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Lietuvos Seime

LIAUDININKAS STAU- Kuomet pirmininkas buvo jų 
GAITIS IŠRINKTAS

PIRMININKU.

Tautinių mažumų atstovai 
susidėjo su opozicija ir su
mušė klerikalus, kurių ne 

visi buvo susirinkę.
Šią sąvaitę atėję iš Lietu

žmogus, tai tas jiems ėjo 
.sveikatom Pirmininkas galė
jo elgtis Seime kaip koks de
spotas. Jis galėjo daiyti įsta
tymų iniciativas, jis galėjo 
opozicijos Įnešimus atmesti 
be svarstymo, ir tt. Klerika
lai tuo labai džiaugėsi.

Dabar gi šitas statutas ga-
' Jnikrašciai praneša, kad pjjekti jų«pačių kaili. Tai

MAGIKAS SUSIRĖMĖ SU 
SPIRITU AUSTAIS.

* Amerikoje yra spiritualis-
siuntė mums iš Washingtono AR NEBŪTŲ REIKAL1N-- tų sekta, kuri skelbia, kadi 
šitokį-“Eitos” pranešimą: GAS VISUOTINAS AME- Į pasauly yra dvasių, su kurio-

“ Pasirodžiusios spaudoje RIKOS LIETUVIŲ mis galima susižinoti ir iš ku- 
žinios apie lietuvių-lenkų su-į SUVAŽIAVIMAS? |rių galima daug kas patirti, 
sirėmimą prie demarkacijos; ---------- Į Pereitą sąvaitę buvo viešai
linijos ties Padgajumi — ne- ■ Ateivybė sulaikyta. Musų or-1 svarstomas Kongreso bilius, 
atatinka tikrenybėje. Gink- ganizacijos silpnėja. O jo» i kuriuo norima uždrausti 
luoti lenkų policininkai, per-'turi daug turto. Reikia jį ap- Washingtone visokiems ap- gį 
ėję demarkacijos liniją, pra- Į saugot, kad neliktų sveti- gavikams burti ateitį ir imti “ 
dėjo musų pusėje kirsti me- i miems. Reikalinga taipgi užtai pinigus. Susirinkę spi- 
džius, bet musų policijos bu-Į prieglauda musų seneliams, ritualistai pradėjo prieš tą 

■ —. bilių protestuoti, sakydami,
kad mirusių žmonių dvasios 

acna įauai galinčios ateitį nusakyt labai 
i? Del "vietos sto- teisingai, todėl nesą jokios 

kos negalėjome jį ištisai šia- apgavystės ir to negalima 
t me numery i
i dėl paduodame tik pamati
nius jo punktas.

Suglaudus, drg. Pilka sa- 
: ko štai ką:

Mes. Amerikos lietuviai, 
! sudarome beveik pusę savo 
į tautos. Mes turime stiprią 
Įspaudą ir turtingų draugijų; 
i mes turime aukštus mokslus 
baigusių profesionalų ir pra
sigyvenusių biznieritį. Tai 
yra teigiamoji musų pusė.

Bet tuo pačiu laiku mes 
turime daug vargšų, senelių, 

i kurių senatvė visai neapru- 
i pinta. Ateivybė jau uždary-

Nauji Karo Debesiai 
Balkanų Padangėj

ANGLIŲ TRUSTAS PLĖ- TURKIJA SUSIRĖMĖ SU 
ŠIA VISUOMENĘ. GRAIKIJA.

Angliakasiai streikavo še
šis mėnesius, ” ’ 
daugiau algos, 
trustas nesitaikė, aiškinda
mas, kad pakėlus algas rei
kėtų kelti ir anglių kainą, o 
jis, trustas, nenorįs anglį 
brangint, nes tai butų visuo
menės plėšimas.

Angliakasiai sutiko grįžti 
darban senomis algomis, ir 
kapitalistų spauda paskelbė, 
kad dabar anglies kaina pa
liksianti ta pati. Tečiaus kaip - . _ . - — - » 

žmonių mulkintojai, ir kad su naujomis anglimis,^pasi
rodė, kad kaina pakelta po 
$1.50 ir po $2.00 ant tono. 
Bostone dabar reikalaujama 
$18 už toną, kuomet prieš 
streiką tokios anglįs buvo 
parduodamos po $15—$16 
tonui. Vadinasi, trustas vis
tiek plėšia visuomenę. Ir val
džia nieko nesako. Preziden
tas Coolidge nenorėjo kištis Į 
angliakasių streiką, kad ne
pabranginus anglies: bet

reikalaudami V'sa ^5°?“ *««.»».•»* iį“*1’ 
. bet kasyklų I “““» *“■:*> T,ulb 

......... Lyga nesutaikys tų dviejų 
priešų.

Balkanuose vėl pradėjo 
rūkti durnai, iš kurių gali kil
ti naujas pasaulio gaisras. 
Ginčas ši kartą kilo tarp 
Graikijos ir Turkijos dėl ma
žo sklypo žemės Trakijoj.

Redos, Lausannos konfe
rencija yra aiškiai nustačiusi 
tarptautinį nibežių tarp Tur
kijos ir Graikijos. Toj konfe
rencijoj buvo nutarta, kad 
Maritzos upė turi būt ta lini
ja, kuri skirs turkų Trakiją 
nuo graikų Trakijos. Tas yra 
gana aišku. Bet šita upė turi 
dvi šakas, o Lausannos kon
ferencijoj nebuvo aiškiai nu
tarta, kam turi prigulėti že
mė tame upės dvišaky: Tur
kijai, ar Graikijai.

Šitas neaiškumas, mato
ma, buvo paliktas tuo išro- 

________  _ ____  __ kavimu, kad •tą žęmę galėtų 
kada trustas ją pabrangino užimti graibai .ir kad turkai 
savo naudai, tai ponas prezi
dentas tyli.

vo apsupti ir priversti prasi
šalinti.”

Mums visai nesupranta- kuriuo jis iškelia labai svar
inąs čia pasakymas: “apsupo Į fru klausimą. 2 J r1: 

i ir privertė prasišalinti.” Po-! kos negalėjo

Draugas D. Pilka yra pri- 
davęs mums savo straipsnį,

9 vasario įvykęs sensacingas 
Seimo posėdis, kur pirmu 
kartu buvo sumušti klerika
lai ir Seimo pirmininku iš
rinktas liaudininkas Dr. J. 
Staugaitis.

Kaip žinia, iki šiol Seimo siškai uždaryti burnas. Tuo 
pirmininku buvo klerikalas tarpu gi iš tos opozicijos 
” ‘ ’ > pagarsėjęs savo tampa išrinktas Seimo pir-
bėgimu” į užsienį ir vėliaus mininkas, kuris galės pa- 

s klerikalams Seime 
burnas uždaryti. Ir jie nega
lės nieko prieš ji padalyti, 
nes, sulyg jų pačių padaryto 
statuto, jis gali pašaukti Sei
man policiją ir išmesti juos 
laukan, taip kaip jie padarė 
andai su drg. Bieliniu, d-ru 
Grinium ir kitais savo prie
šais. i____

Taigi., teisinga ta patarlė, kųs perėjimai Kordiljerų jaunoji karta eina su ameri- 
kalnų ir tropikų miškų taip į kiečiais. vaikai lietu-
susilpnino vyr. leitenanto viais jau-nebuL Ir ateis lai- 
Ant. Kaziuno sveikatą, kad kas, 
jis pradėjo spiaudyti krau- viai visai išnyks, 
jais ir pagaliau mirė.

Kitas keliauninkas p. A. 
Butavičius, netekęs savo išti
kimo draugo, vis tik dar nėra 
nusiminęs ir ketina eiti to
liau į Japoniją, Kitajų, Indi
ją ir Australiją, iš kur jau 
ketina grįžti Lietuvon, 

Žinia apie vyr. Įeit. Kaziu-

ve, kur yra jiems smūgis.
Yra da ir kitas nemalonus 

dalykas klerikalams. Arti- 
nanties naujiems Seimo rin
kimams jie ruošėsi Įvesti sa
vo diktatūrą ir opozicijai vi-

Petrulis, pagarsėjęs savo tampa išrinktas Seimo pir-
_____ 2______2_______2 •_____ -12______ -t _ _ _ *

surištas su “15 pūdų sidab- tiqpis 
ro.”

Po tų nemalonių “ekskur
sijų,” Petrulis iš Seimo pir
mininkų rezignavo ir reikėjo 
išrinkti jo vieton naują. Kle
rikalai įsitikinę savo galybe, 
nedaug apie tai rūpinosi. Jie 
galvojo taip: “Na, Petrulis 
pasitraukė, tai pastatysim ki
tą krikščionį. Šiaip ar taip, 
vistiek bus musų pirminin
kas. Bedieviams nėra ma
žiausių šansų.”

Ir taip galvodami klerika-, 
lai į Seimą nesiskubino. At- ■ 
sūlarė posėdis, o jų atstovų 
daug trūksta. Klebonai ma
toma. da vartėsi šiltuose pa
taluose. Tuo tarpu gi opozi
cijos atstovai susirinko visi, j 
Tautinių mažumų atstovai pijoj, 
irgi atėjo.

Laikrodis išmušė 1Q va
landą ir praimtas Staugaitis 
atidarė Seimo posėdį. (Sei
me yra du Stauga;čiai: pra
lotas Staugaitis yra klerika-

licija visur stengiasi vagišius 
suimti ir pristatyti savo teis
mui, o čia padaryta kaip tik 
priešingai: priversta pikta
darius pabėgti!

Ar ir su arkliavagiais Lie
tuvos policija taip daro?

išspausdinti, to- es« Bst pagarsėjęs
- magikas houdini, kuris teat

ruose rodo visokias “štukas,” 
pareiškė, jog visi spiritualis- . ! r • uci uau. i uviaip tunu
tų kunigai e>ą apgavikai ir tjk atėjo pirmutiniai vagonai

MIRĖ LIETUVOS KARI
NINKAS BEKELIAUDA

MAS APIE PASAULĮ.
1924 metais du buvusieji 

Lietuvos armijos karininkai 
—Butavičius ir Kaziunas — 
išėjo iš Kauno i kelionę apie 
pasauli. Jiedu jau buvo perė
ję vakarų Europą, Afriką ir 
skersai Ameriką. Bet čia at- i ta ir naujų spėkų neatva- 
sitiko vienam nelaimė: sun- žiuoja. Čia auganti musų

visas jų dvasias, jų kalbas ir 
judėjimą jis galis padalyti 
mechanišku budu.

Spiritualistai tuo labai už
sigavo ir pradėjo rėkti, kad 
Houdini “Įžeidžiąs jų tiky
bą.” Kilo toks lermas, kad be 
mažko nepriėjo prie mušty
nių.

I

kad lazda turi du galu. Ant
ras lazdos galas dabar atsi
suko prieš klerikalus. kada Amerikos Retu

VAIKINAI SKERDŽIA 
VIENI KITUS DĖL 

MERGINŲ-
Štai kokių naujienų mums 

praneša iš Lietuvos.
Sausio 4 d. Vilkijos para- 

Paliesių kaime pas 
vieną merginą ant syk atva
žiavo dveji piršliai. Besiper- 
šant tarp apiejų pusių kilo • 
piktumas. Vienos pusės pirš- j 
liai puolė mušti kitos pusės' 

_____ _  _ piršlius. Pasekmėje, antro-: 
las, o d-ras Staugaitis -liau- sios pusės vaikinas užmuš- 
dininkas.)_______________itas ant vietos, o piršlys su su-'

Kada pasirodė, kad posė-;skaldyta -galva nuvežtas Į: 
dvje trūksta kokiu penkių!Vilkiją pas gydytoją, kur! 
krikščionių, klerikalas Vai-;už valandos laiko pasimirė. ) 
lokaitis tuojaus pasiūlė pa-! I antrą sąvaitę po šito atsi
daryti pertrauką, kad davus I tikimo Panemunės parapi- 
laiko saviškiems susirinkti. lj°j- Leyoniškių kaime du 
Onnziriia tam nripšinnsi. te- vaikinai Xenckuniukas ir

daryti pertrauką, kad davus ;tik.imo Panemunės parapi-

Opozicija tam priešinosi, te- vaikinai 
čiaus pirmininkaujantis pral. Butkiukas užmušė savo prie- 
Staugaitis paskelbė pertrau- šą Pavalkiuką. Beveik tuo 
jęą ■ pačiu laiku Piesčių kaime,

Tuomet tautinių mažumų' Panemunės parapijoj Bar- 
atstovai, 
vokiečiai ir 
zicijos pusėn.

Pradėjus balsuoti, liaudi
ninkų kandidatas d-ras J. 
Staugaitis gavo 38 balsus, o 
klerikalų pastatytas kandi
datas “daktaras” Ambrozai-

kaip antai žydai, j tauškutis papiovė Mockiu- 
’r kiti, perėjo opo- ką. Pastarasis tapo nugaben- 
ėn. tas Į Kauno ligoninę, kur gu-

li ant mirties patalo. Taipgi 
nesenai tame pačiame kaime 
Dailidukai supiaustė peiliais 
Ramanauskiuką.

Panašių atsitikimų yra
tis tik 35 balsus. Tuo budu'daugybė ir kitose parapi jose, 
d-ras Staugaitis tapo išrink- Tankiausia vaikinai susipyk-
tas Seimo pirmininku.

Renkant kitus prezidiju- 
mo narius jau atėjo daugiau 
klerikalų atstovų ir pastaty
tas socialdemokratų kandi
datas inž. S. Kairys į vice
pirmininkus nepraėjo. Vice 
pirmininku tapo išrinktas 
klerikalas pral. Staugaitis.

Žinoma, vienas pirminin
kas nekažin ką tenuveiks. 
Pakol Seime bus klerikalų 
didžiuma, .tai priešingo 
jiems įstatymo vistiek nega
lima bus pravesti. Bet vis 
dėlto prakišimas šitokios 
vietos Seime klerikalams

BOIKOTAS KARO 
ŽAISLAMS.

New Yorke šią sąvaitę at
sidarė žaislų fabrikantų su
važiavimas. Į tą suvažiavimą 
atvyko-Tarptautinės Moterų 
Taikos ir Laisvės Sąjungos 
delegacija ir Įteikė fabrikan
tams reikalavimą, kad jie 
liautųsi darę karo žaislus 
vaikams, kaip antai mažiu
kes kanuoles, šautuvėlius, 
kareivius ir tt., nes tokie da
lykai auklėja vaikuose mili- 
tarizmo dvasią ir jau nuo 
mažens daro juos žmogžu
džiais. Jei fabrikantai nesi
liaus tokių žaislų darę, mote
ris sakė, tai tokiems žaislams 
busiąs apskelbtas boikotas.

paskui negalėtų-turėti prie 
jos pręŽėnsijų. Tuo laik Tur
kija buvo tik ką pralaimėjus 
karą su aliantais, o Graikija 
buvo aliantų draugė, todėl 
viskas ir buvo daroma Grai
kijos naudai.

Bet netaip viskas išėjo, 
kaip Lausannos konferenc;- 
jcj aliantų diplomatai plana
vo. Po karo turkai nuvertė 
seną savo valdžią ir apskel
bė respubliką. Pasiliuosave 
nuo senojo despotizmo, lais
vi turkai stojo su nauja ener
gija ir pradėjo lupti grai
kams kailį, kurie buvo įsi
veržę jų žemėn. Graikų ar
mija tapo visiškai sunaikin
ta. Smirna sudeginta. Trium
fuojanti turkų kariumenė su
grįžo Trakijon ir užėmė tą 
žemę Maritzos upės dvišaky. 
kuri buvo palikta aiškiai ne
išspręsta.

Graikija dabar pareikala
vo, kad šita žemė butų sugrą- 
gintajai, bet Turkija atsa
kė: “Niekuomet!”

Abidvi pusės vėl gatavos 
stoti Į karą ir muštis iš nau
jo. Ir jeigu dabar kiltų ka
ras, tai bijomasi, kad jis ga
lėtų Įtraukti ir kitas valsty
bes. Todėl Tautų Lyga mė
gina gaisrą užgesinti, pakol 
jis da neišplėtojo. Bet ar jai 
pavyks susivaidijusią Turki
ją su Graikija sutaikyt, tai 
lieka da pamatyti.

NUBAUDĖ ŽIAURIĄ 
MOTINĄ.

Bridgewater, Mass.—Tūla 
Amelia Sperida čia sumušė 
savo 12 metų amžiaus vaiką 
užtai, kad jis nuėjo ant ju- 
džių ir pasivėlino pareit va
karienės. Policijos viršinin
kas, važiuodamas pro jos na
mus, išgirdo vaiko riksmą, ir 
Įbėgęs i vidų rado Speridą 
mušant savo vaiką per gal
vą. Valdininkas atėmė iš jos 
vaiką ir nuvežė pas netolimą 
daktarą, o paskui sugrįžęs 
areštavo žiaurią motiną. Po
licijos nuovadoj buvo užra
šytas jos vardas ir ji paleista 
iki teismo namo. Kada ji 
parėjo namo, tai jos vyras 
padarė jai abidvi akis juodas

Kam tuomet teks tie tur
tai. kurie dabar priklauso 
musų organizacijoms? Ant
ras svarbus klausimas: kas 
duos pastogę tiems broliams, 
kurie susilaukę senatvės bus 
išmesti iš dirbtuvių? O tokių 
žmonių yra daug, kurie neži
no, kur ir kaip jiems teks pa-
__ _ j 

{dienas.
i Taigi reikia sušaukti vi-

............................................................ *

no mirti Kauno sportininkų baigti paskutines gyvenimo 
tarpe sukėlė gilų liūdėsi.

MOKYTOJUS TERORI
ZUOJA.

Salakas. Salako klebonas 
kun. Martinaitis nesenai iš
siuntinėjo savo parapijos 
pradžios mok. mokytojams 
pakvietimus susirinkti pas jį, 
kad sudaryti Liet. kat. moky
tojų s-gos skyrių. Daugelis 
mokytojų, žinodami, kad da
bar jų duona nuo klebonų 
priguli, bijodami patekti i 
neištikimųjų skaičių, ne iš 
meilės, bet iš baimės atsilan
kė ir neva sudarė Kat. Mok. 
s-gos skyrių, tik 3-jų mokyto
jų nebuvo. Tai tokiomis 
priemonėmis šių dienų kleri
kalai “stiprina” savo organi
zacijas ir tuojaus giriasi 
“Lietuvoje” ir “Ryte.”

suotiną Amerikos lietuvių 
suvažiavimą ir rimtai šituos 
klausimus apsvarstyti. Pa
matiniai reikalai, kuriuos su
važiavimas turėtų sutvarky
ti. yra šie:

1. Sustiprinimas musų pa- 
šaipinių ir kitokių organiza
cijų.

2. Palaikymas musų jau
nuomenės prie lietuvių.

3. Įsteigimas lietuvių na- 
cionalės ;
ba tarybos. 1 
gintų lietuvių reikalus.

4. Įsteigimas prieglaudos 
pasenusioms Amerikos lietu
viams.

Suvažiavimas galima bu
tų sušaukti šią vasarą Phila- 
delphijoj. kuomet tenai pra
sidės visasvietinė paroda. 
Ton parodon daug lietuvių 
važiuos žingeidumo dėlei, 
taigi prie tos progos galima 
ir suvažiavimas turėti.

KOZIRNINKAI IŠŠOKO 
PER LANGĄ NUO 3 LUBŲ

Nashua. N. H.—Pereitą 
sąvaitę policija čia užklupo 
kozirninkų kliubą ir pradėjo 
laužtis per duris. Nusigandę 
kozirninkai atsidarė langą ir už vaiko sumušimą. Ant ry- 

’ ’tojaus Sperida turėjo eiti 
kad jie buvo ant teisman su juodomis akimis, 

ir sukrito viens ir prie to da ji buvo nuteista

pradėjo nerti laukan, visai 
užmiršę, 1 
trečių lubų, i 
ant kito kaip lepšės. Policija visam mėnesiui į pataisos na- 

administracijos ar- 8 jų suėmė ir jie turėjo užsi- 
kuri tvarkytų ir mokėti po $10 pabaudos.

mus.

WORCESTERIO LIETU
VIAI SMERKIA BIMBĄ.
Pereitą savaitę Worceste- 

ryje buvo 25 organizacijų 
Įgaliotinių mitingas, kuris 
pasmerkė Bimbą ir paskelbė 
anglų spaudoj, kad iš 8,000 
lietuvių Worcestery yra tik
tai 17 komunistų, todėl jie 
negali lietuvių atstovauti ir 
neturi teisės jų vardu kalbė
ti.

FRANCUZAI IŠGERIA 
DAUG VYNO.

Pereitais metais francuzai 
išgėrė suviršum 1,000,000- 
000 galionų vyno. Šįmet jie 
žada da daugiau išgerti, nes 
vynvuogių derlius buvo di
delis, o vyno nėra kur par
duoti. Pirma daug vyno iš 
Francuzijos paimdavo Ame
rika ir Rusija.

1

BAŽNYČIA PIKTADARIŲ 
NEPATAISO.

. Chicago. — Kun. T. H.
_ - . . - . , Philpott čia visuomet skelb-

ton pamokinus jaunimą do- davo, kad tikėjimas ir baž
nyčia, tai tikriausis vaistas 
nuo piktadarybių. Du mėne
siu jisai priėmė tik ką 
įslei;

i sPr
dženitoriaus vietą prie savo 
bažnyčios. Sekantį nedėldie- 
nį kunigas pasakė apie tai, w
net pamokslą, pareikąjla- Lietuvos sieną tarpe Kiscie- žiavimas pasmerkė visokius 
mas: “Statysite, kaip tas’’ ' r1''’ ' ” * ” ’ ’
žmogus prie bažnyčios pasi-

| taisys!”
Bet pereitą sąvaitę šitas 

kunigas jau pranešė polici
jai, kad ji jieškotų to dženi
toriaus, nes iš bažnyčios pra
puolė $7.670 ir kartu dingo 
dženitorius

sta ir skerdžia vieni kitus dėl 
merginų. O kunigėliai, vie-

ros, keikia socialdemokratus 
ir liaudininkus.

IŠ ŠUNŲ DARO MUILĄ.
Maskvos žiniomis, perei

tais metais Rusijoj buvo už
mušta 10,000 palaidų šunų, 
kurie paskui buvo atiduoti Į 
valdžios riebalų dirbtuvę ir 
suvirinti Į muilą.

TYRINĖS PROHIBICIJOS 
PASEKMES.

Atstovų buto komitetas,Iyra skaudus smūgis. Mat klę- Washingtone vienbalsiai nu- 
rikalai yra pakeitę Seimo tarė ištirti kokių pasekmių 
statutą ir suteikę pirminin-yra davęs i .................. '
kui labai didelės galios, tymas

prohibicijos įsta-

eistaiš kalėjimo seifų 
rogBfftoją ir davė jam • . • • • • *7

t

MOKYTOJAI SMERKIA 
MOKSLO PRIEŠUS.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone atsidarė 56-tas A.----
kos mokytojų suvažiavimas, kumščios

PARDAVĖ SUBANKRUTI- 
JUSIĄ MĖSOS KOM

PANIJĄ.
Pereitą sąvaitę Chicagoj 

tapo parduotas iš varžytinių 
i subankrutijusios mėsos fir
mos, Wilson & Co., visas tur
tas ir biznis. Gauta $23,150,- 
000

SUMUŠĖ PREZIDENTO 
SUNUI NOSĮ.

Prezidento Coolidge’o su- 
Ameri- nūs John užsimanė išmokti 

_______ ' '"i “sportą.” Pereitą 
kur 15,000 susirinkusių dele-sąvaitę Ambersono kolegi- 1 1 • • • .

LENKAI VĖL UŽPUOLĖ
LIETUVIUS.

Suėmė 7 musų kareivius ir
užėmė lietuvių miškų.

Associated Press praneša iš
Kauno, kad 22 vasario 200
lenkų, ginkluotų granatomis gatų atstovauja 800,000 or- joj, netoli Bostono, jisai sto- 
ir kulkosvaidžiais, perėjo ganizuotų mokytojų. Šuva- jo kumščiuotis :

bloto ir Podgajų, suėmė 7 fanatikus, kurie Įstatymais 
Lietuvos kareivius ir užėmė nori uždrausti evoliucijos 
mišką, kuri dabar daboją mokslą mokyklose skelbti. 
300 lenkų. _ Mes norime priminti tiems

Kita žinia iš Kauno sako, apuokams, sako mokytojų 
kad dėl šito lenkų užpuolimo rezoliucija, kad Įstatymais 
Lietuvos valdžia kreipėsi galima uždrausti skelbti tei- 
Tautu Lygon, prašydama už- sybę. bet negalima pakeisti 

įtarimo. gamtos.

I su žyduku KUNIGAS DEGTINDARIS
Silvermanu iš Waterburio. Colorados valstijoj buvo 
Po trijų susirėmimų prezi- areštuotas juodveidžių kuni- 
dento sūnūs tapo sumuštas ir gas Jacob Hazel už degiinės 
žydukas apskelbtas pergalė- darymą. Kada jam reikėjo 
toju. stoti į teismą, tai jisai atsine-stoti į teismą, tai jisai atsine-

Šitą žinią paskelbė visi šė bibliją ir pradėjo iš jos 
laikraščiai, ir nėra abejonės, skaityt, kad ; ats Kristus bu- 
kad prezidentas Coolidge ją vęs dee*:adaris ir todėl deg- 
skaitė, tečiaus jis nieko apie įtinę daryti negalis būti jok
iai nepasakė. 'prasižengimas. _
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minėtam urėdui, bet ir pataria
me kitiems SLA. nariams bal
suoti už jį. Adv. K. G ūgio iš-1 
rinkimas iždininku butų visais 
atžvilgiais labai naudingas Su
sivienijimui. Tokios didelės or
ganizacijos finansams, tvarky
ti reikia gabaus, energingo ir į 
apšviesto žmogaus. — kol to 
nebus, tai niekuomet neišnyks 
SLA. nariuose abejojimas ir ne
pasitikėjimas.

“Senasis iždininkas yra iš
šaukęs prieš save daug kriti
kos ir spaudoje, ir kuopų mitin
guose. ir net seimuose. Nepasi
tenkinimą juo šiandien dau
giausia išnaudoja savo tikslams 
bolševikai, kurie norėtų musų 
Susivienijimą ‘užkariauti" i 
paversti savo partijos krūme 
liu.

“Taigi Įstatykime i Pildoma 
ją Tarybą naują, gabią pajėgą, 
išrinkdami adv. K. Gugi SLA. 
iždininku. — ir visi pamatys, 
kad tai bus labai sveika musų 
didžiai organizacijai !”

BUSIMAS RUSŲ-LENKŲ 
KARAS.

tūrą. ILilkanu pusiaušaly. paga
liau ir Sovietų Rusuose diktatū
ra taipogi pražydo. Rusuose net 
anksčiau už Mussolinį. Toliau 
nuo Europos, Persijoje, kaip tik 
nesenai diktatorius Riza Khan. 
mikliai pasinaudodamas parla
mentarinėmis liekanomis, už
kopė ant aukščiausiu šalies sos
to ir vienu savo pasirodymu 
maitina kitų salių diktatūros 
šalininkų užgaidas.

"Piktaimos mėgėjų šiandien 
yra visose šalyse. Nes visur 
Europoje ir tūlose užeuropinė
se šalyse žmones, arba bent jų 
ūpą, spaudžia Įvairus ‘vargai.’ 
daugiausia ekonominiai ir ver
čia pagalvoti, kuris kelias butų 
tinkamiausias. Daugiausia kal
bama aplink diktatūrą.”

Na, o jeigu taip, tai kodėl

PONAS BIZAUSKAS 
PUOfAUJA

Mes gavome iš W .i 
tono oficiali pit. lešim.1, 
name Lietuvos r
giriasi apvaikščio ksi 
vos nepriklauso:;• j bes 
16 vasario.

Bet ar žinot, kaip tos su-' 
kaktuvės buvo m?.iir os? i 
štai, pasiklausykit:

“Iš vakaru Lietuvos ministe- 
ris su žmona turėjo pietus i.u-į 
riuose garins svečiais bu\c> 
Secretary of Stale ir Įku.ia 
Kellogg. Be jų pietuose dalyva
vo: Vokietijos Ambasadorius ir 
Baroness von Maltzan. Noi ve-, 
gijos Ministeris ir ponia Bn n’ 
su dviem dukterim pp. Inger ir 
Laura Bryn, Latvijos Ministe-, 
ris ir ponia Seya. čekoslovaki-. _ _
jos Ministeris p. Fierlinger,' nepabandyti diktatūros Lie- 
Senatorius ir ponia Couzens,,tuvoje? Ir “Klaipėdos Ži- 
ponia Britten. Ulinois valstijos nios 
kongresmano žmona. Biudžeto 
direktorius Generolas ir ponia 
Lord, admirolas ir ponia Bur- 
rage, p. R. Kelley, Rytų Euro
pos skyriaus vedėjas Statė De- 
partment'e, ir p. 11. Rabinavi- 
čius, Lietuvos Pasiuntinybės.
Sekretorius.”

Tai buvo tik iš vakaro. Tai 
buvo da tik pradžia baliaus. 
Ant rytojaus, 16 vasario, 
puota ėjo da toliau. Praneši
me skaitome, kad—

“Vasario 16 d. Pasiuntinybė
je buvo priėmimas nuo 4:30 iki 
7 vai. po piet.

"P. Bizauskienei padėjo šei
mininkauti prie stalų ponia de 
Riano. Ispanų Ambasadoriau.-, 
ir diplomatinio korpuso dekano 
žmona, ponios Britten. Seya. 
Latour, Lipova. Panaretova.

“Pasiuntinybė buvo išdeko- 
ruota palmėmis, rožėmis ir le
lijomis.

“Per priėmimą griežė stygų
orkestras.

“Svečių atsilankė į 400...” i
Ir toliaus eina ištisa litani

ja visokių “ponų” ir “poniį,” 
kurie musų Pasiuntinybėj

Tai taip krikščioniškos ‘
Lietuvos krikščioniškas at- PJUDOMĄJĄ TARYBĄ, 
stovas, ponas Bizauskas, ap- Dabar eina rinkimai į S. j 
vaikščiojo Lietuvos nepri- L. A. P. Tarybą. Nominacija1 
klausomybę! jau pasibaigė. Peržiūrėję*

O tuo tarpu toj nepriklau- kandidatų sąrašą, mes ran- 
somoj Lietuvoj tūkstančiai 
bedarbių neturi duonos! 
Vienam tik Kaune yra 4,500 
alkanų žmonių.

Ar nebūtų gi tūkstantis 
kartų krikščioniškiau ir nau
dingiau, jeigu tuos pinigus, 
ką buvo išleisti visokių “po
nų” ir “ponių” vaišinimui, 
ponas Bizauskas butų nu
siuntęs alkaniems Lietuvos 
žmonėms ir jų vaikams su
šelpti?

Mėtyt pinigus palmėms, 
rožėms, lelijoms ir stygų or
kestrams, kuomet tūkstan
čiai žmonių neturi duonos 
kąsnio, tai netik nekrikščio

T
I iy

ku-
r. bė

1 ūtu- 
enlę,

L g- n i

” sako, kad—
"Diktatūros problema svars

toma kai kada ir pas mus Lietu
voj. Ne vienas ir musų šaliai 
yra palinkėjęs Mussolinio. žino
ma lietuvišku. Kai kam išrodo 
nuobodu gyventi nerangia par
lamentarizmo sistema. Norėtu- 

' si daugiau gyvumo, o diktatūra 
jo teiktų. Kairieji dažnai kalba 
apie ‘krikščionišką diktatūrą’ 

' kaipo įvykusi ar įvykstanti 
faktą. Laukiama diktatorių dal
is šiandieninės studentijos, 
ateitininkų, tautininkų. Mums 
klaipėdiškiams dėl tų ginčų kol 
kas nei šalta, nei šilta, mes juos 
tik konstatuojame.

"Diktatūra, i
turą gali tautai kartais būti:sekanti pranešimą: 
naudinga. Ar ji šiandien Lietu-;

: vai reikalinga ir galima—gaila.; 
šiandien čia negalime svars-

i tyti.
“Bene sveikiausiai butų mu

sų tautai, jei ji pasiduotų dva- 
į siniai tokio tautos genijaus — 

diktatūrai.”

i Kaip matote, musų reakci
ninkai jau atvirai pradeda1 
sakyti, kad diktatūra reika-į 
linga. į

I

Adv. Kazys Gugis yra 36-! ši fotografija parodo, kaip aktorka Joyce Hawley mau
tos kuopos narys i_____  ___
SLA. veikėjas. Tinkamesnio 
žmogaus i SLA. iždininkus 
mes nežinom.

Į iždo globėjus galima bal
suoti už J. M. Danielių ir M.
A. Raginską.

Į daktarus kvotėjus, žino
ma. geriausis yra Dr. A.
Montvidas.

Jei nurodyti čia asmenis 
bus išrinkti, tai SLA. turės 
šaunią Pild. Tarybą.

LIETUVOS PASIUNTINY
BEI REIKIA GERESNIU 

RAŠTININKU.
i Lietuvos Pasiuntinybe pri- 

išmintinga dik- siuntė mums iš Washingtono

ir senasi dėsi sampano maudynėj, kurią sugalvojo teatrų savinin- , 
kas Earl Carroll. Jo namuose New Yorke buvo anądien 

j puota, kur dalyvavo apie 100 svečių. Kuomet visi jau ge
rai įsismagino, apie vidurnakti šeimininkas patarė jau
nai gražuolei nusirengti ir išsimaudyt šampane. Ji mielai 
sutiko ir tuojaus nusimetė drapanas, kurių ji ir taip jau 
nedaug ant savęs turėjo. Maudynė buvo pripilta šampa- 

• nu ir nuoga merga atsisėdo į jį. Tuomet buvo sušaukti vi
si vyrai su stiklais, o mergina visus girdė iš tos maudynės.

■ ■ ------------------

Dvylikta Lietuvos 
Pramones Valanda

siuntinybė Jungtinėms Amen- 
kos Valstybėms visu suintere
suotu asmenų žiniai praneša, 
kad Lietuvos Konsuliarinis ta
rifas yra pakeistas ir nuo 1 ko
vo mėnesio dienos 1926 m. bus 
imami šie mokesčiai:

“Už užsienio pasą arba jo 
pratęsimą vieniems metams 
Litų 50.—$5.00.

"Už leidimą iki šešių mėnesių j 
Litų 100—S 10.00.

"Už vienkartinę vizą ligi še
šių mėnesių Litų 60—$6.00.

"Už daugkartinę vizą ligi vie
nų metų Litų 400—$40.00.”

Šitas pranešimas yra pa
rašytas tam, kad žmonės ži
notų, kuo šitos kainos ski
riasi nuo senųjų: ar jos ma
žesnės. ar didesnės. Bet pa
klauskite tūkstančių žmonių, 
kurie šitą pranešimą skaitys, 
ar nors vienas iš jų supras, 
kas čia norėta pasakyti? Pa
klauskite, ar bent vienas 
darbininkų supranta, ką reiš- 

. kia “Konsuliarinis tarifas?" 
geriausis Kas yra “daugkartinė” ir 
P. Jui"ge- “Vienįartinė” viza? Ką reiš- 

................. ........ U “leidimas,” už kurį 
tiek gera Susivienijimui pa- reikalaujama 100 litu arba 
daręs, kiek ji. Ji įregistravo į §i0 iki šešių mėnesių? 
SLA. Massachusetts valsti- jjs skiriasi nuo paso? 
joj. ko negalėjo padaryti jo
kios komisijos.

>—i----7------- -------....... j I iždininkus
niška, bet stačiai nežmoniš- remti adv 
ka!

I

I

d ame tinkamiausiais šiuos 
žmones:

Į prezidentus — St. Gegu
žis. Jis yra rimtas vyras ir 
moka vesti organizacijos 
reikalus.

Į vice-prezidentus yra 3 
kandidatai, bet tinkamiausis 
iš jų — V. Kamarauskas.

Į sekretorius __
kandidatas yra p-lė P. Jurge- 
liutė. Turbut niekas nėra tas

ni., kuris padarė daug nuos
toliu ir privertė jį pasisukti į 
pietus. Daugelis upių bėga iš 
šiaurės į pietus ir sudaro 
gamtines’ gymimo linijas. • 
1920 ra. privertus bolševikus 
irauktis iš šių balų, geriau
sios jų dalys per šias balas 
'.raukėsi 38 -dienas. Ir per 
.iek laiko nubūtų suspėję at
sitraukti, kad butų sukilę 
vietiniai gyventojai. Daug 
.•eikšmės turi kelių nebuvi
mas. Esamoji sv arbi linija 
•jer daug arti rusų sienos ir 
apginti ją sunku.

Toliau nagrinėjama gink
lo rusių veikimas siose balo
se, pritaikant jas gynimui.

Apsigynimo karui iš anks
to numatomos keturios gyni
mo linijos:

1. Satilki — Vasilievičiai 
—Chuinik — Pripiates upes 
įtaka;

2. Ptitč — Uborty upių li
nija:

3. Lany — Gorvjni upių 
linija;

4. Vokiečių Didž. karo 
1915—17 metų pozicijos.

Rokitno baloms duodama 
dar didelės svarbos karo at
žvilgiu, nes jos saugo Varšu
vą iš rytų pusės. Kol tos ba
los bus lenkų rankose, jos 
duos vadovybei veiksmų lai
svę pergrupuojant lenkų ka
riuomenę gudų ir ukrainie
čių frontų baruose. Nurodo
ma, kad reikia vengti 1920 
m. padalytų karo klaidų (il
gos, siauros fronto linijos.) 
ir laikyti didesni paruoštą 
rezervą.

Toliau antrą syki pabrė
žiama, kad svarbiausios ope
racijos eis Lietuvos ežerų li
nijoje Į rytus nuo V ilniaus 
(okupuotoje Lietuvoje). Ten 
eina senoji tarp rusų ir lenkų 
kariuomenės komunikacijos, 
linija Orša — Vitebskas —- 
Smolenskas. Čia butą Bato- 
riaus, Napoleono, Paškevi
čiaus ir Trockio kariumenės. 
Ukrainiečių baras bus antra- 

: eilis, juo ir senovėje tik rai
teliai tesinaudodavo: toto
riai. Chmielnickio kazokai ir 
1920 m. Budiono kavalerija, 
traukdama į Lenkiją.

Pabrėžiama, kad būtinai 
reikia laikytis iš pradžios nu
matytose gynimosi pozicijo- * 
se, nes, netekę papėdės ir iš
sivystymo linijos į rytus nuo 
Vilniaus, lenkai bus priversti 
trauktis iki Vyslos, o tuo tar
pu rusai, net netekę Daugu
vos—DniAbfi 
traukę kelis

Kokiais frontais eis kovos. I
Šitokiu antgalviu tilpo vo- 1 

kiečių militaristų laikrašty 
“Mii. Wochenblatt” straips
nis, kur yra atpasakotas vie
no ‘aukšto lenkų karininko 
pranešimas, padarytas Len
kijos karo vadovybei.

Iš pranešimo matyti, kaip 
rimtai šiandieną lenkai jau
čią kas kartą labiau gręsianti 
iš rytų Laro pavojų nežiū
rint visų ‘‘draugingų” Mask- 
vos-Varšuvos vizitų.

Pranešimo pradžioj pra
nešėjas sako, kad iš visa ko 
matyti, jog pirmasai didelis 
Europos karas bus rusų-len- 

i kų karas. Nėra abejonės, sa
ko jis, kad Rusija niekados 
nesutiks su dabartinėmis 

j lenkų-rusų sienomis. Anks
čiau ar vėliau, gal net labai 
greit, gudų ir ukrainiečių 
gyvenami plotai, kurių 1920 

’ ’ bus iš 
Lenkijos atgal pareikalauti. 
Vadinas, rytų pasieny Lenki
ja turi nesutaikomą priešą, 
kuris tik laukia pirmos geros 
ar bent geresnes progos len
kus užpulti.

Su šituo gręsiančiu pavo
jum Lenkija turi taip pat 
skaitytis, kaip Vokietijos Im
perija nuo 1871 iki 1914 me
tų, jausdama franeuzų už
puolimo pat ojų. Bet ir čia, 
nusiskundžia pranešėjas, 
lenkų būklė yra daug sun
kesnė, negu anuo metu vo
kiečių, nes Francuzija viena, 
be sąjungininkų, negalėjo nė 
manyti apie Vokietijos puo
limą, tuo tarpu Rusija be jo
kios pagalbos ir sąjungos ga
li visada laisvai pradėti su 
lenkais karą. Raudonoji ru
sų armija nuo 1924 m. yra 
visai paruošta ir pasirengus 
karui. Maskvos generalinis 
štabas iš limbinė ja puolimo 
planus visiems rusų fron
tams i visas puses. Lenkijos 
ir Rumunijos puolimo planas 
šiandieną rusų generaliniam 
štabui rupi taip pat, kaip vo
kiečių generaliniam štabui 
nuo 1871 iki 1914 metų rū
pėdavo franeuzų pavojus.

Kiekvieną pavasari, atsi
žvelgiant Į Įvykusius karo i 
srityje pasikeitimus Sovie
tuose, Lenkijoje ar Rumuni
joje — keičiami ar dirbami 

; nauji planai.
Į Rimtam reikalui esant, ru
sų mobilizacija nusiseks taip 

' pat, kaip ji nusisekė 1914 m. 
liepos mėnesį.

Toliau nagrinėjamos rusų- 
lenkų sienos strategijos at
žvilgiu. Rusų-lenkų karas 
bus vedamas dviejuose ba
ruose : į šiaurę nuo Rokitno 
balų — gudų bare (dalis jo 
okupuotos Lietuvos teritori
joje),ir į pietus nuo Rokitno 
balų — ukrainiečių bare. 
Didesnės reikšmės turės 
šiaurinis baras.

Daug svarbos diBdama 
Rokitno (Pinsko) baloms, 
kaipo natūraliai abiejų baru • • i • T _ 1 • • _ __ x _

metais rusai neteku,
1

siu, i vardu Klaipėdos dien- įsakyti, kad trumpu laiku bus 
rastis "Morgen Kurier”, Nr. uždaiytos visos Lietuvos 
š palietė labai svarbų klausi-^" ‘ - - -

. mą dėl Lietuvos pramonės
"Lietuvos^ Respublikos Pa-j padėties, kuri; pasak laikraš-'

. negalinti pasigirti savo1 
tvirtumu. Dėl pakeltų straip- nė kalbos, nes rąstų kainos, 
sny minčių svarbumo paduo- kuriuos tegalima pirkti tik iš 
dam straipsnį ištisai.

"Bendra Lietuvos ūkio pa
dėtie darosi kaskart fanatiš- 

įkesnė. Galutinai ji pergyve
na dabar tą procesą, kurį 
pergyveno paskutiniais me-, 

• tais visos kitos didelės vals-:
• jtybės ir kurios dar ir dabar alaus, prieš karą eksportuo

ju nebaigė. Jeigu katastro- davo šimtus vagonų salyklo į 
f. •>. kurių Vokietija patyrė Rusiją, šiandien taip pat ne
su didelėmis Stinneso ir beveikia. Kai kurie bravorai 
Stummo firmomis, įvyksta jau visiškai užsidarė, o liku- 
staiga. tai mes, su musų ma- šieji nesitiki geros ateities, 

’ža industrija, turėtume iš to Degtukų pramonės taip 
(pasimokinti ir matyti, kas pat sunki padėtis. Eksportas 
reikėtų daryti, kad musų lygus nuliui.
a " saly tokių pavojingų Jeigu pasižiūrėsime Į nau- 

sui: imu butų išvengta. ją p0 fcaro įsteigtą pramonę
Musų pramonės ligos prie- arčiau, tai reikia, ištikrujų, 

’ stebėtis su kokia didele ener- 
!privedė ir Vokietiją prie Jkri- gija šios šakos buvo sukurtos 
izio. čia taip ~ aįpįtr^irĄU kokiomis didelėmis sun-

lentpiuvės. To priežastis yra 
aiški: pati šalis dėl pinigų 
stokos beveik nieko nestato, 
o apie eksportą negali būti

valdžios, palyginti su pasau
line rinka, yra tokios aukš
tos, kad apie Lietuvos medi 
pasaulinėj rinkoj negalima 
nė manyti.

Alaus bravorai, kurie, ne
skaitant vietoj parduodamo

l i

žastys yra tos i«os, kurios

kokiomis didelėmis sun 
į. Jėi<t-kenyt>ėm^ jų steigėjai ture 

jo kbvothTbTbar fabrikai su-, 
stabdyti dėl rinkos stokos, o! 
dar blogiau, kad ir dėl pini
gų stokos. - , [

Kalbama apie įsteigimą! 
banko, kuris duosiąs pramo
nei ilgesnių kreditų. Tai yra 
vienintelė išeitis, kuri musų 
pramonę išgelbėtų nuo žlu
gimo. Nes kaip gali fabrikas 
egzistuoti, jeigu kas trečias 
mėnuo jis turi keisti vekse- 

. liūs ir vis prieš akis turi abe- . # 
jonių, ar jam bendrai pini- sienai, kuriose Lenkija mato 
gai bus skolinami. Nors Emi- išganymą deliai jų geografi- 

i sijos Bankas labai stengiasi i nes padėties. Todėl šios ba- 
pagelbėti pramonei, tečiaui’ 
visų prašymų patenkinti ne
gali. Todėl daug fabrikų yra 

; priversta kreiptis į privati- 
;nius bankus, arba, kas dar

zio. čia taip 
davime i v .
gu me> kai\ui’Ias musų nra- 

:monė< šakas nagrinėsime at- 
!skilai, tai pirmoj vietoj eiš:

( Metalų pramonė, ypač bro- 
T’lmansy vinių ir sriubų 

Kuo fabrikai, kurie buvo prieš 
karą didžiausi visoj Rusijoj 
ir maitino 5,000 šeimų; šian
dien ši pramonė sumažėjo 
per nuoš., ir jos kaminai 
jau atšalo.

Tas pat yra ir brolių^Šmi- 

..olių Vailokaičių. Jis irgi 
maitino prieš karą keletą 

i senai pažįstame adv. K. Gugi, darbą ir veltui ima alga. At- l,?K'L^n<-’ių. šeimų.
Uikn™ Mva n.r.iau n^rpikAti JcIacJs JO produkcija pa

siekė minimumo, ir tai ant 
to. kad neturi rinkos savo 
gaminiams parduoti.

Odos pramonė, kuriai at-;b]Ogjau, į privatinį kapitalą! 
stovauja Frankelio fabrikas ,čia nuošimčių didumas yra 
Šiauliuose ir kuria Lietuva i aukštas, kad jokia pra-

tllI’Plll (i 1 fi 'ZllVYtifi. RftS SI III“ •

Mes galim duoti galvą nu- 
. . _ j kirst, kad iš 100 žmonių ne-

v V1S1. ^rėtų atsiras nej s, kurie galės šitą• 
i t .z.JI atstovybės raštą suprasti.

Mes nrotestuoiame Drieš vh?a O jeigu taip, tai aišku, kad, ... P?ote^tu°Ja™e Plies sako apie jį išleistas chica-i - į 3 JįLi H įiuu 
kėlimą šitokių puotų uz mu- gječiu atsišaukimas: ? Ibrol
sų biednų žmonelių pinigus,.
ir manom, kad mums pritars 
visa pažangi musų visuome
nė!

KALBA APIE DIKTA
TŪRĄ.

Opozicijos spauda Lietu
voje senai jau pranašauja, 
kad rinkimams ateinant kle
rikalai tenai vykins diktatū
rą.

Dabar prašneko apie tai ir 
“Klaipėdos Žinios,” kurios 
paprastai reiškia viešpatau- 
J'ančios partijos minti. Kleri- 
;alai, matoma, nori jau iš 

kalno minių psichologiją 
prie diktatūros prirengti, nes 
tas-laikraštis (N21) rašo:

• “Mussolinio ir Primo de Rive- 
ro's diktatūros pasisekimai Ita
lijoje ir Ispanijoje Europos vi
suomenėj padidino skaičių tujų. 
Kurie ir savo šaliai linki dikta

ė-:

balų — gudų bare (dalis jo 
i OKupuotos JUietUVUS tei 11U11- 
joje),ir i pietus nuo Rokitno 

! balų — ukrainiečių bare.
I

tu fabrike,valdomame dabar
i siekti. Atstovybės raštinin-i 

“Mes, SLA. nariai, kurie nuo ,kai todėl dirba bergždžią!

laikome savo pareigą pareikšti.: stovybė turėtų pasiinpinti 
ingei mes ne tiktai remiame ši Į tokių žmonių, kurie moka 
kandidatą, kaipo tinkamiausią'geriau lietuviškai.

f

turėtų didžiuotis, nes ši fir
ma priklausė kadaise prie 
didžiausių Rusijos firmų, da
bar yra labai sumenkėjusi. 
F rankelio fabrikas mažai ką 
dirba, lygiai kaip ir Nuroko 
ir Choronžickio odos dirbtu
vės.

0 priėję prie lentpiuvių, 
apie kurių eksportą tegalė
tų geriausia papasakoti pats 
Klaipėdos uostas^ matysim 
tą patį liūdną vaizdą. .Pas
kiausiais metais lentpiuvių 
dirbtuvės užsidarinėjoviena 
po kitos, ir galima ramiai pa-

monė to atlaikyti 'negali. 
Daug fabrikų, kurie visai ne
blogai pereitais metais dir
bo, metų pabaigoj tik su di
deliu vargu tegalėjo išspaus
ti nuošimčius išmokėti savo 
skolininkams. Bet fabrikai, 
galima ramiai prisakyti, ne
turėjo jokio pelno.

Kaip ilgai šis krizis galės 
tęstis? Kaip gali fabrikai eg
zistuoti, jeigu jie priklauso 
nuo trumpam laikui dideliais 
nuošimčiais duodamu pasko
lų? C’L4’.)

įto linijos ir pasi- 
_ . užimtus kilomet

rų, visada dar galės ir turės 
vietos pergrupuoti; savo ka
riuomenei ir ją ‘ sutVaękyti 
naujam puolimui. Olėnkų 
atsitraukimas galėtų duoti 
liūdnų vaisių: kokios reikš
mės turėtų ju atsitraukimas, 
rodo 1704,1809,1830—31 
metų atsitikimai ir, paga
liau, “kruvinasis” 1920 pietų 
rugpiutis. ■ :

Pranešimo pabaigoje pri
pažįstama, kad busimajam^ 
rusų-lenkų kare Lenkija at
sidurs tokioje pat blogoje 
karo atžvilgiu būklėje, ko
kioje pradžioje Didž. karo 
buvo atsidurusios centro val
stybės. Kaip kadaise Vokie
tija su Austrija, taip dabar 
Lenkija išganymo jieskos tik 
apgalvotuose, greituose ir 
sprendžiamuose veiksmuose: 
Tik greitas susimobilizavi- 
mas, greitas žygis ir neatsi
žvelgiant atgal, žut-ar-but 
ėjimas pirmyn tegali išgel- 
bėti Lenkiją nuo panašaus į 
centro valstybių Didž. kare 
likimo. - j

Išvada vieną — karas ne4 « 
išvengiamas. Patys lenkaį 
pripažįsta pirmenybę savo 
priešui. Blogi lenkų ekono
miniai ir finansiniai reikalai 
jdar labiau sunkina jų padėtį. 
Panagrinėjus Lenkijos šanti- 
kius su kaimynais, jos padė

los lyginamos su Mozūrų 
ežerais, kurie pražudė di
džiulę rusų armiją — kreipia 
štabo dėmesj Į tinkamą jų su
naudojimą gynimosi reika
lui ir i tarpbalių sutvirtini
mą. Patariama nė vieną aki
mirksni neužmiršti svarbos 
ir padalytos vokiečiams nau
dos Mozūrų tarpežerių su
tvirtinimų. kurie perskyrė 
rusus j dvi dali ir buvo jų 
pražūties priežastis. Pana
šios, bet dar didesnės reikš
mės turės busimajame rusų- 
lenkų kare Rokitno balos, 
esančios tarp abiejų barų. 
Prie tų balų turės būti aštrus 
ir smarkus susirėmimai. Nu
rodoma ir svarbi istorinė šių 
balų praeitis: nepasisekęs 
švedų karaliaus Karolio XII 
maršas iš Gardino pusės per 
balas Ukrainos linkui 1706 tis rodos dar sunkesnė.
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Kas skaito ir rašo, © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS KK. Kas nieko neveikia,
r To niekas nepeikia.

CHICAGO, 1LL.
Visokios naujienos. ,

Daug žmonių žino, kad 
Chicagos komunistų tarpe 
yra vedama smarki agitaci
ja, kad komunistų mazgotė 
“Vilnis” turi pagimdyt dien
raštį. Tuščias darbas, vyru
čiai ’. Iš bergždžios karvės 
pieno negausite.

Kai kurie darbininkai dar 
ir po šiai dienai mano, jog 
“Vilnis” yra darbininkų lai
kraštis. Bet pažiūrėkite, kas < 
yra “Vilnies” leidėjai —ar 
darbininkai? “Vilnį” leidžia 
tam tikra bendrovė, kurioje 
stambiausi šėrininkai yra vi- ■ 
sokie realesteitininkai, but- 
legeriai, kontraktoriai ir ko
misarai. Darbininkai turi tik 
keletą šėrų ir todėl su darbi
ninkais šioje bendrovėje nie
kas nesiskaito. Taigi “Vil
nį” leidžia įvairaus plauko 
raudonieji biznieriai ir todėl 
ji yra pašvęsta tų biznierių 
reikalams.

“Vilnies” NN. 8 ir 9 aiš
kiai yra pabriežta, kad “Vil
nį” norima paversti dienraš
čiu vien tik biznio išrokavi- 
mu (kad butų didesnis pel
nas biznieriams šėrinin- 
kams, o ant darbininkų rei
kalų nusispiaut). Tiems rau
doniems biznieriams ypač 
rupi pakenkt “Naujienoms.” 
Jie norėtų “Naujienas” visai 
nubankrutinti. Bet... bekas- 
dami duobę “Naujienoms” 
veikiausia jie patįs į ją įkris.

“Vilnies” No. 10 tūlas 
Žiema iš Seattle^. Wash. ra
šo, kad socialistai esą butle- 
geriai. Girdi, socialistas 
Seattle miesto gaspadorius 
neišnaikinęs munšainierių 
tame mieste. Koks kvailas 
korespondentas! O kokiame 
mieste rnunšainas yra išnai
kintas? Ar komunistai kur 
nors.darė pastangas munšai- 
ną išnaikinti? Kam-kam, tik 
jau ne “Vilnies” ir “Laisvės” 
komisarams kalbėt apie 
munšaino naikinimą, nes jie 
patįs yra munšainieriai ir iš 
munšaino bizni sau daro. 
Man teko pastebėt “Vilnies” 
piknikuose, kokį bizni komi
sarai daro iš munšaino.

Aną dieną “Vilnies” denš- 
čikas man pranešė, kad 
“Vilnies” komisarai labai 
myli mano korespondenci- 
j’as, kurios telpa “Keleivy
je.” Penktadienyje, kaip tik 
“Keleivis” parkeliauja į 
“Aušros” Knygyną, tai ko
misaras Andriulis ir skubina
si “Keleivį” nusipirkti. Sa
koma, su didžiausiu pamė
gimu jis perskaito mano ko
respondencijas. Jeigu taip 
myli, tai aš tankiau pabrie- 
šiu į “Keleivį” apie jų veid
mainystes.

Chicagoje labai Įsivyravo 
plėšikai, kurių tarpe yra ir 
lietuvių vaikėzų. Štai 24 d. 
sausio sugauta šeši plėšikai, 
kurie į pusę valandos padarė 
net 8 plėšimus. Iš tų šešių 
plėšikų pasirodė esą net ke
turi lietuviai vaikėzai, visi 
katalikų tėvų vaikai. Visi jie 
pastatyti po didele kaucija ir 
laukia teismo.

Chicagoj bedarbė vis di
dėja. Fordo dirbtuvės dirba 
tik po 3 ar 4 dienas į sąvaitę. 

•Atsiradus daugybei bedar
bių, dirbantiems darbinin
kams algos visur kapoja
mos. Pasaulio Vergas.

ižmogų net dirbtuvėj kaman
tinė jo?

Negana to visko, šitas na-į 
chalas da pradėjo šlykščiai 
šmeižti lietuvius amerikiečių 
spaudoj, norėdamas sudaly
ti tokio įspūdžio, kad lietu
viai čia visi yra bolševikai, 
neištikimi ir net pavojingi 
žmonės. Jis daro tatai iš ker
što,’ kad jam nepasisekė aną- 

' dien pasipinigauti iš vienos 
lietuvės laidotuvių.

Šitai šlykščiai propagan
dai mes turim užkirsti kelią, 
nes kitaip ji gali pridaryti 
musų šeimynoms daug 
skriaudos. Jeigu mes šitam 
šmeižikui burnos neuždaiy- j 
sim ir paleistų jo šmeižtų ne- 
sugriausim, tai amerikiečių 
visuomene ir darbdaviai ma
nys, kad mes ištikrujų tokic- 
anarchistai ir esam, kaip ta> 
juodvarnis mus apmelavo.

Negana to, mes turim už
daryti jam duris į savo na
mus. žmogaus namai Ameri
koje skaitosi jo tvirtovė, į j 
kurią niekas neturi teisės ko
jos įkelti be leidimo. Net po
licija neturi teisės eiti • žmo
gaus namus, jeigu ji netur: iš 
teismo tam tikro varanto. 
Todėl uždrausti begėdžiui 
landžioti po musų namus la
bai lengva. Reikia tik susi
tarti keliems vyrams ir išimti 
prieš jį “injunctioną” iš teis
mo. Jeigu paskui jis drįs kur 
nors ateiti ir žmonėms ramy
bę ardyti, jį tuojaus bus gali
ma areštuoti už“contempt of 
court” Tai bus jam toks ant
ausis, kokio jis būtinai jieš- 
ko.

Injunctioną gauti labai 
lengva, tik reikia keliems 
susitarti ir kreiptis pas pirm
eivį advokatą, nes koks kle
rikalas to nedarys.

, Pašalinis.

I
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Visame
rx<r** rūkytojų pasauly 

nėra kito tokio draugo

Visame cigaretu sviett nėra kito - tokio 
linksmo, tokio raminančio draugo, kaip 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugų. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel. jus traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretu.

Padaryme šio vieno cigareto sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pergeras dėl Camel.

’CIG ARĖTAI

kaip Camel

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš- 
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretinė popiera pagaminta Fran
ci joje. Joks kitas cigaretas nepanašus i 
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jus 
palyginti Camel su bi kokiu cigaretu paga
mintu už bile kainą. Imk Camel!

HUDSON, MASS. 
Uždarykim neprašytam 

svečiui duris!
Paskutinėmis dienomis čia 

pradėjo darytis negirdėti da
lykai. Kažin koks nachalas 
Romos agento rūbuose pra
dėjo landžioti po lietuvių 
stubas ir šnipinėti, kas ko? 
kius raštus skaito, kas prie 
kokios organizacijos pri
klauso, ir taip toliaus. Vienas 
lietuvis šitam begėdžiui atsi
kirto, tai buvo jo apskųstas 
policijai ir paskui policija tą

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 

astuonių metų sukaktuvių 
ap vaikščio j imas.

A. L. T. S. Kuopų Sąmy
šis surengė Lietuvos nepri
klausomybės astuonių metų 
sukaktuvių apvaikščiojimą. 
kuris įvyko 14 d. vasario, 8 
vai. vakąre, L. M. D. Svetai
nėje. Programas buvo sekan
tis: J. Virbickas atidarė va
karą ir pakvietė vargoninin
ką Gilių sugrajit Lietuvos 
himną. Jam grajinant visa 
publika giedojo. Vėliaus bu
vo smuikų duetas, kurį atli
ko Vytautas Virbickutis ir 
B. Martinoniukė, pianu paly
dėjo Milda Virbickiutė. Po- 
tam kalbėjo J. M. Mažiukna 
apie 16 Vasario — Lietuvos 
Nepriklausomybės Dieną. 
Pertraukoj buvo renkamos 
aukos į Sandaros Politinį Iž
dą. Surinkta -50 dol.

Po pertraukai vėl tęsėsi 
programas. Dainavo P. Gi
lius ir Rožė Lukoševičiutė. 
Piano solo grajino Milda 
Virbickiutė ir Malvina Ru- 
kiutė. Kalbėjo J. Lukšis. 
Deklamavo Zenona Rajauc- 
kiutė ir Vladislava Paulei- 
kiutė. Antru kartu dainavo 
P. Gilius. J. Virbickas per
skaitė rezoliuciją prieš Lie
tuvos valdžios represijas ant 
Lietuvos pažangiųjų laik
raščių ir darbuotojų. Publi
ka rezoliuciją priėmė atsi
stojimu. Tuomi vakaras ir 
užsibaigė. Žmonių buvo pil
na svetainė.

J. Virbickas.

Čia yra komunistų kuopa, 
, kurios nariai yra labai pa
klusnus Romos agentui. Ne
trukus jie žada pobažnytinėj 
svetainėj laikyti savo susi
rinkimus.

Dabar čia tveriasi S. L. A.

SHAMOKIN, PA
Kelios žinelės iš tamsaus 

kampelio.
Shamokino lietuviai gyv e- 

na didelėj tamsybėj, nes ne
skaito progresyvių laikraš
čių, o seka vien paskui kuni
go skvernus. Romos kirpikas 
draudžia savo avelėms skai
tyti progresvvius laikraščius, Vasario’ 91 Ron 
nes bijo, kad jo 
paklystų.

Bet ištikrujų tai musų ku
nigui, kaip ir visiems kitiems 
juodvarniams, rupi ne para- 
pijonų dusios, bet jų pinigai. 
Štai pavyzdis. Vienas para- 
pijonas nedirbo per keletą 
mėnesių, todėl neužsimokė-

PITTSBURGH, PA
L. M. D. jubilėjus. Magiko 
Čekanavičiaus “velniški 

šposai.”
Šiais metais sukanka 2-5 

metai, kaip gyvuoja Lietuvių

LAWRENCE, MASS. 
Apvaikščiojimas Lietuvos 
nepriklausomybės sukak

tuvių.
Vasario 21d. buvo čionai 

apvaikščiota aštuonių metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvės. Renge vietinė 
Sandaros kuopa. Buvo už
kviestas tautiškos parapijos 
choras, tautiški dudoriai ir 
bubnoritfi, tarp kurių yra ir 
tautiškų rusų, žodžiu sakant, 
viskas buvo tautiška.

Pirmiausia pasirodė ant 
pagrindų Sandaros kuopos 
pirmininkas p. Tatariunas su 
pluoštu plakatų rankoje ir 
pradėjo girti komunistų kon- 
cenrtą, kuris turėjo atsibūti 
ant rytojaus, vasario 22 d. 
Tatariunas sake, kad tai bu
siąs didžiausias, gražiausias 
koncertas, kokis kada nors 
Lawrence’uje yra buvęs, tik 
nepasakė, kad to koncerto 
pelnas eis komunistų “Lais
vei.” Aš užklausiau šalę ma
nęs sėdinčio žmogaus, kodėl 
Sandaros kuopos pirminin
kas taip giria komunistų 
koncertą. Žmogus atsako: 
“Ar tai tamsta nežinai, kad 
ir jo duktė, E. Tataroniute, 
dalyvaus tame koncerte?”— 
“Tai reiškia bus bendras 
frontas sandariečių su komu
nistais,”—pastebėjau minė
tam žmogui.

Prasideda programas. Pri
tariant dudoriams ir bubno- 
riarfis, choras sudainavo A- 
merikos ir Lietuvos himnus. 
Išeina kalbėtojas p. K. Pau
lauskas, “Sandaros” laikinas 
redaktorius ir pasako trum
pą prakalbėlę. Jis jokių kitų 
partijų nepalietė, tik kiek iš
sitarė prieš klerikalus. Ragi
no susirinkusius aukauti į 
Lietuvos Seimo rinkimų fon
dą, nes, anot jo, už mėnesio 
jau busią rinkimai, tai reikia 
skubintis duoti paramą liau- 

idininkams, kad laimėtų rin
kimus. Jis savo pasekėjams 
patarė neklausyti tų paskalų, 
'•buk mes, sandariečiai, ne- 
pasiuntėme jūsų pirmiau su
dėtų čionai aukų į Lietuvą. 
Mes pasiilsime ir atsiskaity- 
sime.” Kažin kas iš publikos 
atsiliepė: “Tai butų labai ge
rai, kad taip ir padarytu
mėt.”

Pritariant dudoriams ir 
įbubnoriams, choras vėl su- 
jdainavo keletą dainelių. Pas
kui trumpai kalbėjo kun. S. 
šleinis. Gražiai sudainavo 
p-lė T. Kieliutė su vargo
nininku duetą “Vilniaus kal
neliai.” Seseris Černiauskiu- 
tės irgi gražiai sudainavo 

: duetą. -•
Žmonių šiame apvaikščio- 

jime buvo daug ir visi tikri 
rankpelniai (darbininkai), 
kurie su visom savo šeimy
nomis vargsta dirbtuvėse, ę 
kiti išmesti ant gatvių be 
darbo vaikščioja. Bet jie nei

kino pašalpinių draugijų 
naudingumą, o antru atveju 
apibudino abelną Lietuvos 
padėti. Protarpiais jaunos 
mergaitės deklamavo, graji- 
no ant smuikų ir skambino 
ant piano. Prie draugystės 
prisirašė 5 nauji nariai. Pub-kuopa. Mano supratimu, Š. Mokslo Draugija, kuri yra w M „

’ — geriausia lietuvių X-enu 1S įlf^ziauslll dyaugĮJU lika. šiomis prakalbomis bu-i
• - ~ ■ - Pittsburghe, nes turi suvirs ; — -

, a.i 400 narių, didelį gražų namą
~ 11 k’“ atsilieptą mbtefįš*,

^^fffa^Įrampanais. Isnnkta ko-i^jag }abai vaizdingai api- 
r> 'budino moterų kasdieninius 

į ~ ‘ vargus ~ ’,kadd^iigesuikajgu!
in-ni .vr, motu *-

’L. A. yra l 
organizacija Amerikoj. Pittsburghe, nes turi suvirs vo pilnai patenkinta. Ypač 

.^hėtoją 
nes kalbė

lį tojas labai vaizdingai api-; svetainę ant mitm 
į parapijonas pa 
5 “Prabaščiau. < 
džio." Gavęs 
leidimą kalba: --------------

.Įnešimą pakelti prabaščiui'^aTk £*0 S™ LOWELL, MASS.
150 dol. algos 1 mėnesį.” šitą: Vasano 20d. L. M. D. Sve- 

- TZ ‘įnešimą parapijos kolekto-:JaineJ buvo ^buk-. Atsakymas Keleivio Re-
jo 1 parapiją. Kuomet prade-Įpavirtino, o avelės ne- vakaras. Rodė savo gabu-.

taškelįįmo ir P. j vargus. Daugiau tokių pra- 
.--- ' y--- - namu! Moteris.

“Aš Baran!Komitetu surengtų za metų *
« * t v I l 'ti TT-z'ir’

porteriui.
“Keleivio” No. 4 tilpo ko-•?iC.?ien3 CĮrtų eidamas įgriso priešintis. Ir nutarimas. m.us f* čekanavičius. Žmo- ---------  —---- r-----

niu buvo neperdaugiausia, respondencija iš Lowellio, A x .
ka(j če-!kurjoje tarp kku dalykų yral??vo atst0VM> nei kalbėtojų 

------- užsiminta ir apie D. L. K. Al- sia.™ apyaiksciojime netu- 
girdo Draugystės balių. Ten feJ° ’,r niekas apie jų reika- 
pasakyta, kad nors šita drau- }us n>eko. neu^imme. Mie
gate skaitosi tautiška, bet ^as neuzsimme ir apie Liętu- ; • i vasj niinmpnp kurt varcs-

• ii •• •. - i i • <11 nevy mji darbą jis pasitiko kunigą. jgkeptas>
Pamatęs minėtą žmogų, ku-į vra apįe J5 anglies ka- 
nigas nei žodžio į jį neprata- kI jau beveik visi maine.
re n- nusuko savo ‘šventą airba. Ir iš kitur atvažia- 
nosi visai j kitą pusę Tos pa- vusiejj itai a 
eios dienos vakarą kunigas; patarti'a j čia atvažiuoti 
atsiuntė pas minėtą žmogų; laisve?niemį žmonėms.’ ‘ 
savo ,kolektorių, žmogelis.; Močiutė.Duktė.
nors pats būdamas suvargęs, i 
užsimokėjo į parapiją net uz 
tris mėnesius. Ant rytojaus į 
minėtas žmogelis vėl pasiti
ko kunigą, šiuo tarpu kuni
gas jau nesuko savo nosies į;

tnat daugelis manė, 
kanavičius yra paprastas J 
magikas ir tik pasipinigaut 
atvažiavo. Bet čekanavičius 
tiesiog stebuklus darė. Dau
gelis jo šposais taip užsiinte
resavo, kad ėjo arti persitik-

• . • • • v , • •

j resavo, kad ėjo arti persitik- į 

j rinti ir savo pirštais pačiupi-
LINDEN, N. J.

Viešvienų strielčiaus 
prakalbo*.

Sausio 24 d. ir mumis ap-J<*u IIUOUAU OdVU IlVoJLCo £| KJCVC4C1V7 ’l. 1* J1IUH1JO C*£>“

šalį, bet maloniai su juo pa-' lankė pagarsėjęs Viešvienų

vos bėdnuomenę, kuri vargs
ta miesteliuose, dvaruose, 
pas stambius ūkininkus. Ne
užsiminė nei apie Lietuvos 
kareivių vargus, nei apie 
naujakurius, nei apie pasku
tinės kategorijos valdžios 
tarnautojus, kurie vargsta už 
mažas algas. Taigi apie tuos, 
ant kurių nugaros guli visa 
Lietuvos valstybės našta, šia
me apvaikšciojime niekas 
nekalbėjo ir aukų jiems ne
rinko. Kodėl Lawrence’o 
darbininkai taip apsileidę ir 
nesirūpina savais ir savo 
brolių darbininkų reikalais 
Lietuvoje?

Nors ir smarkiai dudoriai 
putė savo triubas ir bubno- 
riai mušė savo bubnus,bet di
džiumos darbininkų ūpas 
buvo nekoks, nes jie nematė 
čionai savo atstovų, nei kal
bėtojų. Darbininkas.

ne tautiškai elgiasi. O tas ne 
tautiškas elgimasis esąs ta
me, kad ji pirkusi savo ba
liui toniką pas plačianosį 
francuzą, o ne pas lietuvį 

i biznierių.
i Matyt, minėtas Reporteris 
tikrai nežino, kaip dalykai 
dėjosi ir todėl bereikalo kal- 

vo pirktas pas lietuvį J. Jū- 
’ > iš kur Jurevičius

ima toniką, tai lai Reporteris 
pas jį pasiklausia. Juk ir Re- 

i porteris, nuėjęs į bučemę 
šolderio pirkti, neklausia iš 
'kur bučeris kiaulę pirko ir 
kur buvo auginta.Taigi ir Al- 

rengtos Lietuvos Sūnų ir Du- gil do Draugystė neklausė 
kteni Draugystės prakalbos. Pas Jurevičių keno išdirbtą 
Žmonių atsilankė pusėtinas toniką jis pai duoda.
būrelis. Kalbėjo antrasis: Patartina butų lietuviui

net, ar tikrai yra tas, ką ma
gikas sako. V. S. tvirtina, 
kad čekanavičius yra su vel
niu, o J. Poškus sako, kad jis 
žmonėms akis apmonija. Vi
si sako, kad čekanavičius i 
smarkus vyras ir savo profe
sijoj puikiai išsi ‘ 
rie neatsilankė dabar gaili
si, - . .
stebuklų. J. Virbickas.

sikalbėjo. Tai mat ką reiškia prielčius kun. Dagilis. Pla- 
w 1. • - - katuose buvo garsinta, kad

ji^yra geras kalbėtojas, bet 
ištikrujų pasirodė, kad jis 
yra labai prastas kalbėtojas, 
o tik*geras keikūnas ir šmei- 

! žikas progresyvių žmonių, 
j Reikia pripažinti, kad A- 
i merikos lietuviai darbinin
kai yra dar labai tamsus 

i žmonės. Iš kur tik koks tam- 
i sybės apaštalas atsibaladoja. 
■ tai jie ir aukauja savo dole
rius. Kam-kam, 6tokiems 
'Lietuvos darbininkų engė
jams i

pinigas. Neveltui žmonės sa-’; 
ko. kącį už pinigą ir velnias; 
kazoką šoka.

Kadangi kunigai yra tik 
darbininkų dolerių gaudyto
jai, tai patariu lietuviams 
darbininkams neturėti su 
kunigais jokio reikalo. Už 
tuos pinigus, kuriuos aukau- 
jat kunigams, išsirašykite 
“Keleivį,” “Tėvynę” ir 
“Naujienas,” tai bent turėsi
te naudos. Mano supratimu, 
“Keleivis,” “Tėvynė” ir 
“Naujienos” tai yra geriausi 

:lietuvių laikraščiai Ameri- 
' Narys. j koj.

OAKLAND, CAL. 
Lietuvių parengimas.

Sausio 6 d. čia buvo pui
kus lietuvių balius, kurį pa
rengė S. L. A. 81 kuopa. Ka
dangi čia priskaitoma lietu
vių apie 50 šeimynų, tai gali
ma sakyti, kad beveik visi 
lietuviai ant šio baliaus ir bu
vo. Jaunieji smagiai šoko ir 
žaidė, o seniai linksmai šne
kučiavosi. Balium visi buvo 
patenkinti.

f

.............. - - - J I<X tina draugystę. Tonikas bu-
. , vo nirktas nas lietuvi J. Ju-

le neaisuanne uauai rpviA;u o
i, kad neteko pamatyt tų .

HYDE PARK, MASS. 
Prakalbos.

Vasario 21 d. čia buvo su-
•M

os darbininkų engė-“Keleivio” redaktorius J.itoniko isdirbėjui nueiti pas 
,__ j ir tamsintojams, kaip I Neviackas. Pirmu atveju kai- Jurevičių ir pasikalbėti, ko-
kun. Dagilis, neverta duoti Ibėtojas labai vykusiai, su dėl jis neima lietuvių išdirb- 
nei cento. Buvęs, gražiais pavyzdžiais, išaiš-1 to toniko. A. Biekša. (TVa kcresp. ant 5 pusi.)

«

t
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paskutiniu laiku ir šią “gar
bingą” vieta, Kauno sunkių
jų darbu kalėjimą, valdo ku
nigas. Kaip tas Įvyko, ar jį 
valdžia paskyrė, ar jis pats 

'savo- krikščioniška galybe 
pasiremdamas ta “garbin
gą” kalėjimo viršininko vie
tą užėmė, lai tas man. kaipo 
mafertn žmogui, nežinoma, 
nes čia paslaptis ir ne mano 
dalvkas tai žinoti. Bet fakti- 
nai kunigas yra kalėjimo vir-

—valdo labai puikiai! Mat. Tarpe tų “šlykščių žodžių” kad jis drįso tai parašyti ir 
kalėjime yra moterų skyrius, p. p> useika pamini: tranai,! P? tuo r^štu pasirašyti savo 
kur tas musų “tėvelis”—vir- t...’ ” ’ ’ ' * ” -».—i - -
šininkas praleidžia visa lai- kai 
ką ir. turbut, gauna įskiepy- 
mą “dvasios šventos” nuc 
jaunų merginų. Eina gandai, 
kad nekurios moteris nepa
tenkintos kunigo pasielgi
mais. ypač kurios senesnės.
.Matomai, 
viskas 
krikščioniška šalis...

Tomas.

Nebliuznytojas. apie socialistus: “Čionai jų 
tiek randasi, kad visus leng
vai butų galima sukišti i 
vienos žalmargės pauode- 
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Gerbiamieji skaitytojai!

"Laisvės” laidoje iš vasa
rio 16 ei. š. m. tilpo pono Leo- *!•” 
no Pi useikos įdomus straips-! Gerbiamieji skaitytojai! 
ui.' po antgalviu: “Apie Ašt- ma*ėt kada nors musų
rius"žodžius ir Laikraštinę laikraštijoje didesnių šlykš^ 
Etiką. Tas ponas išskaitęs ^’bių? Vargiai ir sugalvoti 
visą eilę “šiurkščių žodžių” 1butŲ galima ką nors šlykš- 

, saki. kad tai vis’“Naujienų” !tesi?°- 0 musų p. Pruseika
šininku. Ir ką-gi pasakysite nukalti koliojimosi žodžiai. į pasirodė ant tiek nešvarus, 

tu'
1.

k' . kad tai vis‘“Naujienų”!tesilio-

Amerikiečiai-broliai-sporti- rite matyti ateityje musų 
tininkai ir visi, kam rupi tautą stiprią ir sveiką, ateiki

te mums i pagalbą !
Kurkite Lietuvos kūno kul-

—Garbė Dievui. Maike!
—Ko taip džiūgauji, tėve, 

ar ne munšaino bonką kur 
nusitverei?

—Ne. vaike, ne munšaino. 
bet gazietoj skaičiau, kad 
arklivyskupas Matulevičius 
Lietuvoje neklaužadoms ku
nigams kaili peria.

—Už ką. tėve, arei vysku
pas gali Lietuvos kunigus 
mušti ?

—Aš nesakau. Maike, kad 
visus muša, bet tik tuos, ku
rie nešioja kelnes, važinėja 
valdiškais automobiliais ir 
neina i bažnyčią.

—Kodėl tu. tėve, 
ant Lietuvos kunigų? 
Amerikoj visi kunigai 
ja kelnes ir važinėja 
mobiliais?

—Tai A menkoj, 
bet ne katalikiškoj Lietuvoj. 
Lietuvoje kunigams kelnės 
nešioti uždrausta.

—Be to. tėve, kad kun. 
Krupavičius, kun. Purickis ir 
kiti turi dispensus.

—O kas yra tas d i 
pė...?

—Tai yra toks popiežiaus 
raštas, tėve, kuriame para
šyta. kad tas ir tas kunigas 
gali nešioti kelnes ir į bažny
čią nevaikščioti.

—Tai jau. Maike. toks 
žmogus ne kunigas, jei jis su 
kelnėms ir i bažnyčią ne
vaikščioja.

—Matai, tėve, kaip tu ik
šiol aklai tikėjai i kunigų do
rybę. O dabar pats sakai, 
kad Lietuvos kunigai di
džiausi pasileidėliai, netikė
liai. Dar pats buvai bepra
dėjęs mokytis jų mokslo.

—Aš. Maike. nesakau, 
kad visi Lietuvos kunigai iš
tvirkę. Iras netam buvau 
pradėjęs ant kunigų moky
tis. kad kunigo stoną priė
mus. bet tik tam. kad kiek
vieną rytą gaučiau po kvari 
terkę gero vyno išmautu

—Bet tu. tėve, visgi mitin
ki, kad dabar Lietuvoje yra 
daug ištvirkusių ir su kel
nėms kunigų. Bet to tu. tėve, 
nežinai kode! taip yra, ir ko
dėl arcivyskupas Matulevi
čius dabar po Lietuvą važi
nėja?

—O kodėl. Maike. gal 
man išvirožysi?

—Tu. tėve, tur būt. žinai, 
kad ši pavasarį Lietuvoje 
rinkimai į Seimą?

—Taip, žinau, vaike; tai 
kas?

—Todėl arcivyskupas Ma
tulevičius ir važinėja po Lie
tuvą. kad pakėlus nusmuku- ki 
si kunigų autoritetą visuo
menės akyse, I 
smunkančius kunigų biznius 
bažnyčioje. Nes dabar Lie
tuvoje bažnyčios visada ‘nš-

pykstiO* T V. Juk 
i nešio- 

auto-

vaike.

.dis-

.____  tranai,! P? tuo riištu pasirašyti savo
budeliai, idiotai, vagys, žuli- Ppn^ pavardę! Bet tuom pa- 

malavirjai irtt. ir tt. Po tarPU jisai sako, kad kiti 
šilu "šlykščių žodžių” jis ir J bliuzui ja. Na, ar galima su 
sušunka: “Ar matute, kaip'^/kiu žmogum švariai kalbė- 
Xau ienos’ bliuznija!” Mes, Žinoma, kad ne! Kaip už- 

girdi. kada-ne-kada, pai
mam vieną iš jo paleistų bo- 
I ’ . *...............

kunigui pas mus patį smilkinį.1' ( 
galima. Mat. musų kosi r pabraukta.)

Niekas nenorės ginčytis ir' 
niekas nesutiks atiduoti' 
"kreditą kam nors kitam už 

Mpramanymus naujų ir šlvkš- rieieriejusių rlergi- čių žodžių, kaip tik ponui l.
i— Pruseikai. Tą pripažins visa 

nu ravaraes. . ska itančioji visuomenė. Bet 
_________ lygos lapelis yra per mažas, 

šios pavardės rašomos vis k'ad padėpus^ savo “nucpel- 
dar netvarkingai. Rašoma ir nU5- ■ 
Vaitkaitė, ir Vaitkiutė. ir metų t; 
Vaitkutė, nors vyriškoji pa- bulelis 
varde tėra Vaitkus. Iš Ra- ; 
dzevičiaus rašoma Radzevi
čiūtė ir Radzevičaitė: iš Ži- 
liaus — Žiliūtė. Žilytė ir Ži-1 
laite.

Reikėtų netekėjusių r. 
vardes rašyti šitokiomis tai- tuvių iaikrašciai perspausdi- 
syklėmis:

a) Iš vyriškosios pavardės 
galūnėmis a, as mergaitės 
pavardė padaroma galūne 
aite. Pav. Kutra—Kutraitė. 
Klimas—Klimaitė.

b) Iš vyriškosios galūnė
mis is. vs. ė mergaitės pavar- ....

!dė oadaroma galūne vte.:Pa>1?ei"• .Psgsho: 
iPav/: Ivinskis — Ivinskytė: tamistossupratimu,tas 
Bakšys — Bakšytė. Kerpė— 
Kerpytė.

c) Iš vyriškosios galūnės us 
mergaitiškoj bus galūnė utė: 
Domkus — Domkutė. Stepo- 

' navičius — Steponavičiūtė. 
1 .Morkus—Morkutė...

Dėl nevienodo pavardžių 
rašymo kartais išeina ir ne- 

L Štai pavyzdys, 
iunčia dukterei pi- 

kad Lietuvoje dabar nigu. Rašo “Mockaitei Ag-
- - - -- • •-% 1 . - a 1 ____ L

'pinigus, paduoda pašto vir- 
'šininkui pa>ą. Ten parašyta 

gali i “Mockutė Agnė." Viršinin-
' kas abejoja dėl asmens tapa
tybės. . Sako, adresas turįs 

!tiksliai * sutikti su paso adre- 
isu. Nors pinigai skubiai bu
vo reikalingi, bet viršininkas 
galėjo prisikabinti ir. varg
šė, gurėjo 
praneštų 
jog gavėja 
yra ta pati

ei x : 1 -

Pain 
tų laik 
syklių.

čios, o kunigai valdiškais au
tomobiliais su D-to mašinis
tėmis važinėja gatvėmis, po 
i balius etc. Kitaip, busian- 
šiuose l inkimuose jie nei vie
no atstovo nesitiki gauti, nes 
jau visos Lietuvos davatkos 
tokiu kunigų elgesiu pasipik
tinusios.

—Tu. Maike. taip nesakvk 
ant Lietuvos kunigų, ba aš 
supyksiu. Tu žinai, kad kiek
vienas kunigas puse savo gv- 
venimo turi būtinai bažny
čioje būti.

—Taip, aš tą senai žinau, 
tėve, kad kunigo darbas baž
nyčioje davatkas spaviedot 
ir vaikus krikštyti, bet ar 
taip dabar Lietuvoje yra? 
Bažnyčios tenai tuščios, da
vatkos. nuodėmėse skęsd-i- 
mos. keikia kunigus, o dis- 
pensuoti kunigai ministe- 
riauja. direktoriauja, valdo,__ .______
bankus, dvai-ų centrus ir ki- malonumų 
tus biznius. Nieko stebėtino. Mockus si 
tėve.
tokia tvarka, tokia reakcija: nieškai." Duktė, atsiimdama 
prieš st.ipsiant kiekvienas 
pasispardo. Dabar ateina 
rinkimai ir Lietuvai 
prašvisti skaistus rytas. To--k 
dėl prieš galą visi nakties 
paukščiai: apuokai, pelėdos, 
siksnosparniai ir kiti juod
varniai* siunta, daužos, nes 
laisvė^ saulutė Lietuvai \iš
tiek jau užtekės.

—Aš visai nesuprantu, Į 
vaike, ką tu tuo nori pasaky- j 
t i.

—Aš noriu pasakyti, kad n 
tėvas visai bereikalingai 
džiaugiesi Lietuvos kunigų 
pėrimu: iš vilko avies nepa

darysi. Be to, tėvas žinai, 
kad varnas varnui akies ne
kerta.
—Maike. kaip aš žiuriu. tai 

tavo liežuviu pats nelabasis 
kalba. Gud-bai. ba tu ir ma
ne iš doros kelio jau pradedi 
išvesti.

Kunigas Kalėjimo 

Viršininku.

<.1

rašyti tėvui, kad 
pašto viršininkui, 
pinigų Mockaitė 

, kuri pase vadi- 
?'Iockutė.
• lavoms išvengti reik- 
;vtis vienu kuriu tai- <. w *■

G-s.

į.' geria, taip reikia ir atgerti. 
Pavelykit man dar kartą

liu ir pahidžiam ją atgal į su ^uo “moralistu“ pasikal- 
_A: » (čia ■ bėti apie tą jo atrastą gar-

j : omgą vietą — žalmargės pa-
•' - - Įuodegį.

Pruseika sako, kad ton 
vieton butų galima sukišti 
visus socialistus! Bet kodėl 
jam toji vieta atrodo tokia 
didelė ? Well, veikiausia jis, 

•kaipo senbernis, turi ypatin- 
jgo skonio į tokias vietas žiū
rėti per padidinantį stiklą. 
Kitaip jis nebūtų taip įžiūrė
jęs. Bet kitas, keblesnis klau
simas, tai kas jį suinteresavo 
tirinėti žalmargės anatomi
ją? Kodėl jis nepasirinko 
žalmargį, bet žalmargę, — 
moterišką lytį? Ar čionai ir
gi nepadarė kokį efektą toji 
pati aplinkybė, kaip ir pir
mame atsitikime — senber
nystė?

Tame pačiame straipsny 
jisai sako, .kad jis kada tai 
užtikęs “Keleivyje” žodį 
“tryda” ir tas žodis jam at
rodo biaurus. Bet žalmargės 
pauodegis tai jam tokis šva
rus, jis tame savo straipsny
je nei neprisimena. Kodėl? 

Prof. L. Širmis.

APVOGĖ ADVOKATĄ.
Kaune iš prisiekusio adv. 

M. Cimkausko rašomojo sta
lo pavogta 7791 litas. Nu- 
kentėjusis šioje vagystėje 
Įtaria nežinomą žydą.

* ’ I

Nelabai senai, gal pora į 
tam atgal, tas pats Va- į 

apie lietuvius sočia-: 
įsius štai kaip rašė: “Tai 

glindos, kurie nepajiegia iš
sivystyti į utėles.”

Po tokio Pruseikcs pareiš
kimo daugelis net jo draugų 

pa- nusistebėjo ir beveik visi lie
tuvių laikraščiai perspausdi
no tą jo pareiškimą su ta pa- i 
staba. kad tai naujas saki- i 
nys niekinimui savo priešų.

Aš norėčiau paklausti p. 
Pruseika: Ar tamsta šitokį 
savo sakinį skaitai prie dai
liojo.- literatūros? O gal 
tamista čia irgi. surasi sau 

‘ s, ar, 
._.....  s supratimu, tas tinka
musų laikraštijai? Ar tas 
skaitoma prie apšvietos? Tai 

lyra pono Pmiseikos sugalvo
ta.- sakinys kolioti savo poli
tiniu- priešus! Ir jis yra gana 

i šlykštu.-.
Visi pamena, kokias šlykš

tybe- vartojo komunistų 
“Laisvės" "pisoriai” aną me
tą, kuomet tūlas Zabulionis 
kėlė aikštėn jų pačių šuny
bes. Būdavo visokie “pūliai” 
"Laisvės" redakcijiniuose 

: straipsniuose prieš Zabulio- 
jnį tik ir tąsosi. Daugelis pa
čių komunistų britkėdavosi 

: ir skaityti “Laisvę.” Kas ne
labai senai išvadino “Nau
jienų" redaktorių, P. Grigai
tį. “čimpandzės veislės bez- 

įdžionžmogiu,” ar ne pats 
'Pruseika? Kas nuolatos tą 
i patį žm .gų kolioja “nedape- 
rėtu advokatu,” ar ne Pru-' 
<eika? Kas p. Vitaitį kolioja 
"kruviniausiu kriminalistu" 

■ ar n- ti patįs “Laisvės" “pi- 
į '■•riai" ? Ir akyvaizdoje šito
kių vi-iems žinomų faktų p. 
Pi u- :a imasi nluksnos ir 

į aš<> ’ ■, mokslus*’ kitiems!
Bet mes rasime iš po pa

de - ;. Pruseikos plunksnos 
'.-iv* rzusių dar bjauresnių 

"’levyzvų. Štai praeitų metų 
pavasary, kada Brooklyne 

kalbėjo P. Gri-

I
f 
’f 

t

Nekurie žmonės tvird i < 
kad Lietuvoje, kur tik nepa
žvelgsi, į kokią tik įsta’gą 
nenueisi, visur rasi kunigą. 
Sako, rasi jį Seime pirminin
kaujant, ministerijoj minis-: 
teriaujant, prekybos įmonėj 
prezidentu ir tt. Vienu žo
džiu. kunigai visur užima 
piimas vietas.

Tiesa, iki šiam laikui vi o-
; viršininkų galima buvo | 

rasti iš kunigų tarpo, bet. ne-' < 
kad pataisius buvo nei vieno kunigo kalė- | 

jo viršininku. Gal būt čia ne- | 
"tokia jau pelninga vieta kad | 
jie Į ją nesiskverbė. Bet štai Į

t

i

tininkai ir visi, kam rupi 
kultūros darbas.

• Lietuvai tapus nepriklau- - — . . . . •
soma, gyvenimas subruzdo.1 tu™b avin1^ J . , .
Auga miestai, miesteliąi. In-;1}^11? 
teiigenti jos skaičius sparčiai t darbui.
didėja. Pradžios mokyklų ir! mS
gimnazijų skaičius padidėjo'me l Lietuvos ka,mUb’ mies' 
dešimteriopai. Kailio jauni-! 
mas veržiasi iš lūšnų jieško- ! 
damas švietimosi ir lengves-; 
nio darbo. Rodos, viskas 
sveikintina — ko gi daugiau 
bereikėtų?

Bet arčiau pasižiūrėję i 
dalykų stovį, rasime daug 
pagrindinių ydų.

Kadaise stipri ir sveika 
Liet, jaunuomenė, gausiai 
emigravusi prieš karą i A- 
meriką, sunyko didžiajame 
kare.

T o maža. Ji nyksta ir da
bar, čia pat Lietuvoje, be
plaukdama. iš kaimo i mies
tus. miestelius.

Mokyklos, nepajėgdamos 
net pagrindinių higienos rei
kalavimų patenkinti, kasmet 
išleidžia tuksiančius išėju
sių gimnazijos programą, 
bet pusiau nustojusių sveika
tos žmonių. Bet ir baigusius 
gimnaziją gerovė nelau
kia. Ankštus raštininkų bu
tai ir dar ankštesnės mieste
lio buveinės. Mokyklose jau
nuomenė atpranta nuo fizi
nio darbo — nustoja ji ger
busi.

Nenormaiės gyvenimo są
lygos, neracionalus maistas, 
degtinė, tabakas —sėja blo
gus papročius šalyje. Alko
holikų. venerikų, džiovinin
kų skaičius Lietuvoje spar
čiai didėja. Silpstant fiziš
kam atsparumui, sveikatai— 
silpsta jaunimo dorovė, men
kėja idealai. Liga ir skaus
mai padidina fizišką ir inte
lektuali skurdą ir gimdo pa
vydą. neapykantą. Reikia 
skubiai padėti šaliai. Jau 
nuc pat musų nepriklauso
mybės pradžios jaunuome-

me į Lietuvos kaimus, mies- 
itelius. miestus ir, ragindami 
jaunuomenę susidomėti fizi- 

į niu lavinimu, sportu, moky- 
įsim vėl pamilti ir gerbti fi
zišką darbą, skiepysim spor
to discipliną ir etiką.

Fizinis lavinimas — spor
tas nežino skirtumo partijų 
nei luomų. Pakanka būti tik
ru sportininku, kad paduo
tam viens kitam broliškai 
ranką. Vienybėje laimėjome 
mes laisvę — bet dar nevis
kas — daug darbo yra prie
šaky.

Dabar gi kol kas į kultūri
nę kovą! Tad ir jųfe, broliai- 
amerikiečiai - sportininkai 
ir visi, kurie prijaučiate šiam 
darbui, padėkite mums.

Liet. Sporto Lygos C. K-tas.
Visais reikalais kreipkitės 

pas Sporto Lygos pirminin
ką: V. D. Jurgelionis, Kalnų 

,;gt. 24. Kaunas, Lithuania.

“Kultūros” Bure-
• » 

lių Suvažiavimo 

Protokolas.

I
I

Klerikala? nori pasmaugti 
veikliausią švietimo organi

zaciją Lietuvoje.
Nesenai buvęs Mariampo- 

ieje Suvalkijos “Kultūros” 
būrelių suvažiavimas, išklau
sęs iš 12 vietų pranešimus, 
atrado, kad smaugimui ši
tos organizacijos Lietuvos 
bažnytkaimiuose irtmieste- 
liuose yra klerikalų vartoja
mos sekančios priemonės:

1. Kunigų pastangomis 
liaudies mokytojai dėl pri- 

>” bure-

KAS BUS UŽ 1000 METU?
Anglų prof. A. Lov savo 

knygoje nagrinėja įdomų 
klausimą, kaip žmonės gy
vens 2925 metais. Šis profe
sorius rašo, kad už 1000 me
tų vyrų ir moterų drabužiai 
mažai kuo skirsis. Drabužiai 
busią pritaikinti priiminėti 
radio bangas. Maistas tuo
kart busiąs sukoncentruotas 
į tam tikrus indus arba rezer
vuarus. iš kur triubelėmis 
ateis kiekvienam paspaudus 
sagutę. Žmonėms tuomet ne
reikėsią miegoti. Žmogaus 
energija busianti atnaujinta 
elektra. Šokiai ateityje busią 
ypatingi ir smagus. ’

Už 1000 metų vyrai ir mo
terys bus visiškai nuogi, be 
plaukų, nes plaukai, tai bar
barizmo palaikus. Civilizaci
jai plečiantis, plaukai mažė
ja. Visas susisiekimas bus 
oru. Orlaiviai bus nepapras
tai greiti ir energijos semsis 
iš ore belėkdami. Jų greitu
mas bus toks, kari per Atlan- 
tiko vandenyną perlėkti ga
lės viena valanda. Nelaimės 
ir susikulimai bus labai reti. 
Mokslo vyrai pašalins spei
gus nuo žemės. Tada žmonės 
visiškai nesirūpins apie orą 
ir kalbos apie orą išnyks. Jo
kių ligų tuomet nebus, žmo
nės bus sveiki ir stiprus.

:<<ms kaloejo r. uii- 
širvydas ir Šimutis, 

prakalbas pats Pru-

f

■r

i i- • • *i -ii- nauuiv? iiiunviudines dalis j ieško naujų kelių klausvm0 -Kultūros „___
pagerinu tai pražūtingai ' liam;keliami iš vienos victos 
būklei. Bet .a jaunuomene j kj jr Kairiaj b , ■ j; 
dar negausinga ir jos bal^i ..Kultūros" bure-
penulpni, Kad pergalėtų H krikdyti, 
tuos, kurie eksploatuodami 
nesusipratusią plačią visuo
menę. I 
nesveikus smagumus ir taip 
kvaišindama liaudį, rengia 
nesveiką busimoms kartoms 
dirvą. Valdžia dar nepajė-. 
gia imtis griežtų priemonių, 
kad pakėlus ir fizišką ir mo- .tuoja 
rališką šalies padėjimą.

Privačiai* iniciatyvai sun- . . , >
ku be lėšų. Reikėtų kuogrei- gązuina narius ir
čiausiai gerinti higienos są- Pn.laucianci»s “Kultūros 
lygos mokyklose: rengti sa- ^bai
lės ir įsigyti įrankiai kūno! 4. Kunigai puola atskirus 
kultūrai: steigti sporto aikš- narius dėl priklausymo 
teles, aikštes ir stadionai, “Kultūros ' būreliui, įkalbi-

2. Įstaigų viršininkai spau-
kiša jai nigia kaina įzia . ver$lant

* - jp išstoti juos is “kultūros bu-
ia relių, bei darant pastangų 

atleisti tarnautojus iš užima
mų vietų.

3. Policija (kai kur) areš- 
“Kultūros” žurnalą 

į (pav. Vilkaviškyje), skelbia 
“Kultūros" narius bolševi-

kad galima butų išvėsti jau- nėja tėvus bausti tuos vai- 
_•--------- kus, kurie yra “Kultūros”

į tyrą būrelio nariai.
* 5. Vietomis policija ne-

mokykia, ga- duoda leidimo daryti “Kul- 
būreliui susirinkimo 

ar tokį susirinkimą be pa
grindo uždaro, ar paskelbia 
uždaryti visą “Kultūros” bū
reli.

6. Įstaigų vedėjai vengia 
priimti tarnybon “Kultūros” 
būrelių narius.

Todėl Suvalkijos “Kultu- 
ro?S\ būrelių suvažiavimas 
griežtai protestuoja prieš to
kį pasireiškusį iš valdžios ir 
klebonijos pusės kultūros 
darbo trukdymą ir kviečia 
“Kultūros" būrelių narius 
bendromis pajėgomis kovoti 
su tokiais tamsinto jais, ke
liant aikštėn atskirų valdi- 

į . * ninku bei kunigu bloguosiusvien dėt; visas pastangas jy.- (|al.bus ku]tul.J ;rit £ 
’dyti suirusi organizmą, ne-__________ •'J.
'pašalinant tų įstaigų, kurios " , '
griauna visuomenę. ‘ Kas šiandien biaurj. rytoj

1 Amerikiečiai-broliai-spor- bus gražu, tik pagal madą 
tininkai ir visi, kurie no- reikia sekti.

nuomenė ir visuomenė iš 
ankštų butų, iš smuklių Į 
orą. Reikia steigti pati fiziš
ko auklėjimo i 
minti tinkami pedagogai, turos 
Bet kur gauti pinigų? šalies 
kapitalistai tam reikalui ne
skolina. plati visuomenė dar 
nėra visai supratusi musų 
naudingo darbo. Miestų, ap
skričių, valsčių savivaldybės 
skiria stambias pinigų su
mas statyti ir užlaikyti alko
holikų, džiovininkų, sifiliti- 
kų ir bepročių ligonines — 
tuo tarpu nė cento neduoda 
sveikam jaunuomenės auklė
jimui. Dar sunku senus rusų 
kultūros veteranus Įtikinti, 
kad daug pigiau kainuoja 
profilaktinis darbas stiprin- 

jti ir grūdinti sveikatą ir sie- 
Įlą jauname kūne, nekaip
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Korespondencijos i
mė.io A. Armonavičienė ir J. 
Taurinskas.

1 Kadangi buvo prisiminta
FARMOS.

8

LAWRENCE, MASS. 
Atsakymas F. A. Kran- 

ceviciul.
“Keleivio”

mas netik socialistus ir san- 
dariečius, bet purvinai ir 
tautišką parapiją, visus jos 
parapijonus, kam jie protes- 

TZ ... 6 F. A. tuoja prieš reakcinius Lietu-
Krancevicius reikalauja, kad Vos valdžios darbus. “Kelei
višką Matantis atsakytų į 4 vio”' redaktorių, pasakiusį 
jo paklausimus. protesto mitinge prakalbą,

Na, jeigu žmogelis nori, tamsta pravardžiavai kleri- 
tai atsakysiu.* Visų pirma jis kališkam • “Darbinink e” 
nusiskundžia, buk aš jį in- “lenkų burdingbosiu” ir da 
kriminavęs. Jis gyvenąs- pridūrei: “Taigi, gerbiam*e- 
Lavvrenčiuje jau nuo 1907 ji, galite suprasti, kokie g li- 
metų ir nesijaučiąs, kad butų valai minėtą protesto mit n- 
kuo nors nusidėjęs draugi- gą prieš Lietuvos valdžią 
jai ar atskiriems žmonėms, kėlė!” 
Jis sako, kad šitą galinti pa
liudyti č "
gija^ T 
300 narių ir kuriai jis jau ; 
ketvirti metai raštininkau
jąs.

Kiek p. Krancevičiaus ko
respondencijoj teisybės, tai 
tuoj pamatysime iš jo klausi
mų ir mano atsakymų.

1. Jis klausia manęs, kokį 
jis “purviną darbą tayp La .v- 
rence’o lietuvių yra atlikęs.” 
O ar atsimeni, ponas Kran- 
cevičiau, kaip M. D. A. V. 
Draugija rengė pikniką ir 
nutarė, kad visi nariai, kurie 
neatsilankys į pikniką, užsi
mokėtų bausmę. Bet tamsta, 
būdamas raštininku, savo 
draugus, Romos katalikus, 
liuosuodavai nuo bausmės. 
Bet buvai pagautas už vuo- 
degos ir paskui draugijos 
mitinge verkei krokodiliaus 
ašaromis, kad esi nekaltas. 
Ar tai švarus darbas?

2. Jis klausia manęs, kada 
ir kiek sykių aš matęs jį “no
se žemę ariant?” 0 ar atsi
meni tamsta, kai Amerikai 
pripažinus Lietuvą, Lowelly 
buvo lietuvių apvaikščioji- 
mas, koks tada tamsta buvai 
parvažiavęs į Kliubą? Bet 
tai ne vienas atsitikimas. Ar 
atsimeni, kartą, kaip einant 
sykį nuo svetainės gatvė bu
vo per siaura?

3. Krancevičius reikalauja 
prirodyt, kur jis gyrėsi savo 
mokslingumu. Apie tai tams
ta giriesi visur. Turbut da 
neužmiršai, kaip kirtai su 
savo draugu laižybų dėl 
skaitliavimo, ir prakišai do
lerį. Šitą gali paliudyt ir A. 
S. Pagalios ir šitą klausimą 
statydamas 6-tame “Kelei
vio” numery tamsta giriesi 
sukritikavęs tūlą “J. U. P.” 
Ar visa tai neparodo, kad 
tamsta mėgsti pasigirti savo 
žinojimu?

4. Klausi manęs, ar aš tik
rai darodysiu, kad “mokinai- 
si iš stiklelio?-” Taip, kada 
tamsta visur giriesi savo 
‘čmokyttimu,” tai tamstai tin
ka stiklelio “mokslas.”

O kad tamsta mėgsti pasi
girti, tai man nereikia to nei 
prir<xlinėti, nes tamsta pats i 
tatai prirodai, sakydamas | 
savo korespondencijos pa
baigoj: “Aš turėjau kritiką 
su J. U. R, kuris rašydamas 
visokias nesąmones nei ne
pasijuto, kaip pats save su
kritikavo.”

Kad tamsta čia giriesi be 
pamato, tai ir redakcija tam
stai pastebėjo.

Atsakęs šitam bobinčiaus 
auklėtiniui į jo paklausimus, 
noriu da padaryt keliatą pa
stabų dcl jo rašinėjimų 
“Darbininke,” kuris šmeižia 
kiekvieną progresyvį reika
lą.

Kuomet vietos socialistai 
su sandariečiais pereitais 

- metais rinko čia aukas Lie
tuvos reikalams, tai tamsta, 
Krancevičiau, drapstei juos 
purvais per “Darbininką,” 
sakydamas, kad jie prašo 
“almužnos” “nusmukusiam 
savo krūmeliui,” i 
liau. Tečiaus pažangi Law-*riais reikalais, 
rence’o visuomenė tamstos T 
nepaklausė ir duosniai auka- lietuviški šokiai, 
vo. Aukavo netik atskiri į “dovanų šokių.” 
žmonės, bet ir draugijos. i

Tamsta, Krancevičiau, mergaitės, kurių vardų nesu- 
šmeižei kaip tik Įmanyda- žinojau. Antrą dovaną lai-

* t

Lietuvoje, tai draugai sume
tė jiems 25 dol. 75c. Aukavo 
sekamai: S. Zdanauskas ir1 
Rankpelnis davė po 5 dol. I 
C. Marcelionls davė 2 dol.; 
Po 1 dol. aukavo: J. Gcguž’s,! 
W. Anesta, J. Raulinaitis, i 
M. Manelis, X Taurinskt s, 
A*. Antanavičienė, A. K< r- 
pavičįenė, Zabitis, J. Lukš:s, į 
F. B^uUenė, P. Babelius, T. • 
Beliauskas ir J. Valeika. J. 
Karpavičia 50c., “Nesak -i 
siu” 25c.

Aukavusiems širdim ą 
ačiū! Uranas.

i

Gerą kavos puodelį 
dar pagerina

Skanus %stidumėlis tiršto 
pieno maišyto su cukrum, 
Borden’o budu, reiškia 

naują gerumą

Jūsų gra suninkąs turi 
šviežio stako

Pajieškau brolio VLADO PAULAU
SKO arba Walter Paul, seniau jis gy
venu New Haven, Conn. Brolau, rašyk 
man drąsiai, nes aš suprantu jūsų pa
dėjimą. Aš jus pasiilgau ir turiu žinių —-—- - ;
nuo motinėlės iš Lietuvos. Jeigu kurie Į ' isai pigiai, 
apie jį žino kur jis randasi, malonėkit Norintieji pirkti tuojaus atsišaukite 
pranešti, už ką iš anksto tariu ačiū.

SOPHIE SL1AŽAS (10)
5 05 So. Maplewood ave‘, Chicago, III.

PARSIDUODA GERA FARMA
Nepraleiskite progos.

šiuo adresu: (10)
JOS. GĖRYBA 
SCOTTV1LLE. MICH.

I’aiieškome savo brolio Petro Šepkos, 
paeinančio iš Kavolių kaimo, Panemu- 
ir lio parapijos, Rimkiškio apskričio. 
Malonėkite atsišaukti, arba kas apie jį 
žinote malonėkit pranešti, už ką busi- 

. m<- dėkingi. Atsišauk, mielas brolau! 
I Tavo brolis Alfonsas ir sesuo Mari
jona Šepka, (10)

8814 Houstun avė, So Chicago, 111.

Pajieškau dėdžių: Baltramiejaus, 
Jokūbo ir Antano Miląšauskų, paeina 
iš Suvalkų rėd.. Prienų parapijos, Var- 

' ;ų ' ainio: gyvena Pennsylvanijos vals- 
' t i joj, dirba anglių kasyklose. Malonės 
Įaidšaukti arba kas apie juos žino
i teiksis pranešti, už ką busiu labai dė-j 
kinga ONA ČERNIENĖ (10)

583 Cla>-k st., Waverly, N. Y. ;

FAR.MOS! FARMOS!
Didžioj lietuvių ūkininkų kolionijoj 

žinau labai gerų farmų ant pardavi
mo, iš kurių daugelis parsiduoda labai 
nužeminta kaina^Pasinaudotik proga, 
nes javai pabrango, nėra abejonės, 
kad ir žamė greitu laiku pakils. Aš, 
kaipo seniausias ūkininkas šios apie- 
linkės turiu gerų patyrimą apie ukes 
ir 12 metų kaip patarnauju lietuviams 
ūkių pirkime. Mylintieji ūkių gyveni
mą atsišaukit. (121

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

Ir visa to akvvaizdoj tam- 
i ir M, D. A. V. Drau- sta rašai, kad su visais “g i- 
kuri turinti suviršum žiai gyveni.” Ar reikia ’a 

u,,.,-.,: aiškesnio prirodymo, k d
tamsta esi melagis?

Viską Matantis
Nuo Redakcijos:—Ši is 

atsakymas p. Krancevič’ui 
buvo prisiųstas 14 vasario, 
bet per neapsižiūrėjimą ku
žėjo, liko neįdėtas į pereit is 
“K.” numerius.•

CENTRAL CITY IR 
CĄIRNBROOK, PA.

Munšainas — v?Sa lietuvi 
“patieka.”

Lietuvių čia yra 12 šeimy
nų. Jie nieko daugiau neve i
kia, kaip tik dirba, geria ir 
poteriauja. Po darbo ir mal
dų degtinėje jie randa vi a 
savo pasismaginimą ir su i- 
raminimą. Draugijų jok ų 
jie čia neturi. Vienas žm >- 
gus bandė sutverti S. L. \. 
kuopą. Rodosi, jau buvo s 1- 
rašęs apie 18 pritarėjų. E ?t 
nežinia kodėl jis tą sumar ’- 
mą pavertė niekais. Jei* u 
darbštesnis žmogus Į čia p i- 
butų, tai gal ir prasidė ų 
šioks-toks veikimas.

Čia yra 12 anglies kasy :• 
lų. kuriose dirbama pilną 1: i 
ką ir darbas 
Mokestis 
lą.”

Standard ir Challenge Pieno

Redakicjos Atsakymu. PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau lietuvių apsigyvenusių
Kimadoj. Norėčiau susirašyti. Malo- 
nė. ito •» t cišo lik ti unf trkL'isi « H » •

)

SPRINGFIELD, ILL.
Gerb. Redakcija:—
Malonėkite patalpinti sa

vo gerb. laikraštyje siu >s 
musų kelis žodžius. Dalyk is j 
yra tame: Sausio 3 i, i9‘ į 
metuose, vietos piižangi >s 
draugijos turėjo sivo knv- 
gyno'reikaluose kviiferenc'- 
ią Nors koafcr?ncijos už
duotim buvo vien knygyno į 
reikalus svarstyti, bet kom j- ! 
nistai atsigabeno netikusiai i 
parašytą rezoliuciją prieš* 
dabartinę Lietuvos valdžia ir į 
save didžiuma bol&vikiškųLr; - 3arbfninklL Saį 
rankų pervarė ją. Mu ų “ 
draugystė, laikiusi savo m ė-1 ra3’ 
nešini susirinkimą vasari©

Baltimcriečiui. — Pat? ’- 
pinom anksčiau gautą.

Pasipi!i»iruęiaiirX^ Monč- 
real, Canada. — Visuomer ei 
netaip* jau svarbu, kąju-ų 

(kunigas bažnyčioje tauškiu, 
j Visi jie iš žmonių mulkinimo 
'gjvena ir visi jie tą patį d> 
! ro./
I Visiems.— Kurių rast ii* 

T nu-Į i i
nesunku gau i. > ..

pagal 1917 “sk > netllP° sl.^e "Keleivio
C K R meryje. tilps sekančiuose.

LIETUVIU LAISVES

Pajieškau brolio Stanislovo Laboko 
ir jo dukters Stellos Labokaitės. l a
bokas iš Lietuvos paeina iš Kauno gu
bernijos, Laukuvos parapijos. Pikaita- 
lų sodžiaus 191!) metais jis dirbo mii- 
nose Royaiton, Illinois, o 1920 metais 
persikėlė j Reynolds. Missouri. kur jis 
buvo paskutiniu kartu mums žinomas. 
Jau penki metai kai negaunu nuo jo 
žinios. Prašau brolio ir brolio dukters 
patiems atsišaukti, arba kas žino pra
šau pranešti man, už ką busiu labai 
dėkinga.

Paulina Kulbickienė
3302 Woodbridge avė., 

Cieveland. Ohio.

PARSIDUODA FARMA
CONNECriCUT VALSTIJOJ

Farrna 120 akrų geriausios žemės, 5 
budinkai, 14 ruimų stuba, šildoma su

: štvmu, maudynės, elektros šviesa, 
Į 2(HM» vaisingų medžių sodas. 10 karvių, 
. I arklys, visos farmos mašinos ir jran- 
j kiai. {plaukų neša 8000 į metus, prie 
paštavo kelio, pusė mailės į miestą, 5 

________________________________ minutas eiti iki škuiės, 4 kiti miestai 
Pajieškau giminiu Jono ir Petro La- ,ietuvi\ ad ventą apielinkė,

digų, seniau gyveno Pittsburgh, Pa.J smagi vieta. Kas nont jsigyt. ge-
po numenu 1. Kirkpatrick st. turėjo 
savo namą, bet dabar girdėjau, kad 
gyvena ant farmų. Taipgi pajieškau 
Petro ir Viktoro Masolių, iš Lietuvos 
oaeina iš Biižų parapijos, Užusilių 
kaimo, seniau gyveno McKees Rocks, 
Pa. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinota, malonėkite pranešti šiuo 
adresu: » (11)

ADAM PETROSEVVIC
768 Engei St, Kenosha. Wij.

nė^ite atsišaukti ant tokio adreso:
Jonas l’inkevirius (11

F. Missler. Cal’.e San Martin 666, 
Buenos Aire.;, Rep. Argentina.

tą Alkę ir turėti smagų gyvenimą, tai 
čia yra proga. Priežastis pardavimo 
—-senatvė ir nesveikata savininko. 
Kreipkitės šiuo adresu: (13)

A. SAMALIUS
P. O. Bos 55. 

W.WREGAN, CONN.

PARSIDUODA FARMA
Labai gera žeinė. lietuvių tarpe, ar

ti miesto ir mokyklos. Kuriems nubo-
Pajieškau pusbrolio Povylo Samuo- | fabrikoje dirbti, nusipirkit farmą ir 

lio, paeina iš Skapiškio parapijos. Ji- ! turėsit linksmą gyvenimą. Kurie ma- 
reniškių sodos. Meldžiu atsišaukti ar- ' p°t pirkti, pirkit, tiesiog nuo savinin- 
ba kas apie jį žinote malonėkite pra- * ‘
nešti šiuo antrašu: (11)

P. BUKĖNAS
2948 South Union avė., Chicago. 111.

turėsit linksmą gyvenimu. Kurie ma-

ko, 4>učėdysite kelis šimtus dolerių.
M. CHIVIS (12)

R. 1, Box 67. Fountain, Mich.

NUSTOK VERGAUTI!
Buk savas bosas.

Parmos pigiai parsiduoda su visais • 
gyvūnais ir mašinerija, gražioj vietoj 
kur daug ežerų, ir upelių, sveikas 
oras. Geriausias marketas dėl pieno. 
Dėl informacijų rašykite: (11)

JOHN SUSLA
Lake Como. Pa.

Aš. Jonas Murauckas. pajieškau Jo
no ir Petro I.abanauckė!ių. apie 20 me
tų kaip gyvena Amerikoj Hazleton, 
Pa. Paeina iš Vilniaus rėdybos. Kal
vių miestelio. Malonės atsišaukti, tu
riu svarbų reikalą. Arba kas apie juos 
žinot malonėkit pranešti šiuo adresu:

JOHN MURAUCKAS (10)
Box 368, Benton, III.IPajieškau brolio Izidoriaus Sadaus- 

[ ko, vadinasi James Smith. Raseinių 
! apskr. Girkalnio vaisė.. Vačgirio kai- 
: mo; paskiausiai gyveno Calderwood, 

___ _| Mich. Kas apie jį žino, malonėkit pia-MYLETOJŲ DRAUGYST £ ; nešti
i ______ _____________
į 1018 I.incoln st, North Chicago, III.

I

i
IAPSIVED1MAINASON, ILL. 

Užsidarė anglių kasykla. 
Nuo 1 d. vasariu čia ūžti-, 

5),„įdarė anglių kasykla, kurioje 
dirbo 7U0 darbininkų. Sako- 

!— kilę nesutikimai tarpe 
kompanijos vedėjų ir jos sė-:

, i- 
, Kadangi šit .s 

miestelis yra dar naujas ir ( 
beveik jokių kitokių darbų 
čia nėra, tai visi angiiakasi ii 
vaikščioja be darbe. Eii a. 
gandai, kad kasykla bus ati
darą ta 15 d. kovo. Taigi ang- į 
liakasiai laukia tos dienos..! 
Jeigu tą dieną kasykla net^ • 
sidarys. tai angliakasiai bus, 
priversti išvažinėti į kitus 
miestus. P- K.

21 diena i^SauŠusidaly- rinink^ todel ir k^ykja? 
vavusių minėtoje konferen- P<> uždaryta. Kadangi šit
cijoje savo atstovų raportų, 
nutarė savo vardą iš po tos 
rezoliucijos atšaukti. Atšau- 
kiam nedelto,kad mes dabar
tinę Lietuvos valdžią užgir- 
tume, bet dėlto, kad minėta 
rezoliucija netikusiai ir ne
švariai parašyta.

Lietuvių Am. Ukėsų Kliu- 
bo sekr. Vladas Feiferis.

PENTWATER, MICH. 
Iš ūkininkų gyveninio.
Lietuvių ūkininkų koloni

ja atrodo gana gerai. Visi 
ūkininkai gyvena sutikime ir 
negirtuokliauja. Praėjusį 
metą viskas gerai užderėjo, 
todėl ūkininkai dabar turi ką 
parduoti. Bulvės dabar yra 
brangios, o bulvių musų ūki
ninkai turi užtektinai. Taip
gi turi Įvairių fruktų, už ku
riuos dabar gauna gerą pini
gą. Marketa* čia yra geri ir 
moka gerą kainą. Ūkininkai, 
uždirbę pinigų, , neprageria 
jų, bet perkasi sau puikius 
automobilius ir pagerina 
triobėsius ir inventorių. Tas 
yra pagirtina.

P. D. Andrekus.

CAM.BRIDGE, MASS. 
LSS. 71 kp. vakarienė buvo 

smagi. Draugai sudėjo so
cialdemokratams 25 dolerius

Subatos vakare, vasario 
13 d. LSS. 71 kuopa buvo su
rengusi draugišką vakarėli, 
Į kuri susirinko apie šimtas 
ypatų.

Pradžioje buvo lietuviški 
šokiai. Vėliaus, kada visi 
svečiai susirinko, tapo pa
tiekta puiki vakarienė, kurią 
rengėjau turėjo pagamintą. 
Vakarieniaujant, apart j vai
rių juokų, drg. J. Gegužis pa
sakė puikią prakalbėlę, o 
drg. Jankauskas puikiai pa
dainavo keletą dainelių. Kai 
kurie vietiniai draugai taipgi 1* 1 1 z * v * • • •

LAWRENCE, MASS. 
Komunistai prasti aktoriai.

Musų mieste lietuviai ko
munistai buvo surengę “teat
rą.” Kadangi jie skelbė, kad 
busiąs labai puikus teatrus, 
tai ir aš. nuėjau pažiūrėtu 
Žmonių išviso buvo apie 60 
neskaitant vaikų). Apie jų 

‘teatrą” neapsimoka rašyti, 
nes buvo sulošta žemiau kri
tikos. Iš komunistų .pasirod ?' 
prasti aktoriai. Išėję ant sic i- 
čiaus sau po nose murma, ( 
kai žydai ooteriaudami, ir' 
publika nieko negali supras
ti. Jie myli iš kitų pasišidyti. 
bet patys nei tiek negali pa
sirodyti.

Pasirodo, kad.musų publi
ka jau pradeda * šalintis nuo 
komunistų ir ant jų parengi
mų nesilanko. Tai ir gerai, 
nes komunistai nėra lietuvių 
draugai. Dabar komunistai 
pradėjo landžioti po lietuvių 
stubaš - kalbindami tėvu<. 
kad jie Jeistų vaikus į komu- 
nistų mokyklą neva lietuvių: 
kalbos mokintis. Ištikrujų 
gi po priedanga lietuvių kal
bos jie eina prie savo komu
nistinių tikslų. Tėvai turi 
būt atsargus.

Čia gyvuoja lietuvių socia
listų kuopa ir aš patarčiau 
lietuviams darbininkams sto
ti į šią kuopą ir kovoti už 
darbininkų reikalus. Buvec-

I

i

m aukegan, ILL.
Valdybos Antrašai:

11 Pirmininkas VINCAS GABRĮ*
730 McAllister Avė.,
z> Pagelbininkas KAROLIS DIM8V 

716—8th St.
3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS

8b)—8-th St.
4 , Turtą Sekr. V S. ELZBERGAS 

1015 Jackson St.
No. Chicago, i!L

5i Iždininkas KAZ. VAITEKUNAf* 
726—8-th St.
6) Iždo globėjai.

M. NAI RECKAS
1717 So. Park A vė, 

No. Chicago, i1!.
J. VISOCKIS

7i(V .incoln Si.
7) Knygiai K. AMDRAZlUNAb
845 Linco'n Št.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8| Maršalai: A. DELKUS
738 Jackson St
JONAS JOKŪBAITIS
1014— ’o-th St.
Susirinkimai at-ibuna paskutiniai ? 

nedėldicnyje kieki ier.o mėnesio, 1 
po piet, Liuosybč> Svetainėj, ant 8-.1 
ir Adam., gatvių.

JONAS SADAUSKAS

Pajieškau savo giminių Miko, Juozo 
ir Vinco Kasparavičių, paeina iš K:.l- 
varijs parapijos, Juodelių kaimo. 
Jeigu kas apie juos žinote malonei it 
pranešti arba jie patįs lai atsišaukia. 
Turiu prie jų svarbų reikalą.

Miss Veronika Liutkeviėiutė
6 Caru’ine st., tVorcester. Ma. s.

Pajieškau Zigmo Stelmoko Turiu 
labai svarbų reikalą. Prašau atsišauk
ti arba kas apie jį žinote, malonė it 
man pranešti, už ką busiu labai dėkin
ga. M a g Jelena Mildaži ūkė , ■

111 Cor. Rumford avė . Rumford, ?.;e.

Pajieškau savo pusbrolių Antano ir 
Juozo Makaveckų, Antanas jau bas 
daugiau kaip 30 mėtų Amerikoje, pa
eina iš Suvalkų rėd, Seinų apskr, Me
telių parapijos, iš Metelių dvaro. Pa
kui jų tėvai persikėlė į Zizėnus, Miros
lavo paran. Jeigu da katras gyvas, 
malonėkite atsišaukti arba kas žinot 
ar girdėjot apie juos, malonėkit pra
nešti. už ka busiu lal>ai dėkingas

JUOZAS MAKAVECKAS
P. <>. Box 92, Wehrum, Pa. Ind. O>.

I

Pajieškau vaikino arba našlio apsi- . 
vedimui, nesenesnio 45 metų, aš esu 
našlė 43 metų; tūrių turto vertės $20,- į 
000.Vaikinus norinčius susipažint mel
džiu prisiųst savo paveiksią. Kuris rei- 1 
kalaus, grąžinsiu atgai

MARY BAGDON
Box 131, Frontier. Wyo.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, tar
pe 18 ir 28 metų amžiaus. Meldžiu su . 
pirmu laišku prisiųsti ir savo paveiks- ' 
lą. Aš esu vaikinas 27 metų, dirbu an- 
giių kasyklose. Laiškus galite rašyt ■ 
lietuviškai aiba angliškai. (10) ,

Alex‘ Gervell
Box 172. Ward. W. Va.

Dvi lietuvaitės, Vera ir Liuba. norė
damos atrasti pažintį dd apsivedimo, 
prašom atsiusti savo paveikslą su pir
mu laišku. Adsesas: Latvija, Liepaja. 
Kalku iela Nr. 23 ist. 11, V. Jo^kaud.

(10) I

REIKALAVIMAI.

ir taip to-.pasakė po keletą žodžių ivai-

Po vakarienės vėl tęsėsi 
Buvo ir 

Pirmą do- 
|vaną laimėjo dvi jaunos

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St. Charles, 11L

VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 West Main St,
Pirmsėdžio ; agelb. Antanas Jurpalu-

585 We-t 5th St.
Nutarimu Rast L Stanislovavičius.

193 West Statė St, ' 
Turtu Rast. Mvkolas Sablickas.

' T. O. B< x 342, 
Iždininkas Antanas Kimontas, 

1<>5 West Main St, 
Knygius Kazimieras Tamašiunas 

42 West \Valnut St,
IŽDO GLOBĖJAI:

Marti'.’.as Barga'. anskas,
P. O. Box 243.

Jonas SadatKkas,
164 We-t Indiana St,

i Boleslovas Aitzna,
15S Monroe St,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Štai ikas,

110 West Illinois St,
Bronislovas Einoris,

117 We>t Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ;

Kazimieras Ariauckas,
44 West 6th 3t,

Romualda GriciunaS,
S5 West Main Si, 

MARŠALKOS:
Petras Kišonis.

P. O. Bos 324,
Liudvikas Gruožia,

R. first. Box 10.

Pajieškau Benedikto Šleževičiaus, 
gyveno Waterbury. Conn . iš Lietuv >s 
paeina iš Seredžiaus, Kauno gub. Yra 
svarbus reikalas, malonės atsišaukti 
a’-ba kurie apie ji žino teiksis praner
ti. JUOZAS J ARAS
6 Bolton plac?, Char!estown, Mass.

Aš norėčiau žinoti, kur randasi Jo
nas Kutiš. kuris išvažiavo į Lietu. ) 
rugpiuči < 12 d, 1925 m. Kas žino j > 
adresą, lai man praneša, o apiaikys 5 
dol, dovanų. CH ARLlE YOGMON 

.1921 Cudaback Avė..
Niagara Pails, N.

Pa iešk.-.u Š’vareų Jurgio ir Mar i- 
no, paeita iš Paželvės. Jezno vaisi.. 
.Alytaus apskričio. Meldžiu atsisaukt' 

FETRINĖ StVARClENĖ
33 VVilforJ st.. Keene, N H.

Aš. S*." f?, r;ja C/drait?. pajieškau 
savo dėdes Francišk ’ DauKševičiaus r 

le.os Onos Ambr-enčą, pirmiau jie g ’- 
veno Duųucsne, Pa., o dabar nežin; u 
kur jie randasi. Aš gimusi esu Ame
rikoj. Du uesne. Pa. mieste, turiu la
bai svarbiu žinių. . Kas žinote 
juos, maloniai prašau pranešti, 
pat;; lai atsišaukia.

STEFAXIJ A BY T»VAITĖ _ 
Vie’.šniai, Naujoji gat. Nr. 37.

Mažeikių apsKF., Ldhuania

apie 
arba

PAJIEŠKAU GERO VYRO, katras 
mylėtų ant farmos dirbti Butų gerai, 
kad galėtų važiuot ant traktoriaus ir 
suprastų apie sodą. Meldžiu atsišaukti 
greitai. P. ŠVILPA (10)

R. D. 2, Tamaųua, Pa

GERBIAMOS PRIMIGS PLAUKIAN
ČIOS ANT MARIU. DĖL VYRU 

IR MOTERŲ-
Kas nori gauti gerbiamą tarnystę 

ant įvairių laivų ir didelį uždarbį ir 
pamatyti visą pasaulį, kreipkitės pas 
F. A. Kapturauską, įdėdami savo ad
resuotą konverta su marke. III) 

F. A. K APTl'RAUSKAS
21 Kirkpatrick st.. Pittsbųrgh. Pa.

PRANEŠIMAS.
Pranešame broliams lietuviams 

amerikiečiams, katrie norite savo gi
mines atsitraukti iš Lietuvos. Argen
tinos ar Kubos į Kanadą, kreipkitės 
pi ie mus Mes padarome dokumen
tus dėl atvažiavimo greitai ir pigiai. 
Rašykit lietuviškai.

NICHOLAS BLESER
Steamship Tickets Foreign Exchange

45 VVindsor St.. Montrčhl, Canada.

PARDAVIMAI

•Faau r.av'Y I rrš v merginų rr- 
b;i pjžįsMmų. Biržų apskričio, \ab; I- 
nir;kų parap'jcs. Aš esu NausėJž ų 
kaimo. Norėčiau susipažinti nors p r 
laišką. PETF.R AMBROSE

241 N. Hicks st., Ix>s Angeles, C .1.

I

PARS4DI <>1>A DVIEJŲ .ŠEIMYNŲ 
N AMAS PHILADELPHUOJ.

Naujai ištaisytas, 10 kambarių, du- 
beltavas lotas, keturių mašinų gara- 
džius Kaina $8.5O;>. Kreipkitės šiuo 
adresu: (9)

P. J. LAMSARGIENĖ
IST! S. VVatcr st.. Philadelphia. Pa.

VAN VOORHIS, PA.
Čia jau trijų kompanijų 

kasyklose dirba skebai. Mu
sų mainose darbininkai dir
ba po senu 1917 metų kont
raktu, bet ir mus spaudžia 
kiek tik gali ir jeigu unijis- 
tai nusileis, tad ir iš Awel 
Coal Co. unijos darbininkai 
turės pasitraukti. A. St. ’

Pajieškau savo pusseserių On >s 
Dvareckienės ir Marės Dzatlauski •- 
nės. Abi paeina iš Alytaus apskričio, 
Nedzingės valsčiaus, Komisarkos k; i- 

• mo Pirmiau jos gyveno Worcestc:, 
Mass., o dabar nežinau kur Aš rašiau 
joms keliolika laiškų ir negaunu nuo 
jų jokios žžni's. Aš turiu prie jų svar
bu reikalą. Taipgi pajieškau Rožės 
Sime'ioniutės, kuri paeina iš to paties 
kaimo, po vyrui jos pavardės nežinau. 
Keliolika metų atgal ji gyveno Tren- 
ton, N. J. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie, jas žinote malonėkite pranešti 
šiuo adresu: JONAS PIGAGA

294 River st.. Paterson, N. J.

Geriausi Laiškai
Su gražiomis • ainomis Extra dėl 

Velykų, kaina 5o laiškų ir 50 konver- 
tų $1 00. Taipgi -irime lietuviškų at
viručių dėl Vely šventų ir svietiški). 
25 atvirutės su k" vertais $1.00. Biskį 
pigesnės — 50 atviručių už $1.00. Vi
sados parašykit. kokių noritef tll) 

griksono spauda
233 N. ( larion st, 

PHILADELPHIA, PA.

»

I

PARSIDUODA LIETUVIŠKA AP
TIEK A ir N \.MAS. geroje vietoje. 
Biznis išdirbtas per !) metus, 
apgyventa lietuviais ir lenkais, 
kitę pas

A M. RYMDEIKA
So. 2-nd st, Philadelphia. Pa.

Vieta 
Klaus-

< 10)

i

NEBŪK VERGU!
PARSIDUODA BUCERNfe IR GRO- 
SERNft. Noriu važiuoti į Lietuvą tėvų 
aplankyti. Nesigailėsi pirkęs. Gera 
vieta. (10)

P. KRISCHUS
80 VVard St-, Hartford. Conn.

Pajieškau pusbrolių Petro ir la-ono 
Sungailų. šešiolika metų atgal gyve
no Kensington, 1)1. Kas apie juos žino 
malonės pranešti arba patįs lai ats>- į 
šaukia. Turiu

i LOUIS
IW 287. R.

svarbu reikalą.
KAMINSKUS 
F. P 2,
Mdvindalc, Miehigan.

PIGIAI PARSIDUODA
I akrai ir 2 lotai žemės. 7 kamba

rių namas, tvartas dėl «3 karvių, ir 1 
karvė. Visai arti gatvekario. Atsišau
kit? pas

MR. HARRY SHPORTI N,
28 Mystic St< Methuen. Mass.

Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVI”

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiui pasi- ! 
garsinimus, kaip tai: pajieskoji- ! 
mus apsivedimų. įvairius praneši- I 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syku No
rint tą patį apgarsinimą pa tai pint; 
kelis sykius, už sekančius sykius < 
skaitome 2c. už žodį už syki. ■ 
"Keleivio” skaitvtojams, ku -ie trr ] 
užsiprentfmeravę laikraštį ir ui ; 
pirmą sykį skaitome po 2c. t ž žo^į. 1 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų ska’tome po 2c. uk žodį 
pirmą sykį; norint tą patį paj es- 
kojimą tai py t ilgiau, skaitome po 
Ie. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kmie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir drangą 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį. •
Pajieškojimai su paveiksiu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todel norint talpint pa/eško- 
jimą su paveikslu, reikia pi siųst 
fotografiją ir llaust kainos

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį. ’

"KELEIVIS”
255 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

ninkų laikraš 
tį, tai yra pui 
kus dalykas! 
Todel, kurie 
laikot vietoj 
kažin kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gaišavo prie
šus šelpiate

r
P. Naujokas

bei žydbemiaujat, tad verčiau savo 
dr-gų Naujokų Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi jų cigarai 
laba; geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
ru nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose. Kliubuose 

•ir pas Barbenus ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit.
JONO—JOHN’S CIGAR
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto i Ekstra didesni po 15c ) Tė- 
myk vardą ant bakso.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVE

267 DIVISION AVĖ, 
BROOKLYN. N. Y.

Verta paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (4)

Jei Jus Turit 
PŪSLES 
KATARĄ 

arba
Skausmingą 
šlapinimosi

Išbandykit 
Santai Midy 
Parsiduoda 
Aptiekose 
GelMti mp
Skausmo
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
cias išgirdęs, kad toje vieto
je buvo pastatyta bažnyčia, 
ir manydamas, kad grobis 
jam yra žuvęs, pasipasakojo 
. avo kaimy nams. ši žinia 
kartojosi iš lupų i lupas ir pa
siekė tokiu budu finansų ko
misariatą, kuris davęs parė
dymus jo jieškoti.

KORTU ISTORIJA.
Visam pasauliui nestinga 

musų laikais kortų, ir jų lo
šimas pastaraisiais laikais 
yra labai išsiplatinęs. Tečiau 
šis lošimas palyginti su kitais 
yra dar jaunas. Pasakojama, 
kad kinai turėjo savo kortas 
jau 1120 m. prieš Kristų: jų 
kronikes aprašinėja, jog vie
nas karalius jas išradęs nuo- PABRANGO MOTERIS, 
bodaujančioms 
nioms. — 
tikėli.
kortos ____ „___ _
draugijos muzėjuj Londone.'y ra 
kurių senumas i ' ___
1000 metų, bet visgi naujas 
kortų lošimo istorikas Alek
sas Proctoras nenori joms 
pripažinti tokio didelio am
žiaus. Kiek žinoma, senų se
novėj kortos nebuvo žino
mos. Europoj iki XIV am
žiaus jos nebuvo madoj, nes 
Petrarkas jų nemini savo 
dialoge apie žaidimus, kur 
jis plačiai kalba apie visus 
tais laikais vartotus žaidi
mus. Pirmutinis autentiškas 
kortų paminėjimas rastas 
1392 m. Franzuzijoj tarp iž
dininko Karoliaus VI sąskai
tų. kur buvo Įnešta suma už 
kortų atnaujinimą. Spėjama, 
kad kortos buvo išrastos 
XIV amžiaus pirmoje pusė
je. Kortų padirbimas tais 
laikais kaštavo daug pinigų 
ir ne visi galėjo jų įsigyti, 
bet vėliau kartu su išradi
mais atpigo ir jų padirbi
mas, ir tada jos greitai pasi
darė įprastos. Kortų skaičius 
taip pat pasikeitė: pirma 
būdavo kaladėj 21 korta, vė
liau buvo reikalaujama 78 
kortos vienam lošimui. Pir
ma buvo atvaizduoti paveik
slai karaliaus, karalienės 
eieriaus ir tarno, paskui žu 
vo ricierius, o iš tarno pasi 
darė valetas.

rumų po-j Iš Kamerūno. Afrikoj, pra-’ 
luo ne labai galima 'nešama, kad tenai vieliniai 

Seniausios išlikusios jaunuoliai negali vesti, nes 
yra dabar ąziatų to krašto papročiais motąrys 

perkamos. Pastaruoju 
įkainuotas metu, kuomet viskas pabran- 

o, pakilo nesvietiškai ir mo- 
,ierų kainos, taip kad jaunuo
liai neturi tiek lėšų jų sau isi- 

igyti. Jie kreipėsi į valdžią, 
į kad ji sunormuotų vedybų 
.kainas, kati tuu nesumažėtų' 
:gyventojų skaičius. Valdžia 
yra labai tuo susirupinusi, 

. kad pašalintų ši nepaprastą 

. krizį.
—

TIESIOGINIS SUSISIEKI- 
•MAS TARP LIETUVOS IR 

RUSUOS.
į Nuo šių metų vasario 1 d. 
Įvedamas tiesioginis kelei-į 
vių ii bagažo susisiekimas 
arp vakarų Europos ir 

SSSR per Lietuvą ir Latviją. 
Dei to geležinkelių valdyba 
išleido atatinkamus nurodv- f 
mus, kaip tas susisiekimas 

Įeis per Lietuvos teritoriją ir 
; oliau į SSSR. Susisiekime 
i bus tik 2 klasės: II klasė — 
S usų vagonai minkštomis sė- 
(ūynėmis ir III klasė — rusų 

. agonai kietomis sėdynėmis. 
Vsmens, norintieji musų ke
liais važiuoti I-ja klase, turi 
prie II klasės bilieto prisi
pirkti dar IIl-us.

Minimalinis vežamojo tais 
traukiniais bagažo svoris nu
statytas 20 klg. Kadangi 

■ SSSR keliai atsako tik už ba
gažą apdraustai sumai, tai 
keleiviai turėtų savo bagažą 

Į apdrausti. Kelionė, pavyz
džiui,iš Kauno Į Maskvą sku
botais traukiniais antra kla
se suaugusiems kainuos 15 

j dol. 55 centai amerikoniš- 
; kais pinigais, o trečiąją — 7 
(Icl. 74 centai: keleiviniais 

i traukiniais — 14 dol. 95 c. ir 
i 7 dol. 44 c. Už kiekvienus 10 
klg. bagažo bus imama 103.- 

'24 amerikoniškų centų.
i
I 
I

i
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NAUJAS GINKLAS PO- 
LICISTAMS.

Berlynas, gruodžio 18 d. 
Franz Lorent, inžinie
rius, išrado toki elektrini' 
įtaisą, kurį policistas gali 
prisitaisyti sau prie rankos il
su jo pagelba suvaldyti bile 
kokį smarkuoli. Esą jei tik 
policistas truputį juo palies 
žmogų, tai tas ir išvirsta iš 
kojų. Tai geras išradimas, 
bet valdininkai bijo, kad 
plėšikai nepradėtų juo nau
dotis pirma už policistus.

SLENKA ŽEMĖ.
Aukštesnėse Šveicarijos 

vietose gausiai prisnigo. 
Minkštam drėgnam orui e- 
sant; sniegas tirpsta ir dau
gely; vietų žemumose sukėlė 
vpotvinio pavojų. Be to, kai 
kur suminkštėjusi nuo drėg
mės žemė pradeda slinkti. 
Laufenbergo apylinkėse da
lis kalno pradėjo slinkti že
myn ir gresia pavojum jo 
slėny esančiam kaimui Ita- 
enthal, kuris skubiai ruošiasi 
evakuotis. Slenkanti žemė 
guli ant molio sluoksnio.

o

LAISVOJI 
SAKYKLA.

NESĄŽININGAS ŠMEIŽ
TAS.

"Keleivio” 5 Xr. iš vasa
rio 5 d., š. m., pastebėjau Su
sivienijusių Worcesterio Lie
tuvių Draugijų valdybos la
bai nesąžiningą šmeižtą, pa
leistą mano ir visos SLA. Pil
domosios Tarybos vardu. 
Mano giliausiu Įsitikinimu, 
šitas šmeižtas yra eiliniu 
\V orcesterio komunistinių 
politikierių žygiu prieš SLA. 
Pilei. Tarybą, nes jame 
tetik nėra nei krislelio teisy-; 

Įbes, bet net iškraipomi mano 
į žodžiai, ko jokis sąžiningas 
į žmogus niekuomet nedalys. 
! Kuomet mane ir visą Pildo
mąją Tarybą puola komunis-

i

AUKSAS BENDRAME 
KARSTE.

Maskvos laikraščiai pra
neša apie pasakingą skam
bančio aukso radini bendra
jame karste. Finansų komi
sariatas gavo pranešimą, Įtinę spauda, tai nekreipiu jo- 
kad jame yra ne mažiau, j kios domės, nes visa eilė Įvy- 
kaip 15 vežimų aukso, žino-įkių liudija, kad komunisti- 
ma, turint galvoje pavienio. niai laikraščiai tik tam ir lei- 
arklio vežimą. Kaip šis tur-1 ūžiami, kad šmeižtų ir įlie
tas ten pakliuvo, tat yra aiš-.kintų kitų Įsitikinimų žmo- 
kinama taip: Turkestano už-' nes. Bet kuomet toki šmeižtą 
puolimo metais trys nežino- talpina rimtas laikraštis, ko
mi asmenys išvogę valstybės kiu aš laikau "Keleivi," tuo- 
iždą ir pasiėmę pinigus su met matau būtino reikalo tą 
savimi.

Tečiau pakely jie bijojosi, taisyti minimą šmeižtą.

kinams taip: Turkestano už-

Į visa dalyką paaiškinti ir ati-l
_ ________ _ .../ ’L ‘ To-, 

kad jų nesusektų ir priėję dėl pasitikiu, kad gerbiamo- 
prie neužkasto masivinio ji “Keleivio” Redakcija iš- 
bendro karsto, jie paslėpė spausdins artimiausiam savo Į 
jame savo grobi, padengė ji laikraščio numery ši mano 
lavonais ir pasitraukė. Dvie- paaiškinimą, 
jų iš jų, matyti, žūta, o tre

Tarybą. Jei jiems butų rupė- NORINTIEJI ATVAŽIUOT 
ję gauti paskolą iš SLA., tai 
jie butų bent atsakę i aukš
čiau pacituotą SLA. sekreto
rės laišką ir butų paaiškinę, 
kad jie negali aimokėjimų

niiėmis, vienok nie
kčiau jokio užtikri- 

i :id paskola bus pail- 
<akiau tik, kad toji 
mano supratimu yra 
gi ir todėl nematau 

ies delko ji negalėtų 
dilginta ant toliaus. 
■ jau ir SLA. sekreto- 
minkui. kuriems pa
imi jinti paskolas jau 
Pūdomosios Tarybos 

• mis sąlygomis ir vi-
.. maniau, kad minima 
.c vra atnaujinta, 

et Pildomosios'Taiy- 
aziavime sekretorė 
kad Susivienijusios 

.erio Lietuvių Drau- 
mokėjo paskolą, la- 
ebau, ir tik paaiški-

- letoreivisą reikalą, 
a... kodėl taip padmĄ - 

atmokėta paskola, 
įai’,) labai norėjo gauti' 
a jrt aiga.
isas tas reikalas štai 
Judi: SLA. Piklomo- 
i'arybos yra patvarky- 

. visos didesnes pasko- 
i no morgičio teisėmis 

i .mus, Įimtų ir tą sąlygą, j 
aa>met butų atmokamai 

i : a dalis paskolos per 
laibą. Kokiam paskola yra 
keikiama. Mažesnės pasko- 
- i. lamos pirmam termi- 
. ). šios sąlygos, tečiau 
.>.< ią atnaujinant jau rei- 

aiaa ania irgi minimo at- 
!i - r imo. Kiek aš atmenu, 
tai t• bi patarimą mums davė 
■ ebarie Valstijų Apdraudos 
De artamentai, nes paskola 
tik tuomet skaitosi pilnai 
saugi ir nuosavybe biznio 
pagrindu vedama, kuomet 
savininkas gali nors mažą 
dali i metus paskolos atmo
kėti. Tai yra grynai biznio 
reikalavimai

Taigi, kuomet Susivieni- 
-1 vVoręesterio Lietuviu 

Draugijų vardu pirmininkas 
-J. -J. Kalakauskasrir sekreto
rius Stasys 
bai

US
•i :>1

ti, kad minimo šmeižto auto
riai pasielgia labai nesąži
ningai ir nedžentelnion iskai. i 
kuomet jie tikrina, kad aš 
"Tėvynės” 41 Nr., p. m., pa

išiau, kad SLA. yra davęs pa
skolą "Worcesterio komu
nistams.” Minimame “Tėvy
nės” Nr. buvo tik pakarto
tas mano paaiškinimas Į 
"Naujienų” iižmetimus dėlei 
SLA. investmentų, kuris vi
sų pirma tilpo pačiose "Nau
jienose” ačiū jų Redakcijom 
bešališkumui. Tame savo na- 

: aiškinime, norėdamas Įrody
ti, kad SLA. paskolos duoda
mos neatsižvelgiant Į jokias 
politines žmonių pažiūras, 
tarpe kitko buvau suminėjęs 
ir paskolą Susivieni.iu<i<'ir.' 
Worcesterio Lietuvių Drau
gijoms. Kas liečiasi komu
nistų, tai štai kas tenai pamo
kyta : "Jei pažvelgsime i pa
skolas, tai matysime, kad ;ą 
buvo duota net tokioms ben

drovėms, kurias valdo komi - 
nistai, pavyzdžiui. Worces
terio Lietuvių Suvienytoms 
Draugijoms buvo Daskolinta 
$8,000.”

Į šitai sakvdamas rėmiausi 
cuomi, kad man besilankant 
VVorcesteryje pereitais me
lais SLA. 57 kuopos reika
lais. tiek tautininkai, liek ir 
bepartyviai žmonės ir net 
vienas socialistas tikrino, 
kad Susivienijusių \\ orces
terio Lietuvių Draugijų nuo
savybę kontroliuoja — Lie
tuvių Svetainę valdo komu
nistai, nes minimos Įstaigos 
valdyboje yra patįs komu
nistai ir jų ištikimi pritarė
jai. Taipgi ir apie minimą 
oaskolą daugiausiai man 
kalbėjo p. J. Žalimas, kuri 
man perstatė vietinių komu
nistų lyderių. Šitais daviniais 
remdamasis aš ir padariau 
aukščiau pacituotą pareiški
mą, kad minimą draugijų su
sivienijimą kontroliuoja ko
munistai. Bet tas dar nereiš
kia, kad jau galima į rpano 
lupas dėti svetimą sakinį ir 
tikrinti, kad aš sakęs, iog 
"ta paskola duota V.'orceste
rio komunistams,” kaip tai 
daro mano oponentai. Ir jei Taiybo 
aš klydau taip sakydamas, 
.ai juk minimi žmonės galė
jo tuojaus kulturingu ir 
džentelmonišku buriu tatai 
atitaisyti tuojaus po to. kai 
tas mano straipsnis tilpo 
“Naujienose" ir "Tėvynėje” 
ir aš bučiau buvęs jiems la
bai dėkingas už tokį pasiel
gimą, nes man labai nemalo
nu būti neteisingu linkui ki
tų draugijų. Bet iie to nepa
darė ir išlaukę arti pusės me
tų. kuomet atėjo jiems reika
lingas momentas, štai išeina 
net su šmeižtais prieš mane 
ir visą Pildomąją Tarybą.

Pranešimas, kas sudaro 
Susivienijusių V,'orcesterio 
Lietuvių Draugijų Įstaigą, da 
neužtikrina, kad ją negali 
valdyti komunistai. Mes la
bai gerai žinome, kad ir pats 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje yra grynai pašal
pos, apdraudos ir labdaiy- 
bės organizacija ir jo kuopo
se sudaro didelę didžiumą 
rimti įvairių pažiūrų žmonės, 
o vienok daugelyje kuopų 
didelę mažumą sudarantieji 
komunistai jas valdo. Pui
kiausiu pavyzdžiu yra ta pa
ti SLA. 57 kuopa iš Worces- 
ter, Mass., kurioje priguli 
apie 600 narių, tečiau kuopą 
valdo komunistinio nusista
tymo žmonės, kurie vargiai 
sudaro ir šimtą narių. Taigi 
prigulėjimas bent kokių 
žmonių prie vienos ar kitos 
draugijos dar nėra jokiu už
tikrinimu, kad tie žmonės ir 
valdo draugijas.

Kalbant apie antrąjį kalti
nimą, kad SLA. Pildomoji 
Taiyba atšaukė paskolą Su
sivienijusioms Worcesterio 
Lietuvių Draugijoms, tai yra 
stačiai melagingas ir nesą
žiningas kaltinimas. Kaip 
jau minėjau, daugiausiai

V\
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I KANADĄ.
iš Lietuvos, Ištryps ar Leukjjos, mes 
padarom ufidavitus. (•.)»

IKlNh VIDUGIRIS
Ilndgevilk-. Sask.. Can;id:i.

Kiekvienas
Šaltis

L d
SU t 
;()S 
nu 
pa

tuo tarpu daryti. Ir jei jie bu-. INFORMACIJOS KELEi- 
tųšitą padarę ir padavę rrm-1 i tamada
tas priežastis delko _ negali 
atmokėti bent po $1,000 Į i 
metus minimos paskolos, lai 
užtikrinu, kad Pildomoji Ta
ryba butų padariusi išimtį ir 
minimai Įstaigai-butų suteik
ia paskola dar trims metanas 
be reikalavimo jokio atmo- 
kėjimo per tą laiką. Sekreto
rė negalėjo kitaip pasielgti, 
kai o tik pildyti Pildomosios i 
T ai vbos patvarkymą pasko- j 
lų atnaujinimo reikalu. Bet,' 
sakau, jei minimi žmonės' 
butų paaiškinę delko negali 
per sekamus tris metus at- 
mokėjimų daryti, tai be ma
žiausios abejonės paskola 
butų atnaujinta senomis są
lygomis.

Tai tiek yra vertas šitas 
\V orcesterio komunistinių 
■politikierių burbulas prieš 
ŠLA. Pildomąją Tarybą.

(Man nuostabus tik tas fak
tas, kad atsiranda žmonių, 
kurie drįsta šitokiu budu ko
voti prieš jiems nepatinka- 

Imus žmones. Juk ir šitą 
šmeižtą paleido tie patįs 
žmonės, kurie vedė reikalus 
minimos paskolos atnaujini
mo klausimu ir visą dalyką 
k.uogeriausiai žino.

St. Gegužis,
SLA. Prezidentas.

I 
t

I

i

V. Bakanauskas, 
andžio 21 d., 1925 m.,’ 

. i.re;i si Į SLA. Centrą, pra-' 
šylami paskolą prailginti, 
tai SLA. sekretorė, p-lė Jur- 
yJirtė. vardu Pildomosios 

jiems atsakė ir, kas 
S.cc:?-: paskolos, štai koki 
parei-kimą padarė: z

"P: iėmiau Tamstų laišką, 
.•.u'i; klausiate pailgini- 

W rcesterio Lietuvių 
Dr;t jl i J paskolos ir šiuomi 
pran-k;. kati paskolą sutin- 
a’"‘ ailginti su ta išlyga. 
;• ; mokėsite nors po $1,-

Ki-.s metas per sekančius 
metus.

■ J- Ja Tamstos sutinkate 
-u -.i išlygomis, tai malo-

‘ Kreiptis prie advoka
tė' š ir.ienės, Boston, Mass., 

neš koki dokumentai 
_i išpildyti paskolos 

aiiynimui.”
Į' .ą iaišką miniau zmo- 

' neatsakė ir iki šiai»
• . Ir tik gegužės 21 d., i

J‘2' .. tūlas p. George R.
>* < -. pasisakęs esą Susiv.

Lietuvių Draugijų advo-
U 
\
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r
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Pavojingas
DVI" :• ' -itr.- • ui zi: mui k:vnct mir- 

- ,LMI ėtlė o (>o.< eim.. . ..: Į.ueumo
nia •.ulf’i:’ TNif.' -nl’i-.. »?siiy-
!<"<•, lin.l «. ■ '.v.lyfe " ge. i.iU'iu inomv 
būdu.

Tuk Ih 't. * .i:!!’- < „..aru Rk>-
i Kanadą.: eiA.*'Qinai>i* .*<■ ■ >.« .•.irimu Mirial *1®

* >aifionux šaL i. — ; 24 valandas.
Vartok i:.i ;Tš.*’i<ičjus. Vartok ša! 

gripą. Niekas 
- . • liūdo. V:'ūs« apiie-

ViAMS Į KANADĄ.
Žinia tiems žmonėms, kurie nori al- 

. i sikviesti savo gimiiK. į Kanadą iš Lie-
I tuvos arba kitu žeaiiy. bus suteikta , 
, kas >ra rvikaiii.’za dėl kiekvieno ke- i 

leiviu norinčio atvažiucli į ii----.
Kreipkitės ypatiškai ::r!>u per laiškus Į 
į musų Laivakorčių Ofisų, o mes su
teiksime visas informacijai 
yra Kanados imigracijos į 
As buvau Kanad<»j su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei- 
kalintra dėl norinčių važiuoti į Kana
dą. Aš turiu koresponde:itus didės- Į 
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano kek-vius jie sutiks ir viskuo ap- ! _______ _ < «
rūpins. Su visais reikalais kreipkitės i i ' JcM- .....GEO. KAI l’AS& CO. I ‘ttpaveiMB

l.ictmiška Atrenturą Laivakurvių 
Pardavimo ir Pinigų Siun.inio (12) 
i.Si:.; St. Clair Avė.. Cleieland. Ohic.

ir kakle Į tj pribaigt:. ■ ■ 
įstatymai. j dar ner iu ■ f1.-,

I kOftC
: Tikini Gauk

am m okink

Tyrui išvalytas Castor Oil 
padarytus medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeiCta- 
mas. Be skonio ir neatsi
duoda Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose

ii ■ti\ 
•i! p

že- 
su-

Br.HUMMMYJ’
M

?.les išdir
bom ir i m 
portuo ja
me viso
kią rūšių 
rankomis 
dirbtas

Itališkas 
A kardinąs 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
motų gvarantuotos. Musų kainos 
mesnės negu kitų išdirbėję. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka- 
talojro, kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELL1 £ CO. 
817 Blue Islar.d Avė.. Dept. 30. ..

CHICAGO. ILL.

Itališki Armonikai

Geras z bei n am mi.iouxr.ui 
h ai mente j

Pain*Expeiieris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus. išrnnkita. skaudantis 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuajas pajausite paleng
vinimą. /
3$c ir 70c bonkz vaistinėse. Tėmv 
kitę, kad butų Inkaro vxzbaienkLs

F. A D. RICHTTR £ CO.
Berry & Šou*..- -*tfc St- 

Brocttyn. N“ Y.

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

nrivėda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt <la!>ar -u 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimuas vartoti. C/eo- 
muision yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvignbintu- 
greitumu; jis palengvina ir gv<k> 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augintą. > .

Iš visų žinomų vaistu, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
tnulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėve ir 

s^nstabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose tormo-e. turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo viso- siste
mos po blogo šalčio ar • flu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Crcomulsion Com- 
pany. Atlanta. Ga. lapg)

areikalavo grąžinti 
; cr.tre esamus pirmo 

dokumentus, nes 
nutarta Susivieniji-e>ą vi a

i 'tii paskolą atmokėti. _ Į$.
Aky vaizboje šitų faktų ir;$ 

- ak? a. Kad Susivienijusių $ 
W, į esterio Lietuvių Drau- > 
ė- ų airiyba sužiniai paleido $ 
nesąžiningą šmeižtą prieš v; 
mane ir prieš visą SLA. Pil- c 
(loma ą Tarybą. Ir kadangi > 
tii: k omunistinės “kultūros” c 
išauklėti žmonės tegali pasi- 
žymėti šitokiais nerimtais ir’ ‘ 
n ■'<z ngais darbais, todėl 
i’ gi 
komunistinių politikierių žy
gis prieš L“. ‘ '"j.
Tarybą. Vadinasi, patįs pa
skolos neėmė ir dabar šmei
žia mane ir kitus SLA. Pildo
mosios Tarybos narius, kad 
mes į 
nuostolių naujos 
užtraukimo reikalu.

iii-: komunistinės “kultūros

......._ ™. j 

akau, kad tai vra eilinis $ ...: . • • _ S.. >r _ ---t ’U
SLA. Pildomąją y I

padarėme jų Įstaigai $
paskolos

aš nė trupučio neabejo-1\ 
kalbėjau tos paskolos reika-ju, kad minimi žmonės tilta-J 

teko liai neėmė pastato iš Susi-< 
— L.,,.... _

Pirmiausiai noriu pastebė-1tais tuo reikalu užinteresuo- gos šmeižti SLA. Pildomąją

kad aš nė trupučio neabejo- *:

i

luenza

Pasirodžius pirmam ženklui 
įšaleie— imk Dr. Humphrejn* 
“11". Išvarys Šaltį. Pasek
mingas prieš Gripą. Patar
tina turėt “77” jus namuose. 
Prieš Salt, ir Gripą “77” pa
gelbsti per 30 metų.

At aB Dnaggūtt 30 ee&is. 
HLTtPHRETT ROMEO. MEDICTNEOO.

126 ViOMm S.reet. N-svTcric

lu su p. Žalimu, nors 
kalbėti ir su kai kuriais ki- vienijimo, kad turėjus pro- I

YRA DAUG LAIKRAŠČIŲ 
bet tėra tik vienas

"KLAIPĖDOS 
ŽINIOS"

Klaipėdos krašto ir Lietuvos 
susiartinimo minties vyriausias 
organas. — Politikos, ekonomi
jų* ir kultūros dienrašti...' — 
Vienintelis lietuvių dienraštis 
Klaipėdos kraš:- ir Žemaitijoj, 
pigiausia visoje Letuvojel

KAINA pasiimant iš pašto 
Lietuvoj, Livijoj, Vokietijoj 2 
litu mėnesiui, atsiimant is ad
ministracijos 2,5*) lit.. pristatant 
per agentus 3.75 lit,. siunčiant 
banderole 4 litai. Užsieniuose 5 
litai. Palyginkite kitų dienraš
čių kainas ir rakite, k*4 prieina
miausias Jums laikraštis "Klai
pėdos Žinios.”

Korespondentai it bendradar
biai visame pasaul/7 Greitos te
legrafo. telefono, radio ir kito
kios žinios; naujienos iš krašto, 
provincijos, Visos Lietuvos ir 
plačiojo pasaulio; įdomus straip
sniai; viliojantįs garsių lietuviu 
ir kitų rašytojų romanai, toliau, 
apysakos, poezija, naudingi pa
tarimai. nurodymai ir tt. visti 
luomų ir visokio skonio skaity
tojams. "Klaipėdos Žinias" no
riai ir mielai skaito ūkininkai, 
darbininkai, amatninkai, valdi
ninkai, studentai, mokytojai, 
profesoriai, direktoriai, guber
natoriai. ministeriai ir preziden
tai,

“Klaipėdos Žinios" grynai ne
partinės. Bešališkais akiniais 
žiuri į visus atsitikimus ir įvy
kius, stengiasi viskų nušviesti 
teisingai, optimistingai bei iš 
gerumos pusės. l»el to skaityto
jų vis daugiau mėgiamos, ką ro- 
<k> ir nuolat augąs skaitytojų 
skaičius.

Niekad nėra vėl* "Klaipėdos 
žinias" ažsisakyt* per paštą, 

per agentus, arba tiesiog 
KLAIPtDOS ŽINIŲ’ 
ADMIMSTRACUOJ

Klaipėda. Šiam no Dacho gt. 
No. 1. Lithuania.

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

Nbo vis,} pilvo ir žarnų ie*. 
marumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

NAUJAS
Auros Kiyfjno Katalogas 

Svkiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
štampemis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka 
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1‘dienai, 
1925 m. Taipgi Kalendorius 
192*5 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausiu kataloga lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Hal-ted St. 

CHICAGO. ILL.

Mrs. Wi^slow,s 
Sysup

For BILIOUSNESS
- • A . „ «*

W? ' TARl-UKIT •'
W BEECHAM’S PILIS W
■ paliucsavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gai- 1
■ vos skaudamo. a
B. Nėra Kolomelio M

9Sr ir 7,0c. baksiuka’25c. ir 50c. baksiu k a’

BEECHAMS 
PULS

Pamatykite visą pasaulį per šį pui- 
! ku steresoskopą, padarytų išf geriau- 
i sitis medžjagos; galite matyti vaizdus 
Pasaulinio kari);' Amerikos istoriškas 
vietas ir kariškus laivus, Kristaus gv- 
vrnimą. vizitas Romos ir Vanęęijos ir 
<htry kitų gražių vaizdų. St> sterees- 
kopu mes duodame 100 rinktinių •
<<V ir gerą grarantuotą puikiuose rfi- 
kcįo lukštuose laikrodėlį, ilgai tesė- 

. jalitį ir teisingai laiką rodanti. Laik
rodėlį; Stereoskopą ir 100 vaizdų ver_ 
tėi'SŠ.OO *nės parduodam tik už $4.75. 

j Ir dar pridedame B. C 22 kalibro re
volverį — dj^taiJ Pisiųskit tik 35c.

I prisiuntimui. o S4.75 užmokėsite kai 
'gausite daiktus. Patenkinimais-įFva- 
rantuojamas arba pinigai grąžinami. 
Siųskite orderį debar kol kaina pigi.

j Adresuokite: (10)
1 PRACTICAI. SALES COMPANY,

1219 Na. Irving- Avė., Dvsk 50, 
v. Chicagtr, III

. V»įet APSAUGOS BRITVA
AutoStrOO K«ri Pati Ii.ijal.nd.

Rain. VWAS PRIRENGIU AS $1.00 ir
l\azor Par«id«oda visose britvų krautariM

Snarpena Ittuf

TTsadolat riuffie, kasdien, kad .Oaikius 
Zairo:, oda avaita ir kad rarrii puikius 
Jvilfanėius plaukus.

tunaikins : lehka-r.s. <3 
priešą graviu plauku.

Nusipirkite bonka už 65c šiandien 
p ar. savo vai driska. 7Sc kioofct 
.. «’txu tuną tiesiog iš laboratorijas.

AD. R7CTHTR a CO. 
airy A South Sl’i C. . 

'Jrcok va. H. Y.



ko. b. novo S J., i92b. K E L EIVIS

KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraičių.)

pijos pareigas, bitininkavo ir| 
' valgė savo mėgstamas griu-Į 
šiukes. Dabar vertas pasigai- į 
Įėjimo, kad pakliuvo į tokias: 
negailestingas rankas.

■ ■ ■ —......... ........ .....

KALĖDODAMI ŠNIPI
NĖJA.

Šįmet kunigai kalėdodami 
visai pamiršo savo pareigas. 
Atsilankę pas piliečius, dar 
nespėję pasisveikint, tuojaus 
ima klausinėti, užsirašyda
mi: vardą, pavardę, kokiai 
partijai priklauso, kokiai or
ganizacijai, kokius laikraš
čius skaito ir už ka balsuosią 
ir tt.

Šnipinėja piliečių nusista
tymą, nes bijosi ateinančių 
Seimo rinkimų.

[santikius. Nepraslinkus nė 
mėnesiui laiko, jis pavalgęs 
pusryčių košės su pienu, pra
dėjo vemti, ir nė dienos ne
gyvenęs mirė. Košėje buvo 

i įdėta nuodų. Tuojau palai- 
jdojus vyrą buvo iškeltos ves
tuvės. Tyrinėjant nustatyta 
buvo, kad Kopi nunuodijo jo 
žmona, norėdama atsikraty
ti seno vyro. Šiaulių Apygar- 
gos Teįsmas Magdę Kopienę 
pripažino kaltą nunuodijus 
vyrą ir pasmerkė dvylikai 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.'

SULAUŽĖ KOJĄ.
Radviliškis. Gruodžio29 

d. važiuojantis turgaviete j 
rusas ir leidęs smarkiai arklį 
sulaužė pil. Stasiukaitienei 
koją. Ligonė nugabenta i 
Siaubų,ligoninę. Kaltinamas 
patrauktas atsakomybėn.

■
i

NUBAUDĖ MUŠEIKA 
POLICININKĄ.

Sausio 19 d. Radviliškio 
nuov. T. Teisėjo kameroje 
buvo nagrinėjama byla, ku
rioj buvo kaltinamas nuov. 
viršininkas Parulis, pagarsė
jęs Lietuvoje mušimu žmo
nių. Jis kaltinamas buvo ta-' 
me, kad pereitais metais rug- 
piučio mėn. 1 d. važiuoda
mas į Radviliškį pakeliui su
mušė taipgi važiavusią mote
riškę ir mažą vaiką, iš ko 
paskiaus vaikas mirė.

Kaltinamas .
nors

i

P. Parulis, 
ir labai stengėsi išsi

sukti, bet visgi teismas pri
pažino kaltu ir nuteisė 7 pa
rom* arešto; tas pats Parulis 
yra teisiamas jau ne pirmą 
kartą už mušimą žmonių, bet 
dar vis tarnauja policijoje.

SULAIKĖ KONTRA- 
BANDNEŠIUS.

Sausio 18 d. J uod kaičių 
pereinamasis punktas (Ma
žeikių apskr.) sulaikė 10 klg. 
parako ir kelis šimtus įvai
rių šovinių. Asmenys, gabe
nusieji kontrabandą vienas 
Lietuvos pil. J. Dambis, ant
ras Latvijos pil. E. Strėlė, 
sulaikyti ir drauge su kont
rabanda ir gabenimo prie
monėmis (1 arklys su veži
mu) pristatyti Skuodo muiti
nėm

BEDARBIŲ REIKALAI 
KAUNE.

Kaunas. Kaune yra daug 
bedarbių, o kokia tokių ne
laimingu žmonių yra mate
riale padėtis, visiems labai 
aišku. Kiek Kauno mieste ir 
jo priemiesčiuose yra bedar
bių, tikras žinias sunku su-! 
rinkti, bet kaip girdėti jų 
esama apie 1,500—2,000 
žmonių.

Kadangi šiai žiemai mies
to valdyba nėra gavusi vie
šiems darbams kreditų, ko
kius turėjo praėjusią žiemą, 
tai darbininkai, nerasdami 
sau darbo, palengvinimui 
nebepakenčiamo savo būvio, 
jieško kokių nors priemonių. 
Antradienį 8 gruodžio 2 vai. 
po pietų Rotužės salėje Be
darbių Komiteto pastango
mis Įvyko skaitlingas susirin
kimas, tiesiog netilpo salėje.

Šiame susirinkime susirin
kusieji bedarbiai, apsvars
tę savo padėti, išnešė rezo
liuciją, kurioje reikalaujama 
bedarbių reikalams 5 milio- 
nų litų ir kad tos jų naudai 
lėšos butų paimtos iš skiria
mų kunigų algoms kreditų. 
Ši bedarbių reikalavimą pa
laikyti Seime pavesta social
demokratų frakcijai.

GALI PABRANGTI SPAL
VUOTAS RAŠALAS 

LIETUVOJ.
Mariampolės miesto val

dyba ' leido Makauskui Vin-j 
cui atidaryti antros rūšies, 
restoraną. Makauskas išsi
pirko pas mokesnių inspek
torių patęntą. Mokesnių in
spektorius patentą išrašė 
ju(xlu rašalu. Nepatiko tai 
garsiam p. revizoriui Didžiu
liui ; atėjęs pas M akauską, iš
braukė raudonu rašalu “res
toranas” ir parašė “smuklė.” 
Makauskas už tokį p. Didžiu
lio daibą pasiskundė Mokės. 
Depart. Neužilgo Didžiulis 
atėjęs pas Makauską išbrau
kė žaliu rašalu “smuklė” ir 
vėl parašė “restoranas.” Jei
gu visi valdininkai pradės 
valdiškus raštus rašyti 3 
spalvų rašalu, tad Lietuvoje 
turės pabrangti spalvuotas 
rašalas.

ŽEMĖ SPROGO.
Sausio 11 d., N. Radviliš

kio miestely, Latvijos paru- 
bežy, turgavietėje staiga pa
sigirdo žemėj kažkoks stip
rus aidas. Tuojau visiems Į 
akis puolė plyšys, pasidaręs 
sprogus žemės plutai. Iš 12 į 
13 d. sausio vėl, lygiagrečiai 
pirmajam, rastas antras ply
šys.

Žmonės pasakoja, kad ga- 
li kartais čia žemė Įdubti, 
?nes toje apylinkėje tatai ne- 
naujiena. Buvo mėginta iš
matuoti plyšių gilumas,- bet 
nepasisekė. Patys plyšiai lai
kosi gan gerai ir, nežiūrint, 
kad praėjo jau nuo pirmojo 
plyšio atsirauimo kelios die
nos ir per jį eina kelias, ku
riuo žmonės tankiai važinė
ja, plyšys dar aiškiai paste
bimas.

75 Statė St.. Boston. Mass.

Ubitcd AocricsB 
(SarriMB Line) Joint Service with 

HambnrgAmericanliae 
į 131 Štate SU Boston. Mas*.

ftA A iš New Yorko
Jįį Kauną ir atgal
£ill (Pridėjus S. V

jeigu Taksus.)
Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vieta* agentus arba pas

KŪDIKIŲ LAIME
Kūdikiai, kaipo taisykle, turi mažiau atsparos 

prieš ligų perus negu tuaugę ir specialė domė turi 
būti atkreipta, dėl gero maitinimo ir užlaikius stip
riais.

SCOTTS EMULSION 
yra cod-liver aliejus, yra sveikatą teikianti vi
taminai, malonus ir gerai veikiantis būdas mai- 
tinimo ir budavoj antis stiprumą kūdikių ir su- Jj 
augusių. Vartokit Scott’s Emulsion reguliariai, 
tris sykius dienoj, dėl sveikatos ir stiprumo!

S ,tt & Bowne, JB oomfield, N. J. 25

Vestuvninkai pasakoja, iraon^ ‘abai h- •
kad jiedu v ens kita užmušę, Aleksa- ™ p- j
bet tam nelabai galima tikė- Materialistiškas Istorijos Supratimas.; 

e 7 - • V * Ixx» V, XX W l-XX X. XX. i .-XX. X1 XX vx XX XX X. . «ti. Tur būt vienas kuris už
mušė kitą, o vėliau nukentė
jusio draugai užmušė antrą- ' 
ji-

JIE UŽSITARNAVO TO! 
Kardinolas William O’Con- 
nell, savo pareiškime Bosto
ne iš 8 d. Vasario, pliekia 
musų hypokritus be pasigai
lėjimo.

• ..Plauk po Amerikos Vebava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione j 

LIETUVĄ
tik 3203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg w 

Keliaudami i»ii?- ulu 
L'nited Stato Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama. esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų |.atogt : i 
erdvios salės pasižlt»ouėji»:;i:i 
dcii kambariai, apsėtai vi. to 
sivaik tinėti. užtektinai 
maisto.
Važiuokite su savo tautieči; 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pnbati I ■ uvon ant Ve

lykų. prisidėkite prie t k-1 ir-ijo-, 
ruošiamos šiuo didžiausiu i 
ly laivu. Kovo 20-tą. Liet 
skiriamas tam tikras pai <1 
Unitcd Statės Linija, pe: 
ofisą, New Yorką pridab 
leivių ir ltagažo kvotimą.

Dėl pilnų informacijų api 
plaukimus l’nited Statės l.iniji. 
laivų—I.eviathan. George \V .-h- 
ington. Anicrica. Republic. Kr 
ident Roosevclt, Prcsident llard- 
ing—klausk jūsų Agetą art v:e- 
tos, arba šiandie rašykite p:.

—Jei nori žinot, kas gimdo pašau-1 
lyje įvairiausius nuotikius, tai per-; 
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi- į 
ninkams nenpkainuojama. Medega' 
imta iš Greilicho. Paraše Z. Alek- į 
ta. 80 pusi................7...............  25c. į

.Monologai ir Dėkląaiaciįoz. — šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

' gražių ii juokingų monologų ir dekla- 
Į macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. ................................. 25c.
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas......................................... 25c.
**O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akta farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.!
Paparčio žiedas ir keturios kitas' 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;1
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko-į 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. ............................... 15c. j
Socializmas ir Religija. — Labai įdo- į 

mi knyga šituo svarbiu klausi- 
i mu. 24 pusi.....................................10c.

I "Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta' 
šv. Jonui galva. Drama viename; 

akte, parašyta garsaus anglų rasti-į 
nam vertėtų perskaityti ..........25c.!

Amerikos Macochas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Jlans Sehmith papio- 

•• Su
. 10c.

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsnio- į 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................25c. ,
Kaip Senovės žmonės Perstatydavo: 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- . 
dą. Pagal daugelį autorių parašė i 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi........................................... 10e.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. 25c.
Kodcl Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gena 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.....................20c.

i Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die-

I nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti

Iš ir į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriubinių laivų 
lieso i ui e, Keiiance, Albert 

Ballin. Deuischland.
Hamburg

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais laivų < le- 
teland. U'estphalia, ir Thu- 
ringia.
Sąvaitiniai : išplaukimai iš 
New Yorko. laiivai Thurin- 
gia ir Westphalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi j Eutopą 
išvažiavimai.

NUSIPOLITIKAVO.
Zarasai. Musų klebonas 

kun. Gaidys viešaj ir pasalor 
mis taip jau nusipolitikavo, 
kad net nebegali ar nenori 
atlikti savo priedermių. Iš 
šykštumo kamendorių ir var
gonininką lig šiol laikė šal
tuose kambariuose ir net ne
duodavo jiems žmoniškai 
pavalgyti, dėlto jie kamba
riuose būdavo storai apsivil
kę, o’ valgyti, kartais, tekda
vo eiti kliuban. Nebegalėda
mas toliau pakęsti tos kun. 

į G. tvarkos, įpmendorius 
! kun. T. po švenčių buvo ma
nęs nebegrįžti, jei ne kape- 
lionavimas, bet sugrįžo ir 
persikėlė iš klebonijos gy
venti į privatų butą. Taip pat 
ir vargoninikas B. susidėjęs 
savo turtą į rogutes pats per- 
sivežė pas p. J. Reikia stebė
tis, kad kun. G. vargoninin
kui už visą darbą mokėjo 30 
litų mėnesiui, o pats iš jo 
ėmė už išlaikymą 85 litus. Ir 
nestebėtina, kad kun. G. ne
senai pirko 40 ha. žemės ir 
miško; ir šiaip yra žmogus 
suprantąs lito vertę.

I

ŽMONĖS PASIPRIEŠINO 
POLICIJAI.

Alsėdžiai, Telšių apskr.— 
Vieną sekmadienį įvyko so
cialdemokratų mitingas. 
Pradėjus kalbėti policija pa
reikalavo kažin kokio mitin
gui liūdymo. Kalbėtojas val
dininkui paaiškino,, kad ne
sant karo sfovio užtenka tik 
pranešimo policijai. Policija 
pasakė: “Mitingo neleisim.” 
Pradėjo publiką varinėt iš 
salės. Publika policijos ne
klauso, niekas iš salės neina 
ir prašo toliau mitingą tęsti, i 
Policija, . matydama tokį' 
žmonių ūpą, ragus nuleido. 
Mitingu visi liko labai paten
kinti. Skirstanties visi šneku
čiavosi : “Dabar nebebūsim i 
durni, visi kaip vieų? laiky
simės už kairiuosius.”

DĖL VAIKINO MOTERIS 
NUNUODIJO SAVO 

VYRĄ.
Darbėnų valse., Grušlau- 

kės kaimo gj-ventojas Pra
nas Kopis didžiojo karo me
tu buvo mobilizuotas ir liki
mo buvo skirta patekti vo
kiečių nelaisvėn. Palikus na
muose jauna žmona Magdė 
iš karto nuobodžiavo, bet 
paskum ji pasikvietė jauną 
vaikiną B. šeimininkauti, o 
vėliau atsirado dar trys “na
mų draugai.” To viso vai
sius— tai šeimos padidėji
mas trejetą vaikučių.

1918 metais Pranui Ko- 
piul pasisekė grįžti Lietuvon. 
Ir taip pasitaikė, kad namo 
parėjo vėlų vakarą, įėjęs Į 
kambarį, žiuri jau ir trejetą 
vaikučių, o lovoje jo žmona 
su Jonu Pilipaičiu. Vyras įsi
karščiavęs puolė ginti savo 
garbę, bet “namų draugui” 

* pavyko pasprukti pro langą. 
Tokios naujienos neigiamai 
atsiliepė į šeimyninius jo

“Vynas ir panašus gėri
mai,” sako jis, “turi savo tie- 
sotiną vartojimą, ir labai ne-

Į teisinga sakyt, jog dietetikai 
išnešė apkaltinimo verdiktą > 
prieš juos.” Jeigu jus atida- į
ry»it Dr. Hare’s ir Dr. Rus- ! 
by’s knygą po vardu “The 
National Standard Dispensa- 
tory,” jus galit pasiskaityt ___ ____________
ant puslapio 1756: “Vynas Vė merginą Oną Aumuller. 
yra stebėtina gyduolė, vei- paveikslais. 16 pusi. "........
kianti kaipo pageiba maisto Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy- 
virškinimui ir kaipo tonikas 
nervų sistemai.” Trinerio 
Kartusis Vynas, kuris yra pa
darytas iš karčių žolių ir tyre 
Kalifornijos raudonojo vy
no, nesuskaitomą skaičių sy
kių per 36 metus pagelbėjo 
-tūkstančiams žmonių, kaipo 
nepavaduojama pilvo gy
duolė ir neapvylė tų, kurie Anarchizmas. — Pagal Provdhono 

Į turėjo prastą apetitą, vidurių mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- 
įnemalimą, raugčiojimą, gal- cher’ vertė Briedžių Karaliukas, 
vos skaudėjimą ir nemigą iš 29 pusl.................................. .

i priežasties pilvo nesmagu-.
i mų. Jeigu jūsų aptiekofrius ar 
vaistų pardavėjas neturi Tri
nerio'Karčiojo Vyno, tai ra- pusi, 
šykit pas Joseph Trinei 
Company, Chicago, III.

bė labai gražių eilių ir dainų. Daugi P°.tvano 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusl. Popieros 
apdarais ..................................... $1.00
Amžinoe Dainų*. Šioj knygutč> telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusl. 32 ......................................... 15c.

VESTUVĖSE UŽSIMUŠĖ.
Sausio 25 dieną Čekiškės 

kaime, Čiobiškio valse., ves
tuvėse pas p. M art. Bakanau- 
ską ištiko muštynės. Tuojau 
buvo pašaukta policija. Ji 
rado du vyru— Miknevičių

i ir Krasauską gulinčiu be ža- 
į d o, kurie po kelių valandų 
! mirė.
I I -

.... .‘I 1925’l | 
m. prikalbino Keturvalakių1 i 
kleboną Prapuoleni, kad tas 
savo turtus pavestų Mariam- 
polės vienuolynui. Senukas j 
staiga užpultas pažadėjo iš- ‘ 
pildyti kleb. Dvaranausko < 
prašymą, matyt pasitikėjo, 
kad vienuolynas skaitysis su 
jo norais ii- kol jis pakruta, 
nesielgs prieš jo valią. Bet ne 
taip įvyko: po kelių mėnesių 
kleb. * Prapuolenis pamatė 
kaip varnų vienuolių pilną 
kiemą, kurie ką tik pagrieb
dami pradėjo vežti. Ketur
valakių kleboną apėmė bai
mė ir gailestis, pagavo ji 
karštis, taip kad vienoje suk- 
nėje norėjo išvažiuoti. At
vežtą Į vienuolyną greit su- 
paraližiavo ir dabar guli ne- 
valdydamas rankų ir kojų. 
Dabar keturvalakiečiai pei
kia kunigą Dvaranauską. 
kad sutrumpino gyvenimą 
tokio žmogaus, kuris niekam 
į kelią neparėjo: buvęs geras 
kaip kunigas ir žmogus, per 
daug metų pildęs savo para-

UŽ TURTĄ KUNIGAS KU
NIGĄ VARO IŠ SVIETO.

Buvusis Mariampolės kle- ‘ £ 
bonas Dvaranauskas, : 
m. prikalbino Keturvalakių

SKAUSMAS KUR? 
PAMINKIT

I

J .

i

I

YRA GERAS DĖL:
1. Ramatpko gėlimo.
2. ~ ‘
o
•>.

4.
5.
6. Skausmo 

pečių.
7. Apsidegimmo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.
0. Apsisaugojimui nuo užnųodi- 

jimo. nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 35e., 65c. ir 31.25.

Dėl paturima arba knygutė: 
rašykite į:
ALBEKT G. . . *

GROBLEWAKI Ą CO .
Dept. 36, Plymouth. Pa.

Nerviško palvos skausmo. 
Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo. 
Kietsprar.do.

šonų, krutinės ir

rs

F

‘KELEIVIO’ =£ 
KNYGOS.

. 10c.
Apie Dievą, Velnią, Bangų ir Pr*g*- 

' r*. Parašė F.obert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72

. ...........................................' 25c.
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirma kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartą jie užpuolė socialistus 31 

, 1913 m. £cj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 trasi....................  25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų ”I'a-

II
I 

ir kitų veislių žmones? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa- i 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir ■ 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga. 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ........................................... 25c.
Kokios Dievus žmonės Garbino San į 

vėj. Panašios knygos lietuvių kai-1 
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovė* indai, 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai'ir tt; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyteno ir ko-: ,
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti į g -
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 r-T* i* '
Drūtuose audimo apdaruose .. JL25 į, Si**1"* Ek»kur»lja Į

II

ŠANKIAUSIAS 
KELIAS*

Lietuvos Respublikos Istorija ir Xef*-
lapfe. — šita* veikalas parodo, kaip vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių j.io-1 

nuo 1905 metų revoliucinė* Lietuvos Ringų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. i 
spėkos vedė kova so caro valdžia, ir Daugelis >š dainų tinka juokingoms 
kaip tuo pačiu laiku kunigai t* vai deklamacijoms, šešta pagerinta 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- laida. 48 pusl...............................  10c.
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii ^„„y^ės Karštis’. Ir ”Sosižied*vi- 
kos paliuosuota iš po caro valdžios it pa<al SutBrtie4”. Labai ai-
kaip ji buvo apskelbta respublika meiliška komedija ir per.
Pridėta* didelis spalvuota* žemlapis statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 
parodo dabartinė* Lietuvos Tubežiu*:
ir kaip žali* yra padalyt* į apskri- P®P“ ir Ve,nl" ~ Ir tri’ kiti inda' 
čios. Tai yra vienatinė knyga, kuri n«JS pasakojimai: 1) žinia iš toli- 
parodo, kaip gimė Lietuvo* Reapobli mos šaliesJ 2> Jie augrįžoĮ 3) AJo- 
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: I
Seimo nutarimai, takos sutarti* st> 
bolševikais, sutartis su latviai*, *pra 
šyma* visų musių su lenkais ir -tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibirito- 
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lanko ir iš vidaus. Kaina ..-.. $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.........$1.50

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti siti knygutę. Pa
gal daktarą Hoiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 ............  10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
v*8tuv«*. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusl. 24 10c.
Kar Musų Bočiai Gyveno? -- Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė

^107.
Tiesiog į Klaipėdą

3-čia k lesa 
j BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
6 Btl.,18 Gegužio, 17 Liepos 

_ j
Klaipėdą, 27 Balandžio 

Laivu “Lituania*
Užsisakykit vietas šių i plaukimų 

8181 Abi Pusi <
Trečia turistinė klesa (buvusi antra 

( klesa). tiktai $10 virš kainos papras- 
■’ Iom 3-čmms klesoH vienpus. $15 abipus. 

Jeigu norit važiuot 
; i Į LIETUVĄ

j pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų— 
"Lithuania” 16-tą d. Kovo. 
■‘Estonia” 6-tą d. Balandžio.

Žiniom kreipkitės i vietos agentus, ar 
! stačiai i .kompaniją:—
! 9 BROADWAY. NEW YORK.

« - - ------------------- I
*4

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa!
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusl. ..’........................... 25c.
Ben-Hur. — Istoriška apysaka M 

Kristaus laika. Parašė Lew 
Wallace. 472 pcsl...................... . $3.001
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
i romansaa M. Bernatovicz’o. 
!468 pusi.......................................  $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairiu* nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ..............................  $1.00
Musų Padėjimas. — Įdomus pavyz

džiai iš dabartinio darbininkų pa
dėjimo. Parašė Antonovas. So.
Boston, Mass. 40 pusl................. 10e*

MUZIKOS VEIKALAI 
KbMP. m. PETRAUSKO 

žalčių Karalienė. Opera..........$10.00
Penkių Me. ų Kanklės, vienoje 

knygoje ................................ $5.00
Lietuviškos Dainos. I mišriems bal

sams. I vyrų ir moterų itaisama ir 
duetą; ................................... $150

Girių Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera............................  $3 00

žalčio ir Gulbės Dievaičio duetą* iš 
Operos žalžių Karalienes .... 75c. 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
[aria, sopranui ............................. 30c.
b\ras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te- 
| Borui ir Basui, p.at>u palydint 40c.

turėtų perskaityt: kiekvienas vyras, p *SOS SI RAŠYTOS ČIA KNYGOS
- - ' YRA GAUNAMOS MUSŲ 

KNYGYNE.

"KELEIVIS"
255 Broadway, [g montello, mas

So. Boston, Mssą,į^oo—

mas ir Jieva. Pilna juokų ir
Steigiamojo

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
; —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
nemokša. Bet delkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi .tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina .......................................... 15c.
Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni

gų Upatystčs istorija, pasekmes it 
jų dori kas nupuolimas. Šią knygą j

tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, ■ 
kad jų moterjs, dukterįs ir mylimo-l 
sios nepapultų į kunigų "globą”. Pa- 
rate kun. George Toįvnsend Foz, 
sulietuvino Eerdinand de Samo- 
pitia. ............................................. 25c.

■X*

' v

i

Ant

Važiuokite į 

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo 
COLUMBUS

arba ant kitu šios linijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreinkitės: 

NORTH GF.RMAN 

LLOYD
15 W*ter St. Rooton.

Car, DevonsMre St. 
arba pAs vietos agentus.

į Telefonas 6112-W.

! Dr- L Gorman-Gumauskas 
** LIETUVIS DENTISTĄS 
$ VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną 
X Nuo 2—5 po pietųS Nuo 6—8 vakare

J Nedėltomi* Nuo 10—12 dien* 
»* 705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

tIIIb
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Vietines Žinios KONCERTAS!
Atminkite kovo 9 dieną!
Ateinanti utarninką. ko

vo 9 d. bus specialiai linki
mai 6 Wardo konsilmono. 
Dr. Seymour-Landžius yni 
pirmutinis lietuvis, kuris iš
statė savo kandidatūrą į mi
nėtą vietą. Todėl kiekvienas 
balsuotojas iš 6 VVardo ne
pamirškit 9 dienos kovo ii 
nuėję balsuot statykit kr\ - 
Žiūką už Dr. J. Seymour.

ADIMDA BIITDAITCTAC Bet daugiausia juokų buvo
• DlriDA HUDAIJuI Au kuomet atsistojo Stasys Šmi 

_________ tas, kuris tarp Montellos ko 
munistų yra žinomas kaipc 
"staršas komisaras" ir kuri: 
buvo surengęs Bimbai tą 
prakalbą, dėl kurios pastara-1 
sis buvo areštuotas.

Paklaustas, ar jis komu-1 
nistas, “komisaras” Šmitas: ______
atsakė, kad jis visai nesu- kas Jonas Butėnas, kuris na 
prantus, ką tas žodis reiškia. 
Paklaustas, ar jis nežino

__  kas yra komunizmas, Šmi 
šalies valdžią spėka tas atsakė neturįs apie tai jo- 

į aukštesni kio supratimo. Jis prisipaži 
-_______  — “Laisve,’ 

bet ji apie komunizmą nėra 
piktažo- į šanti.

• • Kuomet Smitas užsigynė
nežinąs nieko nei apie komu- ‘ 
nizmą, nei apie komunistt 
pai tiją, tuomet valdžios ad 
vokatas Rubin parodė, kad 
tūlas laikas atgal Justicijo 

hs- Departamento agentai pada
vę tikėti arba netikėti. Kiek-irę Smito namuose kratą i. 
vienas gali kritikuoti Dievą į radę pas ji komunistų kuo- 
ir tikybą kaip jam patinka |pos_knygą. kur tarp kitų na- 
Nevalia tik kurstyti žmonių ’ c ................... '
prie riaušių, nevalia agituot^ 
griaut valstybės tvarką spė
ka. Bet ir čia didelio Bimbo 
nusikaltimo teismas nematė, 
ką liudija nedidelė pabaude 
ir lengva kaucija. Nėra abe ■ 
jonės. kad aukštesnis teis
mas ir šitą menką pabaudą 
nuims.

Taigi iš didelio debesio vi
sai mažas lietus. “Keleivis" 
ir sakė, kad taip bus. Nuo pat 
pradžios mes išreiškėm savo 
nuomonę, kad laikraščiai iš
pūtė iš tos bylos tokį dideli 
burbulą visai be reikalo, ne • 
Amerikoje žmonėms yra ga
rantuota žodžio laisvė ir čir. 
nelengva žmogų už jo kalbą 
nubausti. Jeigu Rusijoj Bim
ba pasakytų tokią prakalbą 
prieš bolševikų valdžią, kaip 
jis čia kalba prieš kapitalistų 
valdžią, tai jis butų sušaudy- i 
tas. Bet Amerika, mat. tai ne* 
Rusija.

Labai protingai Brockto
no teisnjas padarė, kad ištei
sino Bimbą dėl piktažodžia
vimą prieš Dievą. Tuo bud" 
tapo nuginkluoti visi kuni
gai, kurie pirma manė, kai 
iie teismo pagelba gali už
drausti "bedieviams" kriti
kuoti jų “mokslo” nesąmo
nes.

Tai tokios yra bylos pasek
mės.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
ėjo jos nagrinėjimas.

$100 PABAUDOS UŽ 
KURSTYMĄ PRIEŠ 

VALDŽIĄ.
I

Už piktažodžiavimą prieš 
Dievą nėra jokios bausmės.

Bimbos byla Brocktono 
distrikto teisme jau pasibai
gė. Teismas uždėjo jam $10<i 
pabaudos už kurstymą griau
ti šios šalies valdžią 
Bimba apeliavo i 
teismą ir tapo pastatytas po no turįs rysiu sų
$500 kaucijos.

Kaltinimas už 
džiavimą prieš Dievą visa’/ 
nupuolė. Valdžios advoka
tas Rubin pasakė, kad val
džia nepaiso, ką žmogus kal
ba apie Dievą ir tikėjimą, 
nes šios šalies konstitucija 
kiekvienam garantuoja lais-

Jono Butėno koncertas.
Žinomas lietuvis daininin-

staruoju laiku mokinosi Ita 
lijoj ir debutavo operoj Fau
stas, taipgi dalyvavo penkių- 
likoj kitų operų, kurių 7 at
mintinai moka, šiomis dier. - 
mis atvažiavo Amerikon 

j koncertuoti. So. Bostone 
i koncertą jam rengia Gabijo< 
draugija, kovo 16d., Lietu
vių Salėje. So. Bostone. Sia
me koncerte p. Butėnas dai
nuos tokias dainas, kuru - 
Amerikos lietuviams dar nė
ra girdėtos. Dainuos iš ope- -

Vaizbos Butas nemiega.
\ \ o i d. Vaizbos Butas 

*■ ' . ^onceitą Municipal 
>w.; mėj. Teko sužinoti,

■ ’Us labai Įvairus progra- 
i'/ '• Mat, kaip biznieriai, jie

_ .asi viską daryti kitaip. 
P; vyzdžiui, pirmu kartu lie
tuvių tarpe dalyvaus instru- 

i telis kvartetas, kuris su- 
sū - a iš keturių panelių, 
• .mičių vartoti po kelis in- 
- , " elitus. Smuikininkas p. 
Žida«įįf * * H
’/i’/ž

smuikos. Dzimdzi-Drimdzi 
sako: “Juokinsime visus iki 
ausų." Dainininkas Jenkin
sas dainuos nesigailėdamas 
savo spėkų. P-lės. Mitri kaitė 
ir Tataroniutė taipgi dainuos 
ir jos jaučiasi geriausiame 
upe. Abelnai imant, išrodo, 
kad biznieriai subytys visus 
buvusius koncertus.

Tikietai galima gaut iš 
anksto pas visus narius, pas 

.... L- aptiekorių Šidlauską ir “Ke- 
avičiųs turi pasirinkęs leivio” krautuvėje. Tikietų 
gražių šmotelių ant kaina nuo 50c. iki $1.50.

Į

TKUKFONAS 1<B» |

MEDICINOS DAKTARAM į 
f j

Valtada*: nuo J iki 4 po plotą, 
tuo 7 iki S vakar*

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

C. J. MIKOUmS

rių ir S. Smito vardas figū
ravo.

Ir Šmitas, galvą nuleidęs 
turėjo prisipažinti, kad ji. 
yra komunistų lyderis.

Kai kurie komunistai sa
kėsi "verkę" Bimbos prakal 
bose, kuomet jisai aiškinęs, 
kaip Lietuvos valdžia kanki
nanti darbininkus kalėji
muose.

Rašinėja grasinančius 
laiškus.

Advokatai, kurie -vedu 
prieš Bimbą bylą, gavt 

į daug grasinančių laiškų 
Vienas laiškas buvo parašy
tas iš VVorcesterio lietuviška, 
ir skamba taip:

"Persergėjimas: Advoka
te, atmink, jeigu Bimba bu 
nubaustas, tai atsakyma. 
bus trumpas: musų Raudo
noji Ranka pasieks tavo gy
vastį. R. R.”

Kitas laiškas rašytas ang 
liškai iš Portlando. Me.. i> 
skamba taip:

"Dam you. let Bimba alo 
ne.

“ We \vill burn your house 
some night ant get you. Thc 
time comes soon^ for u 
workers to Strike. įhen wt 
will burn all the churche^ 
and all U. S. flags. ant Trotz 
ky will come to us.

(Čia nupieštas durklas i. 
Ipadėtas parašas.)

“Cheka. G. P. U.
Kas lietuviškai reiškia:

“Tu prakeiktas, palik Bim- 
Komisaras Šmitas “nežino, ])a ranivbėi.

i i x_. . .,^atra norg naktį mes su

I

j

•5

I

ėiai. pirmi turėsime progos 
s: / pažinti su tuo artistu.

Vaizbos Butas ruošia savo 
ertą 7 kovo ir norėda- 

- koncertą padaryti kaip 
//.a Įdomesniu, deda vi- 
- /stangas gauti savo pro- 

. ra ir. ui ką tik atvažiuojantį 
ros “Siviliios Kirpėjas" ir ki- ; ' M Pilką. Jei tai įvyks 
tu. So. Bostono lietuviai iš- Koncertas bus dar ir tuo 

mus. kad išvysime naują 
Lietuvos jėgą. V. V.

K

IT

v r J

So. Bostono lietuviai iš
girs daug ko nepaprasto.

Pakoncertavęs, p. Butė
nas važiuos pasasarį Lietu
von ir ten davęs kelis kon
certus. važiuos atgal Italijon 
stoti į didžiausias operas. S 
Bostono lietuviai prašomi 
paremti lietuvių dainininką kalėjimo ir užsimokėti $150 
jo mokslo siekime.

Rengėjai.

Už šunį nubaudė žmogų.
B< <iono priemiesty New- 

:■ m- tūlas Joseph Gentile bu
vo nubaustas trim mėnesiai.-

pabaudos, užtai kad aprišo 
ir uždegė savo kaimyno šu
niui vuodegą.

PARSIDUODA
tVALTHAM’E duonkepyklos biznis 

su išditbta kolionija. Kartu su bizniu 
parsiduoda ir 1924 metų L>odge tre
kas (1 tono), dviejų šeimynų stuba su 
visais įtaisymais, dviejų automobilių 
garadžius,. vienas dviejų, kitas trijų 
arklių tvartai, sodas su 2h vaisinių 
medžių, prietaisai auginimui keturių 
ar penkių šimtų vištų. Taipgi moder
niška keptuvė su dideliu plytiniu pe
čium. dideli padėlio aruodai miltams 
ir anglims, elektrikinis tešlos minky
tojas ir tt Biznis daromas per 20 me
tų. Savininko senatvė ir nesveikata 
yra pardavimo priežastis. Telefonu 
-aukit Waltham "265 arba rašvkit 
šiuo adresu: R. ZEL1NETSKY,’

14 Fountain st, .. YVaitham. Mass.

Vose & Sens Piano 
Canpaiy 

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

Grand Piar.ą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lepgvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust
ruotą katįiliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

' 160 Boylslon St, Boston.
{kurtas 1851 m.

TEL EMPIRE 7365

DR. F. M ATDLAmS
i
< i

i

Dr. J. S. BAUBUI
Iš RUSIJOS 

Gydytojas. Chirurgas ir 
Akušeris.

377 Dorchester St, So. Boston, 
Tel. So. Boston 4763.

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

į
[Siutai Ant 
Į Orderio

Jenkinsas ore.
Pereitos pėtnyčios vakar; 

žinomas musų dainininkas, 
p. Jenkinsas buvo ore. tik ne
oriai viu. o savo balsu. Jis 
buvo pakviestas dainuoti lie
tuviškai per radio stoti 
WNAC. Labai gražiai sudai
navo dvi daineles: “Kur ba
kūžė samanota" ir "Tykia 
Nemunėlis teka." Sunkinė
čiau pasakyti, kiek tūkstan
čių publikos jo dainos klau
sėsi. Patiem- WNAC stoties 
vedėjams jo dainavimas la
bai patiko ir jie prašė jj su
ruošti trumpoj ateity "Lietu
vių muzikos.valandą." Jen
kinsas paaiškino jiems apie 
Vaizbos Buto rengiamą kon
certą kovo 7. kuriame daly
vaus daug lietuvių talento 
WNAC stotis atsiųs savo de
legatą Į Vaizbos Buto kon
certą pasirinkti Įvairaus ta
lente minėtam Reikalui. Įdo
mus dalykas, kaip vienas lie- Musų čampijonas Juška "pa-

• 4— . ' j ' Y ET ___ - —— - __

SPORTAS. t

Greb prakišo čampijonatą.
Vidurinio svorio pasaulic 

čair.piionas Harry Greb pra
ėjusią pėtnyčią New Yorke 
prakišo čampi jonatą. Jį nu- 
uaiė.k) juodukas “Tiger” 
Flovvers. Greb buvo skaito
ma- vikriausiu kumštininku. 
k< k.- tik pasaulyje kada-nors 
yra buvęs.

Malkevičius pasekmingai ei
na prie pasaulio čampijonatc

Praėjusiam ketverge Bos
ini - Malkevičius pasekmin- 
_ai 'nugalėjo Chicagos “tig
rą" (’harlie Hanson. Nors 
k'-va buvo sunki, bet po 2 
va’, ir 22 minutų Malkevičius 
; ; i .ivnkė Hansoną iki sąmo
nė- nustojimo. Netrukus 
Malkevičius risis-su pasaulio 
čampijonu Joe Stecheriu.

. tuvis gali daug garbės .-ulei 
kti saviškiams. A.

S Ultravioletinė ŠviesaD Diathermia
K 322 HOLBROOK AVĖ., 
į DETRO1T. M1CH.
£ A DYKOS:
| 12-2. 6-8

iI
I::

S Tel South Bo.->tun 4<MX)
K J
į Dr. J. Landžius Seymour

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 Broadway. So. Boston, Mau. 

Ant antrų lubų 
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare
i

Įi

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir- iš- 
prosiname.
SIMONAITIS
344 Broadway,

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

I

I

i
I
1

i ’ Tel. South Boston 3520 <
1, Residence University 1463-J. * 

i; S. E PuBintė-ShallM i 
<1 LIETUVE MOTERIS į ► ADVOKATĖ JI S66 Broadway. So. Boatoa. ltaaa. ’
< * Room 2. <

DR. J. MARCUS H
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston, Maa*. 
(Prie Hanover St.) 

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

• ’ «

11 Tel. So. Boston 506-W
■t DAKTARAS

i A. L. KAPOČIUS
*. L1TUV1S DENTISTAS

J ’ VALANDcfe: Nuo 9 iki 12 dieną

ISESkBSnEDĖLIOMIS:
> iki 1 v. po pietų’ ) 6 r* - “ 4

NAUJI KELIAI PRAŠALINI- 
MUI LIGŲ NESMAGUMŲ. 

Be operacijų, be vaistų.
NATURALIS GYDYMO METODAS - 
tai naujas kelias prie sveikatos. 

Gydau dieglį ir kroniškas ligas.
Patarimai dykai.

Dr. Wenlworth. L. M.
1761 Washington *t-, 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį. 
Boston, Mass.

Telephone Copley 0653-M
Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro. 

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

Į 

t

Seredonais iki 12 diena 
Ofisas ''Keleivio” name 

251 Broad*av. tarre C ir P 
SO. BOSTON. MASS.

st

t
ir«<
; •

1&

TeL Richmond 1410 i

Dr. David W. Rosen;
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai v 

GYDO CHRONIŠKAS IR v
SLAPTAS LIGAS į

Taipgi Moterą ir Vyrą Kraujo v 
ir Odos Ligas J

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

BOSTON, MASS.

3

VISOKIAS PLUMBERIU

■■

i
•:

Telefonas So. Boston 2300. 
NAUJ AS LIETUVIS 

DENTISTAS

Df.St. *. 6ALVABISII
(G A LISAUSKAS)

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30- 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

III BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. I

lietuvis Optometristas
i

«
Sold Direct 2 U.

PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS
PAII’AS ir PR1TA IK INTOJ US

REIKMENIS

h —
I
!

Į
t

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Haymarket 4100 ir 4101 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

147 l’ortland St, Netoli No. Station. 
SOSTON

Išegzaminucju akis, priskiriu 
akiniu*, kreiva* akis atitieainu 
ir amhlyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PASAKARN1S O. D.
447 Broadway, So. Boatoa. Maa>

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW, 
SCOLLAYSQUARE 

Skersai Hanover Street
BOSTON. M ASS.

Olympia Theatre Buiklin* 
lloom 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

11 F 1.-: .<’vino” per 15 minutų su 
r /rijos čampijonu Donnell. 
Itrlas Gardini paguldė Dra- 
ą. i < ioverčin patiesė Mon- 

tourą.
šiame ketverge McGuire' 

i i.-i--u Lundinu, o Malkevi- 
č:/- su Goverčinu.

----------------ę——  į 
••KELEIVIS” DARBO ŽMONIŲ

LAIKRAŠTIS. 
I’LATINKIT JJ.

Artistas St. Pilka.
Laivu France, trečiadieny, 

kovo m. 3 d. Į New Yorką at
plaukia Lietuvos Valstybini 
Dramos Teatro artistas Sta-

1

I

kas yra komunistai.
Bimbos byla prasidėjo pe- deginsim tavo namus ir tavo 

įeitos savaitės seredoj. paimsime.
Valdžios liudininkai buvo: 
beveik vieni lietuviai, kurių 
daugelis da nemoka anglų ginsim visas bažnyčias ir vi 
kalbos i’-jiems reikalingas__
buvo vertėjas. Beveik visi Jiavas 
jie liudijo, kad Bimba savo 
prakalboj, kurią jam buvo' 
surengę Montellos komunis
tai. piktažodžiavęs prieš Die
vą ir kurstęs spėka griauti 
šios šalies valdžią.

Valdžios liudininkų klau
sinėjimas tęsėsi dvi dienas: 
seredą ir ketvergą.

Pėtnyčioj prasidėjo klau
sinėjimas gynimo liudininkų 
—komunistų. Tavoriščius
Stasys Kriaučiūnas užsigy
nė, kad jis komunistas ir po 
prisiega pasisakė tikįs i dar- turi didel 
giškąjį Dievą. Bet prisipa- remia i..

•. Neužilgo ateis lai sys Pilka- Šis artistas yra vie
kas. kada mes darbininką ..........................
sukilsim. Tuomet mes sude

nas iš geresniųjų Lietuvoj 
taigi jo atvažiavimas mum- 
amerikiečiams, gana įde 
mus.

Esamomis žiniomis virs-
■ minėtas artistas atvažiuos 
’šios savaitės gale į Boston;.
i aplankyt savo draugų. Dzirn- 
idzi-Diimdzi artistų. Galima- 
!daiktas, kad St. Pilka užsi- 

.. .liks ilgesniam laikui Besto
viu Salėj buvo didelis mitin-;ne, taip kad mes. bostonie-

sas Suvienytų Valstijų vė 
____ir pas mus atvažiuo 
Trockis. “Čeką. G. P. U.

I

D-ro bandžiaus agitacijos 
mitingas.

Pereitą nedėldienį Lietu

PARDAVIMAI.
r\i:<IDI ODA BUČERNĖ IR (JRO- 
SEUXk tarpe lietuvių ir kitataučiu 

apgyventa. Bučemių arti nė 
..iii būti. Galite pirkti ir ne 

iz.nio. Mes apsiimam išlavin
ta verta daug pinigų. Reika 

pigiai parduodame ir ka 
■js užganėdintas. I ,_’ 

!.< ONOMY M ARK ET
> " ashington st,

Rosiind?le. Mass.

Kreipki- 
< 10)

gas parėmimui’d-ro J. Sey- 
mour-I.andžiaus kandidatu 
ros i Miesto Valdybą. M itin ; 
gas buvo skaitlingas, ka- ’ 
žmonės negalėjo salėti su-i 
tilpti. Tas parodo, kad pir-i 
4iiutinis So. Bostono lietuvi 
kandidatas Į miesto valdžis 

lės paramos. Ir j 
ne vien tik lietuviu 

žino, kad jis yra išmestas iš remia taip pat italai ir , 
svaresni amerikiečiai, kurie 
nemyli airišių. Mitinge buvCį 
Įvairių tautų publikos.

Kalbėjo adv. Bagočius. 
Anot jo. Bimba kalbėjęs pat- adv. šalna, dentistas Kapo 

Ambrose, pat:; 
d-ras Landžius ir kiti.

Visi kalbėtojai sakė, kad 
atėjus rinkimų dienai, visi 
So. Bostono lietuviai pilie
čiai privalo eiti ir balsuoti už 
d-rą J. Seymour-Landžių, 
nes geriau išrinkti savo žmo
gų. negu koki “čiutabaki” 
airiši. Rep.

Lietuvių Piliečių Kliubo. ir 
kad jis yra buvęs areštuotas 
ir teismo nubaustas už kėli
mą triukšmo susirinkimuose.

Įvairių tautų publil 
Kalbėjo

riotiškai ir apie revoliuciją čius, drg. 
savo prakalboj visai neužsi
minęs.

Kitas komunistų liudinin
kas. A. Baronas, taipgi po 
prisiega pasisakė tikįs į Die
vą ir Bimbos prakalba jam 
labai patikusi, nes jis raginęs 
žmones prie vienybės ir prieš 
valdžia visai nekalbėjęs.

,A,-7t5xn»<q><^i<ę2ęųs?^2.ęasasasai

Chas. J. Buzevičia
LIETI VIS ELEKTRIKINIS 

Visokį Elektras darbą padarau 
prieinama kaina.

į naujus ar 

pataisymų, duokit apskait- 
rr.ums, o persitikrin.it skirtu-

28 DENMSON ST, 
RONF.URY. MASS. 

Tel. Roxbury •jW.4 £/

Jeigu kas nori Įvest
senus namus elektriką, arba reika
linga 
liuot
mą.

A

W. F. Severą ( ' -Har Rapids. I>.<•

H
i

I

SE1 ER V> 
\VI ISEPSOI.

c. ir 50c.

SE\ IR VS
COUGH 

BALSAM 
25c. ir 50c.

zo 
Gr

kas apsisaugot 
Kiekvieną* privalo 

.atkas sustabdyt 
atidedant. Šaltis 
jus. Pigiausias, 
greičiausias ke

to šalčių su Seve- 
■į Gyduolėm. Ko- 
-alinamas su Se

ktinam Skaudanti 
na su Severa’s 

■ galvos šalčio ir 
odymo influen- 

. Severa’s Cold & 
irie prašalina li

Dabar 
Yra Laikas

PLUNKSNAS. Rukus, Paduškas. 
Patalu*. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Jidz.ausi- sandė
lis. Gvarantuojam 
užsšganėdinimą.
Ra- muš gausite 
ti- ra, puropiskas 
- 'uikspas ir pu
kus.

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

DR. H N. LANDAU
Speciali-la- Kroniškų ir Se
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
.iki 2 po pietų ir pagal sutarti 

Tel. Haymarket 1436.
32 CHAMBER' SI, 

ROSTO'', MASS

i

1 I

'= Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Mu/’i k ■ ’ik .i: nieknom* : p'igci' č:;! Kuo:;’ t jų vidų*

rini cfJii jie nf-ziniy kas peni' kenkia Tai }ra reikalas jus
ii.olii.»>! Prižinrėkit juo- rūpesti.u... Pvujabokit. kad jų viduriai 
t/'ik'ų •.i< ks:enų <licnų. Ir jei ap«i < i.S.ų n* r< mažiai.sn vidurių 

’ki ■ 'n* ,s. duokite jiems Bambino—-Kmlikių Geriausi Drauirn. 
K idiki.i .nėjfata ji. Ji* net prašo &ugia ; •. Jis veikia greitai, len* 
•.vai. tikrai. Botika 35c. aptickose ar ti* • i iš lal»oratorijoa,

• F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Broeldyn, N. Y.

Dr. Med. LEO J PODDER iš Petrogrado
Sn«c>ali<rta* Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Je'gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma-. 
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, k-aujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime .nuo visokių slaptingų 
li'-n (r ponausiu* patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogcriausiai. pašaukiame geriausius daktarus 
p^r telefoną nždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite i APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

persitikrin.it



