę ne darbo metu pašto įs
taigoje, slaptai susitarė gau
dyti kontrabandistus. Jie 
spalių ir lapkričio mėn. su-

Bet nelaimė: einąs 18 me
tus jo sūnūs pereitais metais 
liepos mėnesyje savo tėvą 
nušovė. Tuojau tėvžudį po
licija suėmė. Areštavo ir mo
tiną, kaipo įtariamą žmog
žudystėj. Tačiau teismas ją 
išteisino, o sūnų nubaudė 15 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimu. Žinoma, tuojau patal
pino Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. Vadinasi, namie- 
je paliko jau tik pusė šei
mos. Bet ir ji nelaiminga.

Jaunesnysis sūnūs (12 
metų vaikas), dar tėvui gy- 

laikė’prie Klaipėdos krašto, i vam esant, kažkieno pie- 
einant sena rusų siena, žino- i mens girioj išgąsdintas guli 

* • • < * ■ Į lovoj priepuolio traukomas.
I Viena kojukė nudžiuvus, at- 
i sidariusios žaizdos, kirmi- 
. nai slankioja. Sunku šir- 
i džiai tokis ligonis matant.

Likusioji namie duktė, 
' matydama, kad nėr kas ūkį 
, veda, ištekėjo—paėmė \yrą 
į namus. Bet ji verta barti, 
kad taip tą vienintelį broliu
ką apleido—guli, vargšas, 
kaip nekenčiamas, kaž-ko- 
kioj pašiūrėj prie tvarto. 
Girdėti, kai kada ir į tvartą 
įneša, kad nesušaltų. Suži
nojęs tai Vilkaviškio deka
nas kun. M. Dabrila, nesenai 
atsiuntė kunigą, kad tą ligo
nį sustiprinus dvasiniai. Sa
kytasis kunigas jį rado toj 
vietoj, kurią tik ką minėjau. 
Sako, įnešė jį tuo tarpu į 
klėtį, bet kunigui išėjus, vėl 
vargšas nugabentas į pašiu
rę. Girdai, dabar Paežerių 
valsčiaus taryba yra nutaru
si išvežti jį į Vilkaviškio ap
skrities ligoninę. •

Grįžus iš arešto motina su
sirgo. Pradžioje daug klejo
jo, vėliau sutino jos kojos, ir 
gruodžio 6 d. mirė. Palaido
ta gruodžio 9 d. vietos kapb 
nyne.

* Tai taip ir iširo gražiai gy
venusi šeima.\ 

mą kontrabandistą Antaną 
Galdiką, kuris vežė 260 lit
rų spirito. Jie iš Galdiko pa
reikalavo 500 lit. ir po 2 litru 
spirito kiekvienam, atvirkš
čiai, jie pristatysią ji į poli
ciją, bet gavę reikalaujamą 
sumą pinigų ir spiritą, palei
do.

Vėliau, spalių mėn. šau
liai Ulbis Jonas, Indzelis 
Augustas ir Kretingos miest. 
gyventojas Mikaločius An
tanas, išėjęs iš kariuomenės, 
sumanė panašiai pasipelny
ti. Jie. atėję i Antano Gal
diko sulaikymo vietą, kuris 
norėdamas nuo gaudytojų 
išsisukti, buvo išėmęs iš ve
žimo spiritą (apie 60 litr.) ir 
paslėpęs, bet akylus gaudy
tojai spiritą atrado.

Antrą dieną spiritą, kuris 
buvo 6 induose, grąžino 
Galdikiui paėmę iš jo 300 li
tų. Be to, i 4 indus jie buvo 
pripylę vandens.

Lapkričio mėn. pabaigoj 
Antanas Galdikas, pardavęs 
vienam piliečiui spirito už 
2340 litų, suorganizavo gau
ją iš 6 asmenų: Indziulio, 
Mikaločio, Alekso Šalnio,| 
Vlado Guzanc ir Stasio Vis
kanto, patarė jiems budėti, j

Minėti asmenys, kada tu-j 
rėjo būti išvežtas spiritas, i 
išvykę 6 kil. už Kretingos 
apie 9 vai. vakare sulaikė 
vežantį spiritą žmogų ir 
grąžino atgal Į Kretingą, tik 
kely iškraustė spiritą ir miš
ke jį paslėpė, o arklį ir veži
mą, paėmę 700 litų, paleido. 
Be to, Šainys su Galdiku 
naktį Išvežė spiritą į Karte
nos miestelį ir ten nežino- J 
mam asmeniui pardavė už i 
1980 litų.

Gruodžio 6 d. A. Indzelis, 
E. Stasys, A. Laukineitis ir 
A. Linartas apie 10 vai. va
kare sulaikė nežinoma šmu- 
gelninką, bet jis, palikęs 6; 
indus spirito, pabėgęs. Minė-i 
ti šmugelninkai parnešė spi- ’ 
ritą į Kretingą ir už 186 Ii-, 
tus pardavė, o pinigus sau j 
pasiėmė.

Tą pačią dieną Buntinas 
Antanas ir Guzanas Vladas 
sulaikė, tą šmugelninką, bet 
pąėpię'iš jo 160 iitų, paleido.

Gruodžio 9 d. kriminale 
policija susekė Kosto Jagu- 
čio nusikalstamąjį darbą. 
Jis 1923 m. pavasarį Kara
liaučiuje buvo pasidirbęs 
įvairių valsčiaus valdybos, 
policijos ir muitinės ants
paudų suklastotiems doku
mentams gaminti ir kontra
bandos keliu pargabentoms 
prekėms antspauduoti.

Visi šie asmenys policijos 
sulaikyti.

alpus puolė ant žemės, iš* 
kur ją parnešė namo. Buvo 
pakviestas tuoj gydytojas, 
bet jis sakė, kad mergaitė 
neišlaikys, nes širdis silpna.

Čia reikia dar pažymėti, 
kad tokiose žaizdose nei 
kartą nesudejavo. Užklaus
ta, ar skauda, ramiausiai at
sakė : “Nemoku pasakyti 
kaip skauda.”

Apiplėše greitąjį traukinį.
Gruodžio 8 d. tarp Jona

vos ir Palemono stočių neži
nomų piktadarių apiplėštas 
greitojo traukinio 1 Nr. paš
to vagonas, kur buvo veža
ma kai kurių stočių pajamos 
ir pašto pinigai. Apiplėšime 
Įtariami apiplėšto vagono 
saugotojai; juos suėmė.

Sargai. New Yorko 
j Vaisi jos Pataisos 

Namti Kentėjo 10 
Metų nuo Kataro

•

Dabsi
Sveika
* Nes
Vartojo

PERU-NA

I

VAŽIUOJI J LIETUVĄ FOTOGRA
FUI REIKALAIS.

Fotoprafuosiu gražesnes vietas; i 
kaimus, bažnytkaimius, miestelius ir 
šiaip vaizdelius.

Kurie norėtumėt r.ufotografuGt jū
sų tėvus, brolius bei tuos namukus, 
kuriuose auirot, tai rašykit tuojaus

Kur ir ką norit n u foto? ra f uot 7
Darbą pradėsiu Suvalkijoj—Vilka

viškio, Mariampolės ir šakių apskri- 
čiuose. Vėliaus leisimės į Kauno rėdv- 
ba. Adresuokit:

VALtNČll S FOTOGRAFAI 
9 MiHiam St.. Pitston. Pa.

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki

te apie patogu
mus keiiavimo 
ant J. \ . Val
džios laivų. Jie 
turi švarius, 
patogius kam

barius dėl 2, 4 arta C žmonių 
Puikus įvairus valgis, manda
gus patarnavimas, didelės <lė- 
nys, beno koncertai ir v-sokios 
rūšies gerumai ir patogumai.

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

Matykil jūsų vietinį, laivų ag
entą arba

U.NITE!) ST ATĖS 1.1 N ES 
15 Broadaav, Ne« York City 
75 Stale St.. Boston. .Mass.

Managing Operators for 
l nited Statės Shipping Board

k

|
S. Many, 12 Mater 
Y.. rašo: “Aš turė-

ŽIEMOS LIGOS
Gal būt jus jaučiate žiemos drebulius labiau negu 

kitką? Jei jus užsilaikysite save nuo kosėjimo ir slogų, 
žiūrėkit, kad būtumėt gerai maitinamas su

SCOTTS EMIM
Tai yra maistas-gyduolėr, gerai pritaikytos ir tūks

tančiai vartoja nuolat savęs apsaugojimui prieš papras
tas ligas žiemą.

Prašalinkit savo žiemos baimę vartojant 
Scott’s Emulsion. Nieko nėra geresnio dėl jūsų ir 
jūsų kūdikių.

Scott & Bovne, Bloomfield. N. J. ?I-5SPonas Chzrlvs

St.. Ossining, N 
jau katarą >cr 1<> metų, išbandžiau 
visokių gyduolių, išleidau daug pini
gu, tat niek > negelbėjo. Vieton tai- ‘ 

’sytis aš ėjau f.i zyn. Mano akys bu
vo krauju pa ■ Kėję, mano nosis su
uosdavo aštr i kvapą ir aš jausdavau
si taip apsvaigę.-, kad Kartais turėda
vau už ko-n >-- prisilaikyti, kad ne- 
parnulėis". K1, .-liet as sunaudojau : 
dešimts tankų Pe-ru-r.a, aš palikau: 
sveikas nuo kataro, svaigulys pra- į 
puolė ii įlaužiau jis manęs nekanki-j 
na. Aš visu< m< t laikau Pe-ru-na sa-i 
vo stetaj ir kuomet aš jaučiu šaltį, į 
visuomet genu įs> biskį šių gyduolių. 
Jos padarė rian daug gero.”

Reikalauki tiktai originalių ir tik
rų gyduolių P -ru-na, kaipo geriau
sių nuo kata r Katariškų nesmagu
mų. Jos yra garsios per suvirs pen
kiasdešimts lėtą

Jūsų mies gyduolių paradvėjas 
turi Pe-ru-n. labintuose ir skystoj 
formoj.

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

.M į.

KOSULĮ SUSTABDYK TUOJAUS VARTOJANT ;

SEVERA’S COUGH BALSAM, j
Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir SO centai.

___________________   1 _______ ________________________________ l
Severa’s Cold hnd Grip Tablete '

sulaiką pers.šaldymuncdooan^ ja:: :i .izystyti. Kaina 30 centai pasapticką j
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i pjaukim? 
kuomet skauda 

'kaibU galva. je‘

Severo Kalendorių 1925 matarai gaunama vi.ur aptiekese, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, I0WA

~ ‘t nieką* neiinoy, 
ir kaip nuo jų 

i:rn VT» vlsHkaJ p*, 
laikyti saro pūu- 

Jviriojc ’p gvei-

Gatvė ar 
R. F. D.

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal į vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar
kymų. I žsisakykit vietą iš- 
kalno.

8
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Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Komatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout). parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės tanką išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praži
linti romatizmą nuo kenčiančių sa- .( 
vo lėšomis. Jus pamatysite, k? gali j 
padaryti Kuhn’s Rheumatie Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mes ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu Aliosite man bent vienų cen

FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs Philauelphijos. Pa. fotografas 

trečiu kartu važiuoja Lietuvon. 1922 
metais dėl 900 šimtų Amerikos lietu
vių sanžiningai patarnavau nufotog
rafuodamas jųjų gimines Lietuvoje, 
darbą pradedant dzukijoj, baigiant Že
maitijoj. Daug kas siuntė pinigų nu
sitraukti paveikslus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Lie
tuvoj butų nutrauktos fotografijos jū
sų tėvų, brolių, seserų, triobios su gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo
jaus ką turėsiu nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių Lie
tuvoje ir taipgi savo adresą, kad su
grįžęs rudenyje, 1925 rr., galėčiau pri
siųsti prabas. Pamatę sampalus ga
lėsit duot užsakymą. Pinigu ant ran
kos nereikalauju, užtenka žodžio. Ne
reikalausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
jūsų giminių. Aš jau gerai pažįstu 
visą Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nekrėsdamas juo
kų. nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu- ' 
voje butų. (-) :

V. .J. STANKUS. Fotografas 
"0 No. "tii St^ Easton, Pa. i

ARTI 70 METųFSENUMO;
SAKO JI JAUČIASI JAUNA. 1

Ponia S. VVenzel, gyvenanti 262 
Kingsley Street. Buffalo. N. Y., rašo: j 4 4 
“Meldžiu prisiųsti m3n dar vieną pa-1 
keli jūsų Bulgariškų žolių Arbatos, j 
nes tai yra geriausios gyduoles, kokias j 
tik aš vartojau, šita arbata pagelbs- ! 
ti man visados. Aš pasiūlau ir mano 
draugams ją išbandyti. Aš jau arti 
70 metų, bet mano draugai stebisi.

Smarki “paštorka.”
PILVIŠKIAI. Jau andai
kaZ-kaS rase Lietuvoj apie kad aš išrodau taip jauna ir jaučiuosi 
vieną, nesenai atkeltąją, Pil- j 
viskių pašto tarnautoją. Tei
sybę rašė, nes ištikrujų ji 
yra nepaprasta. Štai lapkri
čio 29 d. užėjau Pilviškių 
paštan. Pašte laukė algų ke
liolika mokytojų. Paežerių 
mokytojai paklausus: ar bus 
išmokėta jai šiandien alga, 
pašto tarnautoja smarkiai 
atšovė: ‘Sakiau sykį, kad 
šiandien vilkaviškiečiai algų 
negaus, gaus tik šakiečiai!” 
Toliau, vėl kaž-ko paklaus
ta, ji neva juokdamasi atkir
to: “Gaus šakiečiai, bet tik 
tie, kurie gražus!” To nega
na. Vienam pašto tarnauto
jui kažko paklausus, ji susi
raukė, it devynios pėtnyčios, 
ir suriko ne savu balsu, kad 
jis jai netrukdytų (Mat,l 
“rimtai” savo - pareigas 
ėjo!...). Kai kas pradėjo 
juoktis, girdi, ji, matyt, jau-» 
čiasi labai graži esanti, kad 
taip tik apie gražumą šneka.

Butų geriau, kad toji paš
to tarnautoja, sėdėdama 
valstybės įstaigoj tarnybos 
metu “grožio” klausimu ne
sirūpintų, ir su žmonėmis 
elgtųsi mandagiai.

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų 
kaipo tikrų darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

Iširo gražiai gyvenusi šeima. 
PAEŽERIAI (Vilkaviškio 
apsk.). Šiame kaime pagiry 
gan ilgai ir gražiai gyveno 
Priešpilių šeima: tėvas, mo
tina, ctu sunu ir dvi dukters. 
Prieš keliatą metų vyresnio
ji duktė ištekėjo. Tėvas, ku
riantis Lietuvos valstybei, 
atrodė, mpinasi jos nepri
klausomybė, bet vėliau pa
aiškėjo, kad jis, jau kaž-kie- 
no suklaidintas galvoja tai, 
kų sako Maskvos agentai. 
Girdėt, ir į šeimyną jis šią 
dvasią skiepyti buvo pradė
jęs. . _____ __ U JI

Mirtinai apdegė.
JURA (Mariampolės aps.). 
Gruodžio 6 d. apie 10:30 
Juros pradžios mokykloj, 
besišildant prie besikūre
nančios krosnies mokinei 
Ivaškevičiūtei Stasei (12 m. 
amžiaus) užsidegė drabu
žiai. Mergaitė, pajutus de
gant drabužius, šoko prie 
mokytojos, bet mokytoja pa
ti išsigando ir nežinojo kas 
daryti. Matydama mergaitė, 
kad iš mokytojos jokios pa
galbos negauna, šoko prie 
sargo, bet ir ten neradus pa
galbos, išbėgo laukan. Taip 
besiblaškant, apdegė mer
gaitės kūnelis nuo kelių iki 
pusiau krutinės. Paskiau ap-

Iš NEW YORK C 
Į KAUNA *

IR ATGAL
Su S.V.taksomis

Puiki proga jums siūloma ap
lankyt sena tėvynę nupiginto
mis trečios klesos laivakorčių 
kainomis į ten u- atgal. Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami iš llambur 
go į jų važiavimo vieta, po prie
žiūra komo, ter.tiškų kondukto
rių.

I

į Tu Ne a’i Išvengti!
K-r.ka.; r. ‘ nų neuralgijos.

..ims ir n*-xaiš:n«h- 
- laiko jnozni pa«i- 
. loji. Ji<ai suteikia 
bnų ir crritų j«a- 

in-rrm.
ei viena atsargi 

• na negali barti hc 
:* t kas šių gyduolių. 
X. n tikrasis. jei netu- 

INKARO \ai$bažen- 
k: o. -
AD.aiarmaco. 

10Hl4So.*h Str««t
Hroaldn. N. Y.

Deiiai reikalingų permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
linių agentą arba prie
IN1TED AMERICAN LINES

131 Stato St.. Boston. .Mass.

Jau Suse ;ta ir Atidengta 
BURTININKE

taip gerai. Aš visiems sakau, kad 
Bulgariškų Žolių Arbata pagelbsti 
man visados.

Bulgariškų Žolių Arbata, imama 
karšta prieš gulsiant, pagelbsti pra
šalinti šalti ir yra gera nuo reumatiz
mo ir vidurių užkietėjimo.

Parsiduoda visose aptiekose—35c, 
75c ir $1.25.

PASTABA. Jeigu jus norite mano 
didelį penkių mėnesių Šeimyniško Di
dumo pakelį, prisiųskit $1.25. Adresas: 
H. H. Von Schlick. Presidcnt. 45 

Marvel Building. Pittsburgh. Pa.

DYKAI ROMATIZMU
SERGANTIEMS.

Mes turime naują 
metodą gydymui 
romatizmo. kurią 
mes pasiųsim į na
mus kiekvieno šio 
laikraščio skaity
tojo. kuris tik pa
reikalaus. Jei jus 
turite skaudėjimą 
jūsų ^muskuluose 
arba sąnariuose, 
jeigu jus kenčiate . 
skausmą oro per- i,

! niainose, štai projra išbandyt naują 
metodą, kuri atsieina pigiai ir kuri 
pagelbėjo šimtams. Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsiser.čjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariam išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban- 
dvmui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom r.uo jūsų jokių pini

gu, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš
siųsime jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANT method co.
Dept. X-4

3624 N. Arilland Avė.. Chicago. III.

Rašoma: Bur
tininkų ir ra- 
ganų burtai- 
monai: Vėl- ;
n i ų -alybė; j 

bur- : 
Dideli i 
; A i t- ■ 

varo pasiap- 
t y i; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
li e I “Burti.- 
cinkas” ver
tas tuksian
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri
koje. Lietu
voje ir kitur 
Tiktai >1.00!
(Reikalauja
ma Knyeynai ■ 
ir pavieni; 
žmonėm užra- • 
iinėti ir pa r-į 
davinėti j 
rButininka“).; 
Užsisakyki! j 
sau ir savo! 
giminėm^ Lie- • 
tuvoje “Bur- į 
tini n La“. Sių
sdami prenu- . 
mero tos <1 n- 
I e r j. aiškiai ; 
parašyki: sa- Į 
v o adresą ir 
adresuoki!:

LIET. ŠVII T1MO KNYGYNAS 
3106 So. Ha sted SL Chicago. Iii.

“Trijų Mėty Kanklių Kny- 
ga,” už 1928-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baidoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Mėty Kanklių" pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunu, Lith vanta.

LLOVD
LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ 

PER BREMENĄ
Trečioj klesaj tik steitrumiai 

Apsigyvenę* ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

•32 Broaduav. Nes York. 
arba pas vietos agentus.

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi- 

•duoda Imkit Kcllogg’s. Su
piltas fjjboratorijose.

Vartokit
BEECHAMS PILUS 

nuo Tulžirto Raugčiojimo, 
Kepenų ir Pilvo Ligų. 
Jose Nėra Kolomelio 
Pirkit jūsų aptiekose 

„ 25c. ir 50c. taksiuką'

BEECHAMS 
PILLS

į Merginos—Jūsų 
! Rūpesn iai Užsibaigė!
i ,™. .... 
| ‘ ĮUikratyf. 
J —— zl 1

I 
I 
i 
i 
i 
i 
r ____f’, ir daugio 
j J>-

>risninėi~0> ___
f" * F. AD. PKHTBR ® CO.

'xkara» einant irai ii 
- mtį dienų. wn«>- 
;r pv*<in«

1*0 to naudokite 
rėjai® Mi* reikalo 
s.tc jok^ų nesmagu- 

rraus.
*' ,«ix už 75c.
jai S dirVtdvA®.

ŽILAPLAUKIAI ŽMONĖS 
—Klausykit mano 

Istorijos
Aš sugrąžinau naturalę 
s|>alva savo plaukams 
vartodama sekretną me
todą, kurios niekas neži
no. Aš tų atlikau priya- 
tiškuose savo namuose, ij 
tas man mažai kainavo.

Tai buvo man didelis džiaugsmas, kuo
met prašalinau neapkenčiamus žilus 
plaukus Dabar aš ir vėl turiu žiban
čius gražius plaukus, kokius aš turė
jau jaunystėj. Rašykit man. o aš pa
pasakosiu jums tikrą istoriją, kaip 
mano plaukai paliko žili ir kaip aš 
juos prašalinau. As pasakysiu jums, 
kaip tą galima atlikti—dykai, be už 

okescio. Mano adresas: Juel Denn. 
3932 No. Robey St., A.

Chicago, Ilk

-------------------------- ,-----------------------------------------------------------------------

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI- 
’ PRATIMAS—JOS NELAIMIŲ IR VARGU 

PRIEŽASTIS.
Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrindus priruošti padėsi, 

vo gimtinės krašto tamsumą ir prietarus sklaidydamas.
Taigi, Naujų Metų dovanoms parsiųsdink savo gimtines artimie

siems

“KUUTURA”
Mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės 

žurnalą
Su jo priedais—knygomis:
Mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

“DAIGAI”
V. Borise žmonijos Kilmė, (su paveikslais.)
M. Berno žmogaus kova su gamta, (su paveikslais.) 
Sodžiaus Kalendorių 1926 metams, didelį ir turiningą.

“KULTŪRĄ” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir 
žymesnieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Radaguoja P. 
Bugailiškis.

“KULTŪRA” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lie
tuvoje 20 litų (2 doL), pusei metų 12 litų (1.20 c ), Amerikon metams 
4 dol., pusei metų—2 dol.

Be to gera dovana knvginėliams “kultūros” kompletai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais. Lietuvoje 11)24 m neįrištas 2 
dol., įrištas <2 tomai) 2 dol. 40e„ 1923 metų—60c., įrišti—75c.; Ame
rikoje 1923-1921 m. kompletas neįrištas 3 dol. 50 c.. įrištas <3 tomai) 
4 doleriai. < ,

Pinigai geriausiai siųsti per paštą money orderiu
ADRESAS: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “KULTŪROS” BENDROVĖ

tikiu, tą darbą atliks

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

Ir aš l _____
Kuhn’s Rheumatie Remedy.
Romatizmas turi išeit, jeijru 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės______________________________
panaikina skandžius dieglius, muskulu pėlima, gerklės sutinimą ir 
sųnanų sustinpima. • *

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirndyt į vieną sąvaitę if 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertes buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot ka jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų /'» J &
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite 
jų tuojaus.

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kubn’s Rheumatie Re medy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išband.vkit_ tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tr.s gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
uos mieros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jąs privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimart reikės mokėti nieko. ?

PRISIVSK KUPONĄ 
Kubu Remedy Co„ 

ilept. B. W, 
Ai toriu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kohn'o Rhcnmatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, stipakavimn ir t.t.

KUHN REMEDY CO., 1853 Milwaukr« Are., CHICAGO.
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nuo “Gabijos.” Kas suartlė džiui laiko ristikai pradėjo 
jo “šeimynišką gyvenimą” grumtis visu smarkumu, 
su “Gabija”—neteko sužino- > Viens antra laužė ir trankė 
tl. I

I

P. Rimkaus koncertas 
buvo geras.

P. Rimkaus koncertas 
išėjo gerai. Dainininkas tu
ri gražų ir gerai išlavintą 
balsą, tik patartina parinkti 
gyvesnių dainų. Tokių, kaip 
Talat Kelpšos ‘Tai Nemar- 
gi Sakalėliai,” geriau butų 
nedainuoti, nes publika to-i 
kių verksmingų meliodijų 
nemėgsta. Nenorėdami ar
tistų mokyti, norėtume tik 
draugiškai patarti, kad sve
timtaučių dainų lietuvių va
karuose irgi butų gerinus ne
dainuoti, nes ir šito publika 
nemėgsta.

Be p. Rimkaus, koncerte 
dalyvavo da smuikininkas p. 
A. Židanavičius ir southbos- 
toniečiams jau žinoma dai
nininkė p. Putvinskaitė-Bel- i 
kus. Rašančiam šiuos žo
džius teko da piimu kartu 
girdėti p. Židanavičių grie
žiant. Jis yra puikus artis
tas ir puikiai moka savo me
ną.

Pianu visiems akompona- 
vo p-lė O. Čiurliutė.

Iš artistų pusės programas 
buvo išpildytas gerai. Tik 
apvstovos darė prasto Įspū
džio. Lietuvių salė perdaug 
jau apleista. Scenerijos su- 
plyšusios, ir tos pačios taip 
sustatytos, kad pro šonus 
matyt visi grobiai užpakaly. 
Negana to, ant pagrindų nė
ra jokios šilumos ir artistai 
išėję ant scenos turi drebėti 
nuo šalčio. Vienu žodžiu, 
musų salė išrodo jau labai 
prastai.

Dideles Ristynės! TIKRAS MEDUS
Kas norit tikru medau*, tuklu kaip 

Iaetuvoj. kukio šitoj apylinkėj nėra, 
kreipkitės pas mane. Aš traukiu di
delius užsakymus net iš Iii. valstijos 
ir pigiai parduodu savu krautuvėj 

F ELIKSAS BACEV c.i b
59 Liuden StM W. Ly nu. M .. .. i 1)

TKLKFONAS 
MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. nKOLAlTISv
V >1A>.

didžiausiu žiaurumu. Len
kas net tris kartus buvo iš
kėlęs Juška virš savo galvos 
ir sviedė didžiausiu trenks
mu į matrasą, bet kiekvieną 
svki Juškos vikrumas išgel
bėjo jį nuo pralaimėjimo. 
Kuomet po trečio’ trenkimo 

Ir kaip kunigas nerausta, Juška pakiio. lenkas ir vėl 
kuomet žmogus pavadina jį norėjo ji nučiupti, bet Juška 
tėvu? Garmaus-šliakio bylo-_ apsisukę 
je man teko girdėti_nuolat galvos ir tokiu 
kartojant žodžius: “ 
Garmus, f 
father Garmus! 
galvoju: koks 
father (tėvas), jeigu neturi spausti prie matraso. Laikas 
vaikų? ! buvo 41 minuta. Publika su-

--------- kėlė Juškai didžiausių ova- 
Daktaras Landžius kas-;

dien vis d —u '
kesnis lietuvių tarpe. Mat.; 
jis 1 
ras sportas, todėl visi ji my
li (kas tik jam neužvydi).

A. Židanavičius yra netik 
geras smuikininkas, bet kar
tu ir puikus artistas. Tą pri
pažįsta visi: jo draugai ir 
priešai.

I
i

i 
I

i

i

Prasideda audėjų streikas.
East Bostone ši panedėli 

sustreikavo 1.100 audėjų dėl 
apkapojimo jiems algų. New 
Bedford.e audėjai taipgi ren
giasi į, streiką, nes ir jiems

• 'Wi 
» < i

ęs g-iebė lenką už 
smarkumu 

Father trenkė jį per save, kad net 
father Garmus and grindys sudrebėjo. Po šito 

Sėdžiu ir smūgio lenkas negalėjo pa- 
jis gali būt kilti ir jo pečiai buvo pri- iYitekie patariaiai yra 

duodami dykai

417 Bay Statė Building, 
LAKRENCE. MASS.

"t* > iki 4 *o olėto. d 
■i«< « du a vakare / 

!■’’? Suinmer St, > 
LA A ;cNCE, MASS J

1 n

T

s

Inai b

772 Braadaay, So. Boston, Mano.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

• Tel. South Boston 4000

Rusiškai.
GYDO CHR^ttKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 9 iki M ryta. 
Nuo X iki S diesą.
Nuo 7 iki S vakare, 
n i HANOVER ST.

BOSTON.. MA88.

Tel.: Riehmond 141*

Dr. David W. Rosei

‘ cfop;is 5025

ADVOKATAS
JOSEFH REDER

i Didžiais a> Lciu ių 
į Garadžius Cainbridge

Mes parduodam naujus ir antrarau- 
; kius karus ir taisom. Taipgi turini 
; Cadillac Sedans dėl randavojimo ves
tuvėms, krikštynoms ir laidotuvėms 
Atdaras dieną ir naktį (7)

TECHNOLOGY GARAGE
47 W1NDSOR STREET, 

CAMBR1DGE. MASS.
t 
I 
|I

PLUNKSNAS. Pūkas, Padušku, 
Patalas, Kaldras ir visokias lovų jrėd- 
aes, parduodam pigiausiai. Kreipkite* 
ypatūkai arba rašykit:

( cijų. Tūli amerikonai net
darosi populiariš- pabučiavo musų drutuolį,
...... Mat. kad įveikė neapkenčiamą 

yra geras daktaras ir ge- lenką.
Tą vakarą Juška svėrė 

j 215 svarų, o Stasiakas 235 
‘ svarus.
t __________
j Šiame ketverge Juška risis 

- su Ukrainos čampijonu.
Jušką iššaukė ristis Ukrai

nos čampijonas Joe Malce- 
wicz. Ristynės bus už Naujo
sios Anglijos čampijonatą. 
Ar atsilaikys Juška prieš 
Ukrainos milžiną? Tai yra 
klausimas, į kurį sunku atsa
kyti. Jeigu Malcewiczių per 
du kartu negalėjo paimti bu- 

t vęs pasaulio čampijonas 
kalba, jog “Sandaros” admi- Strangler Le\vis, tai ar pa

ims jį Juška? Per paskuti
nius keturis metus Malce- 
A’icziaus dar niekas nėra pa
guldęs. Juška žino, su kuo 
jis turės imtis, nes šią savai
tę nei į dirbtuvę neina, trei- 
niruojasi.

Apart Juškos su Malcevi- 
czium, tą patį vakarą risis 
Cliff Binkley su indijonų 
čampijonu Montour ir dar

Daktaras Jakimavičius 
<ako. jogei lietuvių tauta ne
išnyks. nes Bostono lietuvių 
tarpe būna penkis sykius 
daugiau gimimų, negu miri
mų. Daktaras Jakimavičius 
vienas pats “pagauna” virš 
šimto lietuviškų “beibių”- 
kas metai. Tai yra smar-. 
klausias “beibių” gaudyto
jas.

So. Bostono “džiakiai

nistratorius gavo puikų Ka
lėdų “prezentą”—portfelį, 
kuriame talpinasi “tautos 
gurbas.”

iPrie “septynių brolių mie
gančių” galima priskaityti 
šiuos So. Bostono inteligen
tus: aptiekorių Šidlauską, 
daktarą Puskunigį, advoka
tą Bagočių, studentą D. Pil
ką. agentus Ambrozaitį ir T. 
Greviškį ir bučerį S. Vileišį. 
Seniau visi jie buvo veiklus 
visuomenės darbuotojai, o 
šiandien jie miega politinio 
letargo miegu. Prie tų “sep
tynių brolių” galima pridėt 
ii- vieną sesutę—advokatę 
Puišiutę.

tfepo numuštos algos.
f ----------------------

“Juozapas ir Zelbora ir Fa
raono Sapnas” So. Bos

tono scenoj.
Pereitą subatvakarį Lie

tuvių Svetainėj buvo persta
tytas naujas bibliškas veika
las “Juozapas ir Zelbora ir 
Faraono Sapnas.” Lošė 
Worcesterio aktoriai. Nors 
pats veikalas turi savyje 
daug trukumų, bet, pasidė- 
kavojant aktorių gabumams, 
viskas išėjo pagirtinai ir per-’ 
statymas žmonėms labai pa-! 
tiko: Užvis geriausia lošė:! ------ -
Maižius—Juozapo rolėj, (Ki Matausis Biekša ismoko an*. 
Diržienė—Zelboros rolėj, AI.! atminties pastoriaus (kum- 
Visbarienė—Asenatos rolėj, • gūžio) Kubiliaus straipsny 
D. Jusius—Potiparo rolėj n j “Bažnyčia ir Valstybe (iš 
J. Šalaviejus—Faraono ro-i “Sandaros kalendoriaus) n 
lėj. Šitie aktoriai savo už-' dabar važinėdamas po lietu- 
duotį atliko taip gerai, kad kolonijas drožia dzukis-
geriau negalima nei Įsivaiz- spycius. Kubilius turėtų
dinti. Publikos atydą ypač savo mokinį pabarti, kad 
atkreipė O. Diržienė. kuri lo- senovės romėnų jis nevadin- 
šė tame veikale bene sun-.tų italijonais. 
klausią rolę. Jai reikėjo ir 
veidmainiauti, ir mylėti, ir.-------
žiaurumą rodyti, ir keršyti ■ 
—ir tą viską ji išpildė kaip 
tikra profesionalė aktorė. Iš Lietuviu čampijonas Franas 
kitos gi i ‘ ‘ . . . -
(Vizbarienės) graži figūra, 
ir malonus balsas žadino 
publikoje meilės jausmus. Iiy 
kuomet Juozapas apkabinęs ’ 
Asenata saldžiai ją pabučia
vo, tai ne vienas senbernis 
publikoje sunkiai atsiduso.

Apart čia paminėtų akto- yra skaitomas Naujosios An- 
nų, kurie turėjo svarbiausias. gjįjog čampijonu, nes tą ti- 
roles, taipgi gerai lose Zaka- luj^ turėjo Stasiakas. Len 
nute—Minėtos rolėj ir Ba- karns sportininkams užduo 
cevicius—vyriausio kunigo tas - - -

<4,

J7 galima pridėt 
sesutę—advokatę

šovinistai gaus 
bespiaudydami iš

Lenkai
džiovą —r----- .
piktumo, kad lietuvių dru- 
tuolis Juška nutrenkė lenkų 
čampijoną Stasiaką. Pasiro
do, kad lietuviai yra tvirtes
ni už “prošepanus” netik 
protiškai, bet ir fiziškai.

i

i

Į
i

I

I

\\

Sandariečių “spykeris*
L

pusės Asenatos Juška paguldė lenkų čampi
joną Stasiaką.

Pereitam ketverge Franas 
Juška iškėlė lietuvių vardą 
svetimtaučių sportininkų 
tarpe, paguldydamas ligišioi 

i nepergalėtą lenkų čampijo 
I ną Stasiaką. Dabar Juška

roles, taipgi gerai lošė Zaka- tūlą turėjo Stasiakas. Len

didžiausias smūgis. 
Jiems ypač pikta, kad ji.

... .. . , ičampiiona paguldė “przek
tame ir rengėjai turės pelno. ]ęty litvvin ”

Reporteris, j Ristynės buvo labai įdo- 
____________ mios ir smarkios. Nors Juš- 

! ka savo vikrumu ir mokėji
mu ristis ant visų punktų su
kirto lenką, betgi publika 
manė, kad lenko milžiniška 
spėka suteiks jam pergalę. 
Vienok apsiriko. Pasirodė 
kad Juška prie savo mitru 
r.f turi nemažesnę spėką už 
!e i : F* nėjus pusvalan-

rolėj.
Publikos buvo pilna sve-

PASTABĖLĖS.
Pastolius Kubilius, ažuot 

mokinęs kitus, pats geriau iš
moktų lietuviškai rašyti, tuo- 
riet žmonės iš jo juokų ne
darytų.

Girde įau, jjg daininink u 
Bačiulis iau gavo ‘divvi

.1 .

viena p^a jgeijy ^ristikų,

f
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i'ONiKtk 
yniai. biznis _ _
ų. Galima ir ant haiiių**"niainyt. 
ėreipkitčs į "Keleivio” ofisą. (G> 

2">5 Broadnay. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA NAMAS ant l)or- 
■hester St., So. Bostone, 3 šeimynų, 
>o 5 kambarius, su visais įtaisymais. 

Rendų 87 dol. į mėnesį. Matvkit sa
vininką: 123—2nd St., ant pirmų lu
bų. So. Boston. Mass.

GREITAI PARSIDUODA
Bučcrnč ir Grosernė, viena Dcr- 

chcstery, antra So Bostone, ir viena 
turi būt parduota. Nemokantį darbą 
mes išmokinant. Klauskit

235 Broadway. So. Boston! Mass.

PARSIDUODA
2 šeimynų namas ir 6 automobilių- 

aradžius. geriausioj vietoj South 
iostone, 4 ir 5 kambariai su visai

naujausiais improvementais. šiluma, 
.r elektrikas. Kaina tk $9,000

3 šeimynų 15 kambarių namas su 
vėliausios mados improvementais. 
skyrium šildomais pečiais, piazais iš 
pryšakio ir užpakalio ir elektriką, ge-
ausioj vetoj Dorchesterv. prie Plea- 

sant St- Savininkė gyvena New Yor- 
ke ir dėl tolumo turi parduoti. Kaina 
tik SI2.000.

A. I V A S
361 Broadway. So. Boston. Mass.

NEV EDUSIU VAIKINU ŽINIAI.
Tūkstančiai darbininkų Amerikoje 

• įdirba tik 1S dolerių savaitėj. Ger
biamas vaikine, ar manai apsivesti 
uždirbdamas tik 18 dolerių? Kadangi 

iekvienam vedusiam reikia uždirbti 
įeniažiau kaip 35 dol., tai ką tamsta 

darysi uždirbdamas tik 18 dolerių? j 
-Jei nežinai, tai rašyk laišką Ho-Ro-Čo.; 
Mrg. Kompanijos agentui, įdėdamas; 
už 10c. štampų. Jis prisius nurody
mus, kaip galima uždirbti 35 dolerius 

“avaitėje.
STANLEY POCIUS

1034 H'ashington St., Boston, Mass.

'!
Kalbą LiątvTHkai. Laakiikąi »r<

III
EUROPEAN KEATBĖK 

1MPORT1NG HOLSE 
Loaell Strcet. Boston. Mass.

I
Dr. J. Ludms Seymar

UVii| čampijonas FRANAS JUŠKA.
pereitam ketverge paguldė STASIAKĄ

Ukrainos čampijonu JOE MALCEVVICZ
s CH1EE MONTCl R susitiks su CLHE BINKLEY. 

lilANK DUTCHER su "NEŽINOMU.”
Ristynės bus šiame ketverge

22 D. SAUSIO-JANUARY, 1925
Pradžia lygiai 8:15

GRAND OPE <A HOUSE
ion St., kampas Dover St.. Boston. Mas-.
.pienas geriausių ristikų šioje šalyje. Per paskutiniu# 
jū nepaguldė. Kertą jam buvo pripažinta pergalė net> 
ainpijunų Lewis ir Caddock. Ar pagyl*iv^ ii m>»«„ ■
.usimas bus išrištas ketverge vakare1 ~s

25

II

TeL So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

LITU VIS DANTISTAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

uo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOMIS: 

iki 1 v. po pietų 

Seredomis' iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadwąy, tarpe C ir D St
SO. BOSTON. MASS.

_____________________________________ _I-
Tik ką išėjo iš spaudos ašiuoni nauji muzikos 

* veikalai. Daina> imui su piano akomponementu.
; Mužiką pa rate Ą. Bačiulis

’f:?- Audra Prieš Dieną (Solo) .....................
J f žvaigždutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) 
4 : Oi. Dainos (Solo arba Duetas) .........
2 ■ Nokturnos (Duetas: Bassui ir Sopranui) .. 

i piemenėlis ( Duetas) .. ......................
O. Laisve (Mišram Kvartetui arba Chorui). 
DįyJiu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ...

Imant visus veikalus sykiu, prisiusiu už $t.00 
. Siųsdami užsakymus, siuskite ir pinigus, išper

inant pašto Money Orderį sekančiu adresu:
ANTANAS BAČIULIS

_ J*. O. Box 16, So. Boston. Mass.

MUZIKOS VEIKALAI \.. . I
ĮįI

J
paguldys jį musų dru-<;

Ji
1T

r? j 
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£ TEi. EMT :E 7365 '' > Tel South Bontt.n 35»»
'į n ---- c 'J ltesidcr.ee Univctsity J463-J
| DR. F. MITŪLAITIS H S. M. P'i^SW
> t kr.:x .leii šviesa X < UETUVĖ MOTERIS ’

------------- - . VZ -----------------

Ą 322A
\ AI>YN
£ 12-2.
v

J* Resider.ee Univcrsity J463-J

5 7

F

hern.ia
. ‘K AVE2.
T. M1C11.

5
I

? ADVOKATĖ , >
-j 366 Brn*d« My, So. Boston. Maa*. 
> Ro<>m 2.

... $1.00
J .75

.. .... .50
I .. $1.25

. -.50
. - .50

... .75

Dr. H. M. Landau |
GYDYTOJ \s i
18 Chamb,
Sp--cial : 
naliu ’iu ;
KR \1 JO
LIGAS.

LIETUVIS 
GRABCRIUS

(l M>ERi \KER)
i >’a atidaręs

nauja isurga. k i kiekvienam
maloniai nat.yr: s laidotuvių
reikaluose, nona r.t ant ko: iu
kapiniu. >: ’ . i <• laidojančių.

Tatai .M..::-eii ir apielinkės
lietuviai p vru pzrna&uo-
se reikaluose ki- .lis pas savo
lietuvi: <■)

AIMDI \ M :tkuną
('.V Ai d

25 Eaterpr - S Tol. 6746AV
Mass. >/•

530 .\. .••aii: >4
Tel 1<»23

>ckton, Mass.
• . i

___ . .

1
ii

•Jau sugrįžo iš Europos ir vėl 
praktikuoja mediciną po seno
vei žemiau telpančiu adresu.

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

2538 E Ailegheay Avė, 
Philadelpkia, Pa.

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.SOUTH ENI> KRAUTUVĖJ. KUR KIEKVIENĄ DIENĄ TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTU DARBININKU PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIKTUS, PLUMBINGĄ, 
ELEKTRIK INTUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musą kainas su kitų krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė, kurią turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena šei-

South End Hardware Company 
u-lW5 WASHINGTON STREET, BOSTf'N, MASS.

Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover Elevated stoties.

< >:><

Teier

4

Kaina JO ir 60 centai.

i

i

*4
»
r

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

Lietuvis Optometmtas

i

-Ą

“i

t

£ 
č3 
lr»

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas aekntąų ir ąfcro- 
niškų vyrų ir notarų Itin.

18 Pzrmenter SL, Boston, Mato 
(Prie Hanovtr SL)

Tel. Richraond 668. (•)
Valandos nuo 9 ryto iki t vak. 
Nedčldieniais iki 4 vai po pioL

Geras l.n .ner tas nuo sustin
gusių sąnarių-r raumenų trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bor.kutą šiandien.

filRi RGAS X 
k»s:-jn. Mass. J 
Akų ir S
įirjrai gydo: V
IR K .TAS S

Svirplys

4

Skausmai 
mėšlungis,

SEVERAS 
GOTHARDOL

NUOMARI į
:,et H3K. >

■■MMMBMMMBMMMBMiMMMMMMaMaMMm 
Lietuviškai - Lenkiška Aptieks 
JMn norite teisingą vaistą temoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistą, sakną nuo viso
kią ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymai, nuo uždegimo plau- 
flų, NO kosulio ir kitų ligą. Taipgi turime nuo visokią slaptingą 
Hffą ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 

ną. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
r "patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistas h sučė- 

dyt pinigus, tad steikite į APTIEKĄ po numeriu

101 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

4P W. F. StVtRA
• 1c o

CFOAU RAPfDS IOWA •

Ntoėli****.’,
705 N

-.0
.pi1 i’’ rJ 

■ii 
<5

fšeg%aminuojiš akla, priskiriu 
akinius. kreivas akis atfttevinu 
ir amblyopiškose (aklom) O 
se sugrąžinu švito* tiMpi 
laiku.
J. L PAŠAKARNB O. IX
447 Broadvay, Sa.

'i H. F. KUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki 11 ryte 
1 iki 3 po piet -' 
7 iki 9 vakare

389 BROADWAT 
S3. BOSTON, 

TeL Su. Bestos 2231

/

MEDICINOS DAKTARAS

j Dr.LEO J. P0DDER ii Petrogrado
| Spgielietąe Ihte •eterą irvyr*, kraajo ir ekarea. Kalba len-

1 ALLEN^Sf, Cor. Uhambers SU BOSTON. MASS.

f-i ne
Custom ■)
Tailorinp,

Jeigu norite, kad rū
bai nesugadintų Jūsų 
gražią išvaizdą, tai 
duokit pasiūti juos

A. SIMONAIČIUI

SIUTUS IR OVER- 
KOTUS siuvame ant 
užsakymo, visokiomis 
madomis. Taipgi taiso
me ir išprosinain.

A. S ĮMOK A IT! S
344 Braadoay,

1 laiptus augalai. 
SO. BCCTvN, MASS.

ltesidcr.ee
Resider.ee

