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Metai XXI

Hudsono Airių Kunigas 
Šmeižia Lietuvius.

SAKO, JIE NORI J!
UŽMUŠT.

.i r HOTELY SUDEGĖUžlaikys Caro 9 žmonės.
Mirtie Virta ,-Puret-vvillei, x- 
llirUCo v lCU|»,delio-utaminko naktį čia uz- 

__________ ’sidegė medinis viešbutis, 
NAMAS. KUR SUŠAUDY- kuomet visi svečiai buvo jau 

sugulę, ir 9 jų sudegė mirti
nai, o kiti iššoko pusnuogiai 
per langus. Panedėli buvo 
Washingtono gimimo šven
tė, tai iš apielinkės priva-, - - -
žiavo farmerių i šita kaimeli anglių. Kas tuo patarimu pa- 
pasilinksminti hotely. Jie sinaudojo ir anglių nusipir- 
ten klausėsi radio koncertų, ko, tas vėliaus džiaugėsi, nes 

jos labai pabrango.
Dabar gi reikia tikėtis, 

kad anglių kainos eis žemyn, 
nes, mainerių streikui pasi
baigus, kietųjų anglių kom
panijos bandys atsiimti rin
ką, kurią dabar buvo iš jų 
paveržusios minkštųjų ang
lių kompanijos. Pastarosios 
gi nenorėš tos rinkos iš savo 
rankų paleisti. Taigi prasi
dės tarpe jų konkurencija ir 
anglių kainos turės kristi. 
Žinoma, taip greit jos gal 
nenukris, bet atėjus šiltes
niam orui ir vasaros mėne
siams, ; _ “ * 
gesnės, negu dabar.

KRATA IR AREŠTAI 
PIRTYJE.

Bostone 30 policmaną aną 
sąvaitę Įsilaužė Į Somerset 
Baths pirtį ant Pemberton 
skvero ir areštavo visus žmo
nes, kiek jų tenai rado. Ketu
ri vežimai suimtųjų buvo iš
vežta iš pirties Į policijos 
nuovadą. Išegzaminavus, 
vieni buvo paleisti, o 15 su
laikyta. Matoma, tenai buvo 
užlaikoma degtinė ir gir
tuokliaujama, nes pirties sa
vininkas yra kaltinamas lai
kymu nepadorių namų ir 
.laužymu degtinės Įstatymo.

UŽPULTA MOTERIŠKĖ 
IŠŠOKO PER LANGĄ.
Dorchester, Mass. — Čia 

buvo toks atsitikimas. Apie 
6 valandą kažin kas paskam
bino Į Polakų namus po No.

TA JO ŠEIMYNA, PA
VERSTAS MUZĖJUM.Tamošiūnienė tapo palaido

ta protestonų kapinėse, šitas 
Romos agentas pasidarė tik
ras donosčikas. Kaip rašo 
“Boston Herald,“ nuo tos 
dienos jisai renka lietuvių li
teratūrą ir neša ją policijai, 
kad prirodžius, jog lietuviai 
yra šios šalies “išdavikai.” 

Ir šitokiais niekingais sa
vo žygiais jisai mano suvary
siąs lietuvius ir jų dolerius Į 

t savo parapiją!

LENKU ARKIVYSKUPAS 
CIEPLIAKAS MIRĖ.

Passaic, N. J.—Pereitą są- 27 Irma st. Namie tuo tarpu ....
vaitę čia mirė Vilniaus arki- >buvo tik viena Polakienė su stovl Markso stovyla be gal- 
vyskupas Ciepliakas, kuris 9 metų amžiaus kūdikiu. Ji vos-kas taipgi kalba apie bu- 

durisjr nepažįsta- ^s^alv,ą jaiP
, - .. mas žmogus įsiveržė i vidų. P .

vo pasmerkę jį Moteriškė norėjo jį išstumti 
už šnipinėjimą lauk< bet jis ją apgalėjo, su-ir' . . - .

lenkų naudai, bet vėliaus pa- .4^ ;a; rankas. užkimšo bur- Jau P<?t0- kalP caro šeimyna 

paskyrė ji Vilnijos arkivys-; x i________
kupu. At\ y kęs dabai Amei i- • §aukdama pagalbos iššoko 
kon šitas klerikalas landžio- per janga į sniego pumį. Ka- 
jo po lietuvių klebonijas Chi- dangi pu‘snįs buvo gili, tai 
cagop ii laikė slaptas kome- moteriškė nesusiz<iid?. Kada 

kaimynai ją pakėlė ir įnešė 
vidun, tai plėšiko jau nebu
vo, tik namie buvo viskas iš
vartyta ir išmėtyta.

Jis supyko užtai, kad Tamo
šiūno moteris buvo palaido
ta protestonų kapinėse ir jis 

negavo pasipinigaut.
Paskutinėmis dienomis 

amerikiečių spauda apie Bo
stoną yra pilna šmeižtų prieš 
lietuvius. Negana to, kad di- 
džiausis burbulas tapo išpus
tas iš Bimbos arešto, airių 
katalikų kunigas Hudsone 
da paleido biaurų šmeižtą 
prieš to miestelio lietuvius, 
sakydamas, kad jmesą bai
sus žmonės, priešingi Dievui 
ir valdžiai, ir nori ji užmušti.

Hudson yra mažas miestu
kas, o tokiuose miestukuose 
kunigai paprastai jaučiasi 
visagaliais valdonais ir nori, 
kad visi prieš juos lenktųsi ir 
neštų jiems savo dolerius 
“ant Dievo garbės.” Pažan
gus lietuviai, žinoma, nenori 
tokiems nachalams nusileis
ti. Šiomis dienomis tenai 
mirė A. Tamošiūno moteris 
po kūdikio. Vyras ją palai
dojo ant protestonų kapinių. 
Negana to, prie jos kapo bu
vo pasakyta prakalba, o ne 
kunigo pamokslas.

Vietos airių kunigas pa
siuto iš piktumo. Kaip tai 
dabar gali būti, jis galvojo 
sau, kad lietuviai, būdami 
katalikais, neduoda jam biz
nio. bet eina pas pratęsto
mis ’

įniršęs jisai iškeikė juos 
per pamokslą savo bažny
čioj, ir paskui pradėjo lan
džioti po lietuvių stubas ir 
šnipinėti, kas prie kokių or
ganizacijų priguli. Apie ši
tą ekspediciją “Boston He- 
rald” rašo taip: “Šiandien 
jis nuvyko i kelių žmonių 
namus, kuriuos jis sužinojo 
esant Lietuvių Kliubo na
riais. Jis jiėškojo tenai infor
macijų. Bet kiekvienoj vie
toj jis buvo Įžeistas. Jis susi
tiko su grąsinimais, buvo iš
vadintas ‘melagium’ ir visur 
prieš jo veidą buvo užtrenk
tos duris.“

Tas da daugiau šitą begė
di supykino, ir jis vieną lie- [TRAGEDIJA MUNŠAINIE 
tuvi, pavadinusį ji “mela
gium,” Įskundė policijai kai
po labai pavojingą žmogų, 
kuris galįs ji užmušti.

Policijos viršininkas nu
vyko vietos batų dirbtuvėn, 
kur tas lietuvis dirba, ir pra
dėjo ji tenai klausinėti. Tam 
paaiškinus, kad kunigas me
luoja, policijos viršininkas 
paliko jį prie darbo ramy
bėj.

Kunigas norėtų išardyti ir 
lietuvių vaikų mokyklą, kuri 
jam išrado bedieviška ir pa
vojinga valstybei, nes jis su
žinojęs, kad vaikai tenai 
mokinami tokių eilių, kurio
se pašiepiami pilvoti kuni
gai. O šitas Hudsono “dūšių 
ganytojas” kaip tik ir yra la
šiniais apaugęs storkaklis. 
Anot jo, visi lietuviai esą 
“bolševikai” ir “bedieviai,” 
nes neleidžia savo vaikų jo 
parapijos mokyklon, bet turi 
savo mokyklą, kur mokina 
nepaklusnumo valdžiai

vvskupas Ciepliakas, 1 
nesenai buvo atvažiavęs iš 
Lenkijos. Savo laiku Rusijos 
bolševikai bu 
sušaudvmui

i
Lietuvių Socialistų 
ir Pritarėjų Domei.

Skiepe tebesą da kraujo 
ženklai ir matyt kulipkų 

skylės sienose.
Sverdlovskąs, kuris pirma 

buvo žinomas Ekaterinburgo 
vardu, nuo šiol bus istorinis 
Rusi jos miestas. Tą namą, 
kur buvo uždaryta ir paskui 
sušaudyta caro Mikalojaus

ANGLIS GALI ATPIGTI. “KELEIVIO” 
Pereitą rudenį “Keleivis” 

patarė lietuviams prisipirkti j

REDAKTO
RIAUS PRAKALBŲ

MARŠRUTAS.

pasilinksminti hotely. Jie sinaudojo
------------- ----------—

lošė kortomis, gėrė, ir paskui 
sugulė. Ugnis kilo iš apačios, 
taip kad pabudę ant viršaus 
žmonės jau negalėjo išeiti. 
Ir tie, kurie per langus iššo-

II šeimyna, sovietų valdžiai ko, užmiršo kad reikia ugna- 
dabar nutarė paversti istori-| 
jos muzėjumi. Prieš tą namą i 
yra piečius arba aikštė, kuri' 
dabar vadinasi "Tautos Ker-! 
šio Aikštė.” Ant tos aikštės)

gesiams duoti žinią. Apie 25 
žmonės šokdami per langus 
sunkiai susižeidė.

s. kas taipgi kalba apie bu-

Koičako karei-
1918 metais. (Kolča-

BIMBA GAVO LEIDIMĄ 
BROCKTONE KALBĖT.

Iš Pittsfieldo ir Worcesterio 
ji išvijo.

Anglų laikraščiai praneša, 
' ' ‘ ba
norėjo kalbėti Worcestery,

kas buvo užėmęs tą miestą kacL pereitą jianedėlį Bimb 
varnus?«- nso jai rankas, užkimšo our- —r —1 boliciia ium nelpido *

Lenku valdžia užtai na ir uždarė klaze'e Už va- tenal buvo sušaudyta. Sako- oetpoi cija jam neleido, 
iii V 1 U -• -1- • ma iop- vietos bolševikai Pereita sąvaitę jisai bu-JĮ v Unijos aiKivys- ian(los pasiliuosavo n i?- nuvvke^ i Pi^sfielda Mt
rtvykęs dabar Amen- . įa.lkflama na£?albos iššoko dėlto tik ir pas’skubino carą i

rencijas su mūsiškiais juod
varniais. Sakoma, kad tose 
konferencijose buvo svarsto- 
ma, kaip Lietuvą prijungti 
prie Lenkijos.

IŠKASĖ SVETIMĄ LAVO
NĄ, KAD NUSTAČIUS 

SAVO “MIRTJ.”
Binghamton. N. Y.—ŠĮ 

panedėli čia tapo pasodintas 
kalėjiman brokeris Beale. j) — 
kuris iškasė iš kapinių sveti- žmonėms 
mą lavoną ir pasodinęs ji au-i 
tomobiliun paleido nuo dide- ■ 
lio kalno žemyn, kad kiti jo i 
biznio sėbrai manytų, jog jis ' 
užsimušė nelaimėj. Mat jis' 
buvo visus juos apsukęs ir 
nenorėjo, kad jie jo jieškotų. 
Sudaužęs savo auomobili sui 
svetimu lavonu, jisai pabėgo 
i Floridą ir tenai apsigyveno. 
Bet teisybė išėjo viršun ir 
šiomis dienomis jis buvo 
Floridoj areštuotas ir par
gabentas i Binghamtoną. 
Už šitokią šelmystę teismas 
nuteisė ji 4-riems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

NUGALĖJO RAUPŲ 
EPIDEMIJĄ.

Meksikos mieste buvo 
lusi raupų epidemija. Dabar 
sveikatos komisija skelbia, 
kad epidemija jau apgalėta. 

; Valdžios daktarai Įskiepiję 
' > 2,000,000 skiepų

nuo tos ligos. Pakol Meksiką 
valdė kunigai, žmonės buvo 
neskiepijami. Jie buvo moki
nami aukauti “ant bažny- 
čios,” kuomet ligos juos api- 

' puldavo.

ki-

nugalabyt, kad Koičako ar
mija tuomet supo Ekaterin- 
burgą. norėdama ji išgelbė
ti.)

Svarbiausia to namo dalis 
esąs skiepas, kur Romanovų 
šeimyna buvo* sušaudyta. 
Sienose tebestovinčios sky
lės, kulipkomis išrautos, o 
ant grindų matyt da kraujo 
dėmės. Pastatytas sargas 
aiškina svečiams, kad užė
mus Kolčakui šitą miestą, jo 
oficieriai plovė tas kraujo 
dėmes vandeniu ir paskui tą 
vandeni dalijo popams, kaip 
didžiausią šventenybę. No
rint Įeiti Į tą muzėjų, reikia 
gauti iš vietos bolševikų isto
rinės komisijos leidimą. A- 
merikiečiai leidimų negau
na. nes jie paskui neprielan
kiai bolševikams savo Įspū
džius aprašo.

I

RIŲ URVE.
Ohio valstijoj, netoli At- 

hens miestelio, du Leningarų 
broliai buvo Įsitaisę munšai- 
no dirbtuvę kalno urve. Ur
vas buvo 50 pėdų gilumo ir 
tik 14 colių aukščio, taip kad 
jie turėdavo pilvais šliaužti i 
savo “fabriką.” Urvo gale 
buvo iškasta platesnė vieta ir 
tenai stovėjo visos prietaisos 
munšainui daryt. Nuo susi
rinkusių gazų urve Įvyko 
anądien ekspliozija ir vienas 
brolis tapw užmuštas ant vie
tos, o kitas apsvaigintas; jis 
bandė iššliaužti, bet apalpo 
pusiaukelėj. Dabar jis buvo 
atrastas pusgyvis su nedegu- 
siom kojom, kurias reikės vi
sai nuplauti.

į

RUSIJA BOIKOTUOJA 
ŠVEICARIJĄ.

Tautų Lyga šaukia tarp
tautinę radio konferenciją 
Šveicarijoj 25 kovo. Ton 
konferencijon yra kviečia
mos visos valstybės, taigi bu- vergą čia nespėjo atsidaryti 
vo pakviesta ir Rusija. Bet kietųjų anglių kasyklos, kaip 
Rusija atsakė, kad ji nega- Pennsylvania Coal Co. kasy- 
linti pakvietimo priimti, nes kloj No. 4 vėl sustreikavo 

'konferencija yra šaukiama 500 mainerių. Ginčas kilo 
ant Šveicarijos žemės, o nuo dėl mokesties. Glen Alden 
Vorovskio užmušimo sovietų Coal kompanijos kasykloj, 
valdžia boikotuojanti Švei
cariją.

KASYKLAI ATSIDARIUS 
TUOJ SUSTREIKAVO 

500 MAINERIŲ.
Pittston, Pa.—Pereitą ket-

ą sąvaitę jisai buvo 
ss.? 

kur yra komunistų ALDLD. 
kuopa, ir ji surengė jam pra
kalbas. Bet atėjo policija ir 
tas prakalbas sulaikė. Bimba 
buvo jau užlipęs ant pagrin
dų ir kalbėjo. -Jo klausėsi 11 
komunistų. Kada policija 
prakalbas uždarė, tai komu
nistai pradėjo tarp savęs 
ginčytis, kas dabar turi. už 
salę užmokėt.

Bet Brocktone komunis
tams pasisekė gauti leidimą 
Bimbos prakalboms. Taigi 
šio utarninko vakarą jie su
rengė jam tenai net dvejas 
prakalbas, vienas lietuvių 
Tautiškame Name, o kitas 
Labor Lyceum salėj. Komu
nistai užtikrino majorą, kad 
jų Bimba, nors ir nemoka 
gerai anglu kalbos, abiejose 
vietose kalbės angliškai, taip 
kad policija galėtų suprasti, 
ką jis šneka, ir areštuoti ji, 
jeigu jis negerai kalbės.

Draugai!
Šią žiemą mes tikėjomės 

turėti iš Lietuvos oficiali 
Socialdemokratų Partijos 
delegatą, kuris butų padaręs 
mums visą eilę pranešimų 
apie Lietuvos padėti. Bet 
musų draugai Lietuvoje ne
galėjo nei vieno žymesnio 
savo darbuotojų išleisti. Tuo 
tarpu sukako 20 metų nuo 
pradžios revoliucijos Lietu
voje ir nuo Įsikūrimo LSS., 
kuri yra daug nuveikusi A- 
merikos ir Lietuvos darbo 
žmonių kovose už geresni 
būvi. Dabar vėl artinasi rin
kimai Lietuvoje. Tuoj prasi- 

i Kadangi anksčiau negalė- 
I jome šitų svarbių Įvykiu tin- 
i karnai paminėti, tai dabar 
yra rengiamas draugui S.

i

anglis bus daug pi-|()ės tenai sunki kova.

LENINGRADAS NUSI
GANDO CARO.. . ,.»ia ivngiamac kj.

Si panedeh Leningrade ;Michelsonui prakalbų marš- 
buvo daug sujudimo, kuomet ru*as Taigi visi musų drau- 
po miestą pasklido gandas, gaį ;r pi itarė jai turėtų pasi- 
kad tenai sugrįžo caras Mi- j nau()oti šita proga ir, kur tik 
kalojus. Žmonės pradėjoĮ galfrna.surengti jam prakal- 
plaktis prie žiemos Rūmų ir,bas Veikti reikia skubiai, 
reikalauti, kad MiKalojus p-eg ]ajko nedaug .Maršrutas 
tuojaus butų areštuotas. Bet -- * *
iš rūmų išėjo komunistų poli- ■ 
cija ir paaiškino, kad šitas 
“caras“ yra paprastas duon
kepis, Mikalojus Evdakovas 
vardu, kuris loš buvusiojo 
caro rolę ruošiamoj dabar 
juodomujų paveikslų filmoj. j 
Valdžia jį paėmusi šitai rolei 
dėlto, kad jis labai panašus i 
nabašninką carą. Šituose pa
veiksluose bus rodomas Ro
manovo viešpatavimas ir pa
veikslai bus daromi Žiemos 
Rūmuose, kur iš tikrųjų ca
ras gyvendavo.
SIRIJOJ PRASIDĖJO SU

KILIMAS PRIEŠ KRIKŠ
ČIONIS.

Londone gauta žinių, kad 
Sirijoj žmonės sukilo prieš 
atėjūnus krikščionis. Sako
ma. kad Maruneh kaime su
kilusieji sirai Įtaisę krikščio
nių skerdynę. Damasko mie
ste krikščionių kareiviai pa
korė du siru, ir liudininkais 
prieš pakartuosius buvo ka-

prasidės 7 kovo ir eis seka
mai:

7 kovo, Waterbury, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Newark. N. J. 
Elizabeth, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Baltimore, Md. 
Youngstown, Ohio. 
Pittsburgh, Pa. 
Bridgeville, Pa. 
Akrcn, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Indiana Harbor, ind.

17 KOMISARŲ TEISIAMA 
UŽ ŽVĖRIŠKUMĄ.

Iš Simferopolio praneša
ma. kad tenai prasidėjo byla 
17 komunistų, kurie kaltina
mi žvėriškumais. Būdami 
vietos sovietų komisarais, jie 
11 žmonių nukankinę mirti
nai, 49 kitus žiauriai tortura- 

!vę.

f

STATYS MARKSUI 
PAMINKLĄ.

Maskvos žiniomis, greitu 
laiku tenai pačiam miesto 
vidury busianti pastatyta 
milžiniška Karolio Markso 
stovyla iš bronzo. Ji busianti 
60 pėdų aukščio ir kainuo
sianti $250,000.

Vakarų pusėj, taipgi kilo ne
susipratimų, bet darbas ne
buvo pertrauktas.

70 ŽMONIŲ ŽUVO PO 
SNIEGU.

Bingham, Utah.—Netoli 
nuo čia pereitą sąvaitę nu

slinko nuo kalnų daugybė 
;sniego ir užbėrė Sap Gulch 
kaimą, kur gyveno variaka- 

;siai. triobos ir žmonės tapo 
palaidoti taip giliai, kad nė- 

;ra vilties žuvusius atkasti, ir 
reikės laukti iki pavasario, 
kuomet sniegas sutirps. Pa
kraščiais 38 lavonus iškasta, 
bet daugiau negalima suras
ti. Manoma, kad iš viso žu
vusių bus nemažiau kaip 70.

“NAUJAS MESIJOŠIUS” 
VYKSTA ANGLIJON.

• Londono žiniomis, 1 ge-i SUSTREIKAVO KAILIŲ 
gūžės tenai žada atvykti iš DARBININKAI.

i ir Indijos J. Krišnamurti, kurį j Pereitą sąvaitę Ne\v Yor- 
bažnyčiai. teosofų draugija yra apskel-[ke sustreikavo 12,000 siuvė-

Nuo to laiko, kaip velionė bus “antruoju Kristum.“ ' jų. kurie dirba prie kailių.

2 VYRAI ŽU VO HOTELIO 
GAISRE.

East St. Louis, III.—Perei
tos subatos naktį čia sudegė 
Arnoldo Hotelis. Gaisre žu
vo du vyrai, hotelio klerkas 
ir inžinierius

<8
i 9
10
11

!12
13
14
15
16
17 

j 18 ’’
19, 20, 21 ir 22 kovo, Chiga- 

go, III.
Grand Rapids, Mich. 
Detroit, Mich. 
Rochester, N. Y. 
Binghamton, N. Y. 
Edwardsville, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa., po

•f

n 

v 

v
• e

M

M
23
24

i 25
126
127
28 
pietų; o vakare tą pačią die
ną — Scrantone.

Tuojaus po pasirodymo ši
to pranešimo meldžiu atsi
šaukti iš Waterburio, Brook- 

  lyno, Neuarko, Elizabetho, 
talikai. Todėl sirai nusiuntė Philadelphijos, Baltimorės, 
kataliku vyskupui Maidane Akrono, 
■ ■ ■ ‘ /__ ; ; ; ' Grand
locius bus sudegintas ir ka- Rochesterio,

VVASHINGTONO RECEP
TAS ALUI DARYT.

Restorano savininkas iš
spausdino jį valgių kortose.

Pereitą panedėli, kuomet 
visa Amerika šventė Wash- 
ingtono gimimo dieną ir pa
triotai minėjo visokius jo 
darbus, tai vienas restorano 
savininkas Washingtono 
mieste išspausdino ant savo laišką, sakydami, kad jo pa
valgių kortų Washing^ono 
receptą alų daryt. Tą recep
tą jisai rado Jurgio Wash- 
ingtono knygutėj, kuomet ji-, 
sai buvo da pulkininku Vir
ginijoj 1757 metais.

Prohibicijos sargai dabar 
nežino, ką daryti. Pagal Įsta
tymus, šitokių pamokinimų 
daryti alų nevalia viešai 
skelbti. Bet restorano savi
ninkas sako, kad jo pasielgi
mas negali būt Įstatymams 
priešingas, nes jis norėjo pa
mokint žmones to, ko moki
no Washingtonas. O Wash- 
ingtonas Amerikos patrio
tams, tai vistiek kaip šventas 
tėvas Romos katalikams — 
jam priešintis nevalia.

AIRIAI RENGIASI PRIE 
REVOLIUCIJOS.

Londono žiniomis, Airijoj 
susekta suokalbis organizuo
ti airių republikonų armiją ir 
vykinti Airijoj respublika.

I

*♦

J?
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, Indiana Harbor, 
Grand Rapidso, Detroito. 

____ ______ _________ , Wilkes-Barre, 
talikai bus iškarti, taip kaip Edwardsvillės ir Scrantono. 
jie kana Sirijos gyventojus. Šitose vietose prakalbos da 
Siriją dabar turi i______
francuzų armija, kuriai pa
deda katalikų kunigai.

VIENAS LENKAS NUŽU
DĖ 53 ŽMONES.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad tapo areštuotas tūlas 
Ručuk, kuri valdžia kaltina 
nužudymu 53 žmonių. Jis 
daugiausia yra nužudęs mo
toru ir vaikų, nors yra ir vy
rų jo nudėtų. Jis esąs užmu
šęs ir kun. Majewskį.

POPIEŽIUS SU FAŠIS
TAIS NESUSITAIKO.
Popiežius liepė savo sek

retoriui kardinolui Gaspari 
paskelbti, kad jis nesutiksiąs 
su fašistų valdžia patol, pa
kol ji nepripažinsianti jam 
svietiškos valdžios. Tai mn 
tot. ko jis nori!

užėmusi nėra surengtos: todėl norin
tieji prakalbų teiksis tuoj 
atsišaukti žemiaus paduotu 
adresu.

Su kitais miestais jau susi
žinota ir dalykai tvarkoje.

Atsišaukimų iš paminėtų 
čia vietų bus laukiama iki 
1 d. kovo po pietų. Po to gal 
reikės šį-tą pakeisti, ir tuo
met jau bus paskelbtas galu
tinas maršruto planas, paro- 
dantis, kuriose vietose d. Mi- 
chelsonas lankysis.

Prakalbas gali rengti LSS. 
kuopos, LDLD. kuopos, kliu- 
bai, draugijos, pavieniai 
draugai arba draugų grupės. 
Apskelbimus i engėjai pasi
daro patįs pagal savo skoni. 
Visais maršruto reikalais 
kreipkitės šiuo antrašu: P. 
P Balčikonis, 77 Glenwood 

iave., Binghamton, N. Y.
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A l ‘Z VALGA
Taigi pasirodo, kad pas

kola da nebuvo duota, tik 
buvo vedamos dėl jos deiy- 
bos. Vadinasi, per anksti 
musų patriotai apsidžiaugė.

1 -ri klerikalai tarpe. Kas tik prilenda prie
' liks klerikalais. valstybės iždo, tas iškerta 

♦ - * ’ ‘ ‘ “

K: m ką skauda, tas apie

kokią nors “svinstvą.” Pas- Rusija Nauju Įvykių 
........ -r-------- Ld> ame dienų p. Petrulio šmu-' T v 1 — 

mi alba. Tautininku laik- numušė visus ligšiol pa-į I Ir O
rasenai serga banknito liira .dairius kiauliškumus. 10 V CVTYCti VOv
.•dv'. ie apie bankrutą iri 

kalba. Sandara” ir “Vieny-Į 
-R" i audė savo tautišką liga 
. :<a' ’ ie'. i “Naujienoms,” bet

> spriksą. Prie sveiku 
į Lcgreit prikimba.

* ♦ »

Tautiečiai, imkime pa- 
H nuo kiaulių!” — šaU- 

metais Balutis vie- 
\ -a\ o prakalboje. Tuo- 

...<< Balutis gyveno Chica- 
j > 'lokjarduose ir buvo 

.a.a’a šiška,’ todėl jo pa
la;. niekas neklausė.

D? ar ponas Balutis gj’ve- 
m Kaune ir yra “bolšaja šiš- 

nes tarnauja užsienio Į 
rainaiu ministerijoj, kaipo 
uraitikos departamento gal
va. Ten jo obalsis “tautie
čiu i. imkime pavyzdi nuo 
kiaulių” randa sau nemaža! 
pasekėjų netik paprastų! 
v?., m.mkų, bet ir ministerių kad.

k serga bankruto liga, į dai rius kiauliškumus.

Jau suvirs du metai, kaip 
lietuviai komunistai prana
šauja, jog vyriausioji jų 
“choziaika” Chicagos “Vil
nis” pagimdysianti jiems 
dienrašti. Bet “Vilnis,” ma-

—
1 TROCKIS SAKO. ZINOV 
JEVAS YRA REVOLIUCI

JOS IŠDAVIKAS.
Tarp Rusijos komunistų 

vadų prasideda smarki ko
va. Nelabai senai Trockis 
buvo nuverstas nuo karo mi- 
nisterio sosto ir ištremtas iš 
Maskvos, kaipo pavojingas 
revoliucijai žmogus, o daba; 
Trockis savo priešininkus 
kaltina revoliucijos išdavi
mu.

Londono “Times” kores
pondento pranešimu. Troc
kio intaka sovietų Rusijoj 
dabar žymiai sutvirtėjo. Pas
taruoju laiku jisai pradėjo 
aktyviai dalyvauti Rusijos 
visuomeniniam ir politiniam 
darbe. Per visas svarbesnes 
konferencijas Trockis kalba 
Įvairiausiais klausimais ir 
kiekviena proga puola savo 
buvusiuosius priešininkus. 
Maskvos žymesnieji kurnuni- 
stai pasakoja, kad Trockis 
per komunistų partijos cent- 

. ralinio biuro posėdi plačiai 
paaiškino Zinovjevo veiki
mą revoliucijos pradžioj. Jis 

ateivius dar labiaus pablogės, pabrėžė, kad. Rusijai daian.
“Todėl mes ir sakome, kad 

mums neišrodo. jogei Bimbos 
apskundimu monteliiečiai pa
sieks kokių teigiamų rezultatų. 
Tinkamesnė ir skaudesnė baus
mė tam komunistų rėksniui bu
tų Buvę visiškai ignoruot ji. ne
klausyt ir nepaisyt jo blevyz
gų !”

Įmitetą. jo nariai žada p; 
Tai yra tikra tiesa, šitą su-' 

pranta ir pažangus ameri- 
kiečiai. Jie irgi bijosi, kad ' 
Bimbos byla neduotų reakci-j KLERIKALU ORGANAS 
ninkams įrankio žodžio lais- PALAIKOMAS VALSTY- 
vei pasmaugti. Todėl jo ap- ‘ bėS PINIGAIS.

Paaiškėjo, kad iki šio! bu
vęs neva Liėtovoę laikrašti? 
“Lietuva" yra tikras klerika
lų organas, leidžiamas vals
tybės pinigais. Negana to. 
kad tas klerikalų dienraštis 
yra valstybės pinigais palai
komas, jam buvo da pastaty
ti rūmai už 3,000,000 litų, 
kurie taip pat buvo paimti iš 
valstybės iždo.

šitą skandalą iškėlė vi e

♦ T U-.-.R NEBUS TIK ?
VIŠKV FAŠIS~š 

DARBAS?
Lietuvos k.ik. <C' 

neša, kad Pan-:vėž; 
kokie chuliy m i 
sumušė D-rą Dome' 
pažangų visvon? .ė- 
ją. “Lietuvos Žini ? 
šitą atsitikimą tai >:

"Sausio 23 d., pv.sia . u:*;ėiu 
kokie tai chuli^ar.ai ’>uv.» už
puolę Panevėžy gatvėj seną vi
suomenės darbuotoją dr. A. 
Domaševičių ii' padarė jam 
galvoj apie 10 žaizdų. Mušeikos 
buvo gerai “inteligentiškai” ap
sirėdę vyrukai. Dabar Panevė
žy kalba, kad tie vyrukai buvo 
atkeliavę iš Kaunu ir. savo 
'didvyrišką' darbą atlikę, nakti
niu traukiniu tuoj išvažiavo at
gal. Musų gana skaitlingai poli
cijai vertėtų tokius chuliganus 
susekti. Bei Panevėžio krimi
nale policija, telefonu kviečia
ma d-ro Didžiulio, po puolimo 
ant dr. Domaševičiau.', .uojau 
pradėti tardymą, nesiskubino. 
Reikia dar pridėti, kad dr. Do
maševičius buvo prašęs val
džios leisti jam revolveri apsi
gynimui laikyti, bet leidimo ne
gavo. Panevėžio kai kurie gy
dytojai dabar naktimis nedrįsta 
pas ligonius vaikščioti."

Taigi išrodo, kad užpuoli
mas buvo lietuviškų fašistų 
darbas ir atliktas su vietos 
vyriausybės žinia.

t i\
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dentas, kuriuo pasiremdami i 
reakcininkai galės ir kitus 
žmones persekiot.

“Tiesa.” sako Chicagos dien
raštis. “protingam žmogui, kad 
ir netikinčiam į Dievą, nėra rei
kalo •bliuznyti.’ Bet dalykas ta
me. kad piktos valios elementai 
gali ir iš rimtai išreikštos sve
timos nuomonės padaryti ‘pik- 
tažodžiavimą.’ Sakysime, kuni
gu sukurstyti fanatikai nekaltai 
apskųs dėl 'bliuznijimo’ koki 
laisvamani, ir tas žmogus tuo
met turės gintis teisme. Įrodi
nėt savo nekaltumą!

"Gali būt pavojingas žmo
nėms ir Bimbos nuteisimas dėl 
antro kaltinimo. 'kurstymo 
prieš valdžią.’ Ne gana to. kad 
Įstatymas prieš šitą nusidėjimą 
varžo žodžio laisvę, bet toje by
loje valdžia veikiausia nepra
leis progos pabrėžti ir tai, kad 
kaltinamasai yra Toreineris.’ 
Prieš ateivius 'šimtaprocenti
niai amerikonai’ šiandien jau ir 
be to veda piktą agitaciją. Jei
gu ir patys ateiviai ims Įrodi
nėti teismuose. kad jų tarpe 
randasi 'valdžios griovikų.’ tai 
amerikonų nusistatymas prieš, 
s

! paliaubas su Vokietija, Zi
nov jevas buvo ypač uolus tų 

i paliaubų šalininkas. Trockio 
•nuomone. Zinovjevonusista- 
!tvma iržverius keitė vokie- • * v *•
: čių auksas.
į Jei Zinovjevas ir toliau 
įvarys agitaciją prieš komu- 
jnistų partijos centralinį ko-

1 •

3-
1 _

vy
i.n. e
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iia< Balutis gyveno Chica- 
j - 'lokjarduose ir buvo

ne ir yra “bolšaja šis-

Komunizmui rengiamos lai
dotuvės. Kįla nauja 

buržuazija.
Anglijos liberalų laikraš- 

uiciuoom. »n.i.e, .««,-čio ’’Westminster Gazette"
tomai, tiki gimdymo kontro- diplomatinis korespondentas 
lei ir vargiai ji komunistams rašo, kad niekuomet nebuvu- 
dienrašti pagimdysi si stabilizuota SSSR padėtis,

dabar vėl žymiai pakitėjo. 
“Net du metu Valparaise SSSR vidaus politikoj pada- 

mokinausi, kol dažinojau, rė žymių atmainų nauja L., 
kad aš nieko nežinau” — pa- munistų partijos politinio 
sakė anais metais plikis Jan- biuio sudėtis, kurs yra SSSR 
kauskas. sakydamas prakal- tikroji vyriausybė.

čiai, kurie sudaro Rusijos 
!gyventojų didžiumą, pasitu
rintieji ir mažiau paskurin- 
• tieji luomai, nepritaria ko
munizmui, ir bolševikų vadai 
neteko pagrinde.

Rusijoj susidarė naujas 
luomas, kurs bus neskanes
nis negu kitų Europos vaLs- 
tvbiu buržujai ir kapitalistai.I

(?“‘.ir jau dabar, stiprėjant Rusi-

—- tas luomas pradeda vaidinti
ios pramonei ir žemės ukiui, 

svarbų vaidmenį. Iš to aišku, 
kad Rusija ruošia komuniz-7 • f x • t nčlll ĮIUMIC. IUU<

bą U orcesteno lietuviams, i per buvusį komunistų kon- į mui laidotuves.
A. ±ulys net pusantrų me- ^j-egą Leningrade snu rkią ; Stalin 

tų peckeliavo ‘bandarą, tarpusavio kova vedė Zinov-! d JJg*■ nrar’įa 
kol suprato, jog jis nėra re- iev> Ramenev ii* Stalin. Tos ' L. I
daktorius. o tik vaistinės gi
zelis. Ir išeidamas iš “Sanda
ros” pareiškė, kad jis buvo 
"be pašaukimo.”

Geriau vėliau, negu nie- 
Svirpiys.

Klerikalai Nuskriaudė 
Dar Vieną Mokyklą.

De
rietimo ministeris išmetė iš mokinių skiriantis 
mJ K

C“

“PRAVDA” SMERKIA 
KOMUNISTU POLITIKA

UNIJOSE.
Maskvos bolševikų orga

nas “Pravda” pareikalavo, 
kad profesinėse darbininku 
sąjungose (unijose) • gynimu pradėjo rūpintis A-j
panaikintas komunistų Pilietinių Laisvių
vimas. Iki šiol darbininkų g^junga irjobvlą apsiėmė 
organizacijose Rusijoj buvo vesti toks garsus advokatas, 

kaip Dudley Malone iš New 
Yorko. kuris gynė mokytoją 
Scox ^s pagarsėjusioj evoliu- 

Icijos byloj tamsioj Tennes- 
!see valstijoj, šitiems ameri
kiečiams nerupi Bimbos as
muo. nempi lietuvišku bolše- 

inkų agitatoriaus kailis, bet) skandalą lsKėla V!?5U. 
mon valstybės kontrolieriau.' 
Starjaus dokumentai pa
skelbti “Lietuvos žiniose." 

į Šitokio grafto turbut da 
niekas pasaulv nebuvo ma

itos.

• skelbti Zinovjevo nusikark 
mus spaudoj.

laikomos komunistų “jačei- 
kos,” kurios prieš didžiu
mos norą visuomet brukda
vo darbininkams komunistų 
politiką. Dėl šitokio bosavi- 
mo Rusijos darbininkuose 
pradėjo kilti didelis nepasi-Į 
tenkinimas, ir todėl “Prav-j 
(•a. sušuko: Gana tos poli-j-upj, kad nebūtų atgaivintas 
n^os- tas senovės puritanų įstaty-

"Laikas paliauti jau varto-.mas, kuris draudžia kriti
kus tas smurto priemones." sa-!kuoti religines nesąmones, 
ko Maskvos laikraštis.‘J<urio- Taigį jr Amerikos švie_ 
mis komunHtu'.es sąveikos ,suomen^ pripažįsta, kad Šita 
Ibranduohai) vie-patauja r» ąibyja gay tuiėti nepageidau- 
darbimnkų sąjungoms. Sąjun- t jamu pasekmių, 
gos turi tarnauti savo narių rei-!
Lalams, bet negalima jų narių . .
paversti komunistinių ’jačeikų’komunistai. Jie pati, 
žaislu. Reikia pagaliau pravesti bylą išpi OV okaV O. .
darbininkų sąjungose teisingus 
viršininkų rinkimus. Reikia ga
lų gale, kad sąjungų viršinin
kai butų atsakomingi prieš save • 
sąjungos narius, o ne 
tuos, kurie juos padarė 
ninkais prieš sąjungos 
norą. Reikia taipjau sumažini

mašinos

u. u

Tečiaus čia niekas neką’-’ ŽARIJOS
Vel

niškomis savo intrigomis, 
griovimais organizacijų, be
gėdiškais užpuldinėjimais ir 
jkriminališkais šmeižimais 

r)rie. į kitokio Įsitikinimo žmonių 
virsi- ’ -vius iš kantrybės ribų, ir to- 

dėl pastaneji kreipėsi j vai- 
milžiniškas sąjungos mašinos pradėjd prašyti kad į visi žino.

-r i‘ -i i U narlarvtn šitam cnuliaa-!išlaidas. Tas būtinai reikia pa-1J. - . - - - :. ... .
daryti dėl te. kad dėl didelių ?ą- nizraui £al3- .žalčiai
jungos viršininkų išlaidų pla- ----------- —
čiosios darbinio kų ma.-, s daro FOUNDATION COMPANY 
įtarimų, būtent, kad tais pini-Į 
gaiš naudojas ių komunistiniai 
vadai.”
Taip bolševikų organo 

žodžius paduodu “Naujie
nos.”

I
i

[jie išvedė Montellos lieto-1

Nekask kitam duobės, nes 
pats i ją įkrisi — sako žmo
nių patarlė. Teisingumą šio> 
patarlės dabai- turėtų supran
ti Bimba ir kiti komunistų 
agitatoriai.c?

i
Visi žino, jog žalčiai ka.- 

metai maino savo kaili. Bet 
, kad nors ir nauja- 

ii padalytų šitam chuliga-’me kailyje, žalčiai pasilieki-

Lietuvos klerikalai irgi be
veik kasinėtai (ypač prieš 
rinkimus) maino savo kaili. 
Lietuvos žmonės laike rinki
mų turėtų žinoti, kad nors ir

SAKO, BIMBOS BYLA 
GALI DUOT BLOGU 

PASEKMIŲ.
“Naujienos" mano. 

Bimbos byla — vistiek 
ji neužsibaigtų — ant 
musų visuomenei 
Jeigu Bimba bus išteisintas, 
tai komunistų nepraustabur
niai agitatoriai pasidarys da 
drąsesni ateityje. O jeigu jis 
bn« nubaustas, tai komunis
tai aj skelbs ji “kankiniu dėl 
idėjos ir turės progos pini
gus žvej«-ti. Negana to, jeigu 
jis bus nubaustas už “pikta- 
žodžiavimą prieš Dievą” ar
ba už kurstymą žmonių prieš' 
valdžią, tai susidarys prece-

kad 
kaip 
gero 

neišeis.

JAU NEDUOS KAUNUI 
PASKOLOS.

Tūlas laikas, atgal musų’ 
patriotų spaudoj buvo daug; 
rašoma apie paskolą, kurią; 
buk tai davusi Kauno mies-Į 
tui amerikiečių statybos fir-i 
ma, Foundation Company. 
Buvo sakoma, kad šita kom
panija sutikusi paskolinti 
Kaunui net 12,000,000 dole
rių.

Bet dabar atėjusi Kauno 
“Lietuva” praneša, kad—

“šiandien išvažiuoja iš Kau
no Amerikos Fundation Com
pany atstovai, vedusieji su mie
sto valdyba derybas dėl pasko
los. Su jais derybos visiškai nu 
trauktos, nes jie pasiūlė nepri
imtinas sąlygas: monopolį visų 
darbų, kurie bus dirbami už 
gautąją paskolą ir be to. norėjo 

1 visas derybas atidėti trims mė
nesiams.”

Il r..
lė’ r )<.•
pa U
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Apie Staliną korespon- 
, kad jis yra 

kaukazietis ir vadinasi Sta
lin Djugashvili. Jis buvo bu
halteris ir dėl savo revoliuci
nio veikimo buvo ištremtas 
Sibiran. 1917 metais Stalin 
buvo išrinktas i Leningrado 
sovietų komisiją ir tuo metu 
pasižymėjo, kaipo uolus Le
nino rėmėjas.

“Manchester Guardiaii”, 
rašydamas dėl dabartinės 

jos santy
kių su Anglija, pabrėžia, 
kad buvęs SSSR reikalų ve
dėjas Londone Rakovski pa
reiškė, kad Chamberlaino 
tvirtinimai, busią Locarno 
sutartis^ nesanti atkreipta 
prieš ^SR, nėra teisinga. 
Kiti Anglijos ministeriai ma
no kitaip ir sutinka, kad An
glijos dabartinės politikos 
uždavinys yra atskirti Vo
kietiją nuo SSSR ir sudalyti 
Europos antisovietų koalici
ją. Be to. Rakovski dar pasa
kė, kad visi jo bandymai su
žinoti. kuriais pagrindais 
Anglija sutiktų derėtis su 
SSSR, nepasiekė tikslo. Tė
čiai# Rakovski pripažįstą, 
kad dėl Europos santykių §u 
SSSR direktyvos neina da
bar iš Londono per Paryžių, 
bet atvirkščiai, iš Paryžiaus 
per Londoną. Rakovski turi 
vilties, kad artimoj ateity 
bus užmegsti normaliniai ry
šiai tarp SSSR, Pietųslavi- 
jos, Čekoslovakijos ir Belgi- 

Rusijos kaimie- jos.

jev, Kamenev ii Stalin. ios 
kovos vaisius, tai buvusio po
litikos biuro pirmininko Ka
iriene vo nuvertimas nuo pe- 
destalo. Žino v je v nors ir vėl 
yra išrinktas politinio biuro 
nariu, bet jo galia ir presti
žas visiškai susilpnėjo.

SSSR vieninteliai diktato
riai liko Stalin ir jo rėmėjas 
Bucharin, kurių nusistaty
mas dėl vidaus ir užsienio /sSSR padeties ir 
politikos nėra toks griežtas - - 
kaip Zinovjevo ir Kamene- 
vo. Tuo budu atgyveno savo 
laikus garsus Zinovjevo, Ka- 
menevo ir Stalino triumvira
tas. Pasiliko dar politiniam 
biure Rvkov, bet, neatsižvel
giant i tai, komunizmas Ru
sijoj pradėjo ne progreso, o 
regreso periodą, kuri galima 
pavadinti nauja ja Rusijos 
era.

Korespondento nuomonė, 
paskutiniųjų dienų Įvykiai 
yra svarbus ne vien Rusijai, 
bet ir visai Europai. J ie rodo, 
kad Rusija gali atsipalaidoti 
komunizmo miazmos ir griž- 

■ ti prie sveikos ekonominės ir 
politinės linijos. Korespon
dento žiniomis, SSSR politi

škos užkulisy taip pat mano
ma, kad komunizmas jau at
gyveno savo laiką ir Stalin 
paėmė Į savo rankas politini 
vairą tik todėl, kad jis pir
masis tai suprato ir pradėjo 
vykdyti gyveniman naują
sias idėjas.

davatkos Balevičiutės žeikius už sugriaudinimą 
s su aukš

tesnėmis klasėmis ir palieti
mą klausimo, dėstant litera
tūrą. buk tai buvęs viduram
žy abejojimas tarpe dvasiš
kių dėl moterų sielos.

Mokyt. Navasaiti paliuo- 
suoti dėl to. kad dėstydamas 
istoriją ne taip Kristaus as
menį palietęs ir buk jo kla
sė pirmutinė davusi prašymą 
dėl gražinimo senu mokvto- 

Įiy-
Mok. Baronienę paliup- 

’suoti už nervingą ir atkaklų 
gynimą savo numatymų ir 
ne visuose klausimuose ne 
visai objektingą laikymąsi. 
Tai šios dienos dokumentai

“argumentai.”
Paliuosuotieji mokytojai 

anot kun. Kemėšio, buvo 
“svetimi.” Jie buvo tikri pe
dagogai ir vargu kas juos 
galės pamainyti. V. Baronie
nė Ukmergės gimn. jau 6 ir 
pusė metų, kaip dėsto vien 
tik fiziką.

P. Baronienė buvo “Žibu
rėlio” draugijos pirmininkė. 
Ji be pertrūkio rūpinosi pa-, 
didinti “Žiburėlio” Įplaukų 
šaltinius ir tuo stengėsi ap- Vyriausybė ims paskolą tik 

mokslo tireją p.(rupintj materialiai beturčius grynais pinigais.
surasti ‘prasikaltę- mokinius. P. Baronienė buvo .

volodka, atvykęs, mokiniams antroji motina: Užsienių paskolos klausi- 
i l , ir ar ar v21.ge ar ne]aj_ mas vėl ima atgyti. Lietuvos

mėje ir tt. visuomet ji pirma 
nuramindavo vargšą mokinį, 
ir visus nuskriaustuosius 
stengėsi savo globon priimti.

Labai liūdna, kad toks 
aukštas žmogus, kaip Šv. mi
nisteris, nuskriaudė apie 500 
moksleivių i. _ ................
įvedęs partyviškumo gimna
zijom |O

Išsiilgę laukiame, kada vi- realų faktą, 
siems nuskriaustiems ir pa-

Ukmergės gimn. mokinys, ir iš Anglijos, 
žemintiems ’ •
saulutė ir išsklaidys neteisy- jais žymiai padidėjo 1925 m. 
bes ūkanas. Lietuva eksportavo Angli-

jon Įvairių prekių už arti

mergės gimnazijos ge- 
r rausius mokytojus.

•25 m. lapkričio 5 d. 
n maži joje viskas ėjo 

.erai: mokytojai buvo 
: .ti mokiniais, o mo- 

mokytojais. Bet, 
kr. 5 d. Švietimo mi

ne žinios gimnazi- 
: aktoriaus, prisiuntė 

-lę Balevičiutę auk- 
klasėse dėstyti lite- 

: senieji, lietuvių kal- 
teraturos mokyto

ri ukelti i žemesnes 
Keturių vyresnių kla

nai. gerai žinoda- 
keitimas mokytojų .J
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nadavė mokytojų 
rašymus, palikti se-

' r nors iki galo šių 
metų; o jei mokyto- ’ 
a to negalės padary- 
. direktoriui pavedė

; sv. ministerio. i 
: a. mokinių pastan-į 

> > vėjais. Maža to. 
siel is tokiame jų pa

matė nusikalstamą 
tam tikslui atsiuntė 

šle.'nio
1

f J

•;a lyti mokytojus 
Tardymas tęsėsi 1 

enos, bet p. Volod- 
r viskas nurimo.

Kaujų Metų vėl atsi- 
. pirmosios ligos ant- 

sių metų sausio 7 d. 
' • ministeris rašo 

ji papeikimą dėl 
z .o stokos ir nemokė- 

Juti “žinomos ateiti- 
;>. Balevičiutės mo- 

i '.arpe ir priėmime nuo 
nų dėl grąžinime 
...vtojų. ir nenubau- 
jž tų prašymų rąšy-
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Finįgį iškelti į Ma-

Užsieniai Siūlo Lietuvai 
Naujų Paskolų.

vyriausybė yra gavusi keletą 
naujų paskolos pasiųlymų. 
Bet ji nusistačiusi paskolą 
imti tiktai grynais pinigais ir 
visais atžvilgiais patogiomis 
sąlygomis. Tikimasi, kad li- 

______ gi paskutinės Seimo sesijos 
ir neiškentė ne- pradžios paskola jau bus už

tikrinta ir Seime apie ją bus 
galima kalbėti kaipo apie

šiaudelių — apie 200,000 li
tų, krakmolų — apie 660,- 
900 litų, avižų — apie 700,- 
900 litų, vikių—apie 660,000 
litų, sviesto — apie 400,000 
litų, dobilų sėklai — apie 

' 400.000 litų, rugių — apię 
180.000 litų ir tt.

(“Kl. žin.”)

Paskola bus lengva gauti 
nes Lietuvos

TEISYBĖS TRUPINIAI.
Kas vienu užsimojimu no

ri viską pataisyt, tas viską 
griauna.

♦ C ♦

Nuvytosios gėlės, surink
tos atsiminimų lauke, galiuztękes skaisti prekybos santikiai su ang- buti vaistžolėm.
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Be nureguiiavimo negali

KALENDORIUS
1926 METAMS

Jame telpa daug gražių eilių, mokslinių straipsnių, statistikų, juokų ir 
paveikslų.

Kalendoriaus kaina 50 centų. h< • Keleivio” skaitytojams tik 25c. Išsirašyk vieną 
sau ir vieną savo namiškiams į Lietuvą. *
Užmokesti galima siųsti stampomis po 2 ir po lc., arba tiesiog Įdėti Į laišką sidab
rini kvoteri, suvyniojus ji Į poni* r< !ę, kad koncerto nepramuštų. Užsakymus adre- 
suokit taip: “KELEIVIS.” 255 Brnadway, Smrth RoMnn. Mass. -
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jon painu piečiu . . . . laikrodis
60,000,000 litų, kas sudaro ’
apie 24 nuoš. viso musų eks- nei zmon V gyvenimas, 
porto. Taigi, po Vokietijos! 
Ididžiausią prekybą Lietuva1 
■dabar veda su Anglija. Kal-! 
’hamaisiais metais, Lietuva 
pardavė Anglijai linų ir pa
kulų už apie 19,000,000 litų, 

į sėmenų — apie J 2,000,000 
i litų, kiaušinių — apie 7,000,- 
000 litų, celulozos — apie 
6,000,00*0 litų, fanerų —apie 

i 2,200,000 litų, lentų — apie 
700,000 litų, prekėms vynioti 
popierio — apie 630,000 litų, 
kartono — apie 500,000 li
tų, sėmenų kaločių — apie 
75,000 litų, ruginių ir kvieti
niu sėlenų —apie 80,000 litų, 
kailių — apie 260,000 litų, 
odos (neišdirbtos) —apie 
1,100,000 litų, šerių — apie 
133,000 litų, degtukams

apie 500.000 Ii

I

- ♦

Kas daug neteisingumų 
patiria, tas teisingesniu tam
pa.

J

♦ » »
Laimingas tas, kuris su

randa sau kelią nesibriauda- 
mas per minią.

♦ ♦ ♦
Mėgiamiausias žmonių už

siėmimas — iš juodo taške
lio padaryti didžiausią juo
dą dėmę. ♦ » ♦

Kas laiko save viską ži
nančiu, to pasaulis grimsta 
tamsumon.

* * , ♦

Vienatvė nelinksmina, bet 
joje yra skausmą slopinanti 
jiega.
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Kas skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

___ r__ ___ . v And 
liuciją atmetė ir įgaliojo ne juokingas tas žmogus? 
kuopos valdybą, kad per pa
žangiuosius laikraščius butų 
pagarsinta kuopos atsisaky
mas nuo tos rezoliucijos.

Angliakasių unijos 4 sub- 
distrikte buvo 3 komunistai 
viršininkai. Čia jie irgi per 
kelis metus kėlė visokias re
voliucijas. Bereikalingus 
streikus iššaukdavo; maine
riai būdavo nubaudžiami pi
niginėmis bausmėmis už lau
žymą sutarties, “agree- 
ment.” Kada jie nueidavo į 
Federation of Labor unijos 
darbininkų posėdžius, ten 
riedavosi ir po tūlam laikui 
federeišių unija juos visai 
prašalino iš savo posėdžių. 
Vėliaus, tai yra pereitą vasa
rą, minėti 3 viršininkėliai ta
po prašalinti ir iš savo ofisų 
už klastavimą balsų per rin
kimus. Tapę išmestais iš ofi
sų, jie bandė sukelti didelę 

i revoliuciją prieš unijos auk
štesnę valdžią, šaukė ant 
parkų viešus i

SPRINGFIELD, ILL. Į savo susirinkimą ir tą rezo- pirmiaus čia parašė.” 
Bolševikams nesiseka.

Didelis sumišimas musų 
tavoriščių liogervje, nes jų 
smarkusis vietos lyderis Jur
gis Bulota tapo iš SLA. iš
drėbtas už visokius šmeiži
mus SLA. viršininkų. Šitas 
žmogus per keletą metų 
biauriojo dabartinę SLA. 
Piki. Tarybą ir vietinėje 158 
kuopoje, ir Apskričio konfe
rencijoje, ir šiaip važinėda
mas po artimesnius mieste
lius ir per laiškus, žodžiu sa
kant, viską darė, kad tik 
daugiau tuos žmones ap- 
šmeižus, paniekinus ir iš vir
šininkystės prašalinus, o sa
vuosius bimbinius gaivalus į 
Centro Valdybą Įpireus. Dir
bo žmogus už komunistinius 
tinginius, kad aniems pa
tiems nereikėtų darbo dirbti. 
Kasė duobę kiliems, bet pats 
Juras tiktai dribt! ir įkilto į 
ją. Mat, prilipo ožys liepto 
galą-

Dabar visi musų tavons- 
čiai tik slampinėja nosis nu
leidę ir nežino ,__
Girdi, na kas-gį čia dabar 
bus? Kaip gi tie buržujai 
musų Jurgį drįso iš SLA. lau
kan ’ drėbti, ■. Sako, turime 
šaukti ekstra Susivienijimo 
seimą, ar 9-to Apskričio kon
ferenciją arba surengti pra
kalbų maršrutą Bimbalui, 
Andriuliui ar Jukeliui. Arba i 
turime pereiti per stubas ir 
parinkti aukų į apsigynimo 
fondą.

Aš nuo savęs patarčiau 
pavartoti ši paskutinį būdą. 
Rinkite aukas ir pasiųskite 
Bimbalui arba Vabalui ant 
jų gerklių pašlapinimo.

Aš sakysiu, kad šitą syki 
SLA. Pild. Taryba labai iš
mintingai pasielgė. Komu
nistams reikalinga, kad kas 
nore per jų sprandus jiems 
su geru rimbu tvotų. Juk iie 
tik ir kovoja už diktatūrą ir 
mano, kad diktatūra yra la- 

.bai geras daiktas. Jiems rei
kia aštrios diktatūros, kad 
juos kas nors gerai suvaldy
tų, su rimbu jiems diktuotų, 
tada jie butų allright. SLA. 
Pild. Taryba per švelniai su 
jais elgės’i, nors jie visaip ją 
biauriojo ir šmeižė. Bet nors 
kartą visgi išdrįso šituos ne
praustaburnius Jurgius su
valdyti, kad ir be diktatūros, 
vien pagal Susivienijimo 
konstitucija. Tai ir gerai. 
Visgi -vienas Jurgis iš Susi
vienijimo laukan išsirito, o 
kiti, kitų miestų komunistiš
ki jurgučiai, tapo arčiau du
rų pastūmėti — suspenduoti. 
Ir šitas d raugučių pakraty
mas gal jiems patiems išeis 
ant naudos. Su šitos rūšies 
žmonėmis kitaip ir negalima 
apsieiti, nes jie jau suvis pa
virto laukiniais ir jeigu kas 
nore jų nesuvaldys, jie pa
taps draugijai pavojingi.

Komunistai netik Susivie
nijime betvarkę kelia, bet tą 
patį ir kitose draugijose ar
ba darbininkų unijose daro. 
Štai čia, pas mus, 31 d. sau
sio atsibuvo pažangesnių 
draugijų konferencija reika
luose vietos lietuvių knygy
no. Per kelias valandas rė
kauta, lermuota ir nieko ge
ro knygyno reikalams nenu
veikta, ’ o vien tik pašali
niams reikalams praleista 
laikas. Komunistai atsinešė į 
susirinkimą išsikepę rezoliu
ciją prieš dabartinę Lietuvos 
klerikalų valdžia ir už ją 
rietasi per kelias valandas, 
nes rezoliucija labai netiku
siai parašyta ir pažangioms 
draugijoms yra gėda padėti 
savo vardus po ja. Kiek ne
siginčyta, bet tavoriščiai vis
tiek pastatė ant savo ir di
džiuma balsų priėmė tą neti
kusią rezoliucija. Dabar rei
kia tikėtis, kad ir vėl sekan
čiuose draugysčių susirinki
muose bus bereikalingų gin
čų. SLA. 275 kuopa jau turė
jo po minėtai konferencijai

Koks-gi čia reikalas Michel- 
sonui juos “graužti?” Juk 
Michelsonas ir dabar pilnai 
juos pakaito ja, kuomet tuo 
klausimu kalba, tik, žinoma, 
kaipo socialistas, juos pasa
kęs “neužspringsta,” bet pa
sako ir kaip toliaus dalykai 
dėjosi — kaip bolševikų o- 
balsiai praktikoje Lietuvos 
liaudžiai patiko. Kas apie tai 
žingeidaujate, įsigykite mi
nėtą “Keleivio” knygą, o pa
matysite Bimbos teisingu- ‘ 
mą, jo dokumentų sandėlį ir 
daug kitų dalykų, apie ku
riuos Bimba čia visai nuty
lėjo. .

Dėlei paįvairinimo, Bim
ba priplepėjo ir kitokių nie
kų. Paveizdan, jis užsimanė 
šliupą padalyti monarchis- 
tū, primindamas, buk šliu
pas i-ašęs pas carą prašymą, 
kad šis suteiktų Lietuvai 
spaudą, už ką šliupas žadė
jęs carui lietuvių nuolanku-

i — kaip bolševikų o- 
balsiai praktikoje Lietuvos

i

susirinkimus.imą. Šis jo “argumentas” tiek 
k-i^Ta-vti Kvailesni jų pasekėjai užsi- j pat “teisingas,’ kaipirpir- 

7? dpin mokėti nenanrastus mo- mesm. Bimb„ ------
kesčius po $1.00 į savaitę ir 
už šituos pinigus buvo pada
ryta maršrutas su raudonais 
'automobiliais po visą Illino- 
jaus valstiją, kad sukelti re- 
jvoliuciją ir išardyti anglia
kasių uniją. Bet čiongimiai 
žmonės yra konservatyviski, 
dalykus apsvarstanti, ne
kibo taip greit ant komunis- 

”^ltiškes meškerės, revoliucija 
• neišdegė ir unijos nesugrio

vė. Po tūlam laikui jų uoliau
sios ir ištikimiausios buriu- 
tės pradėjo pasitraukti nuo 
komisaru ir nustojo doleri
nes mokėję. Steito angliaka
sių prezidentas, patyręs, ką 
jie prieš uniją veikia, suvi
sai juos iš angliakasių unijos 
prašalino. Dabar buvusieji 
komisarai užsidėjo neuniji- 
nę barberšapę ir skuta ske- 
bams barzdas. Kelios dienos 
atgal jie sumislino paskuti
nį savo pasispardymą — ap
skundė angliakasių uniją į 
valdišką teismą ant $50,000 
neva už išmetimą iš viršinin- 
kystės ir iš unijos.

Daug butų galima apie 
šituos “revoliucijonierius” 
prirašyti, bet ką-gi tas pagel
bės. Jau visi žmonės juos ži
no, kas per paukščiai jie yra. 

Gerulių Ainis.

_____ Bimba dar kelia- 
klupščias vaikščiojo pas ku
nigą bernaudamas, o šliupas 
jau kėlė nepriklausomos Lie
tuvos obalsius.

Bimba labai piktinosi, 
kam Lietuvos kalėjimuose 
pūdomi politiniai prasikaltė
liai. Bet nei per pusę luj^ jis 
neprasitarė apie Rusijos po
litinius kalinius. Rusijoj tie 
patįs žiaurumai, jei ne ar
šesni, kaip Lietuvoj.

Antru atveju kalbėdamas 
Bimba barė savo draugu
žius, kad perdaug apsileidę 
—jų organizacijos susmukę. 
Kliuvo ir progresistėms. Tai 
pirmas tokis atsitikimas, 
kad Bimba čia viešai drįso 
tokių tonu kalbėti. Pirmiaus 
jis visada sakydavo, kad jų 
“milžiniškos spėkos” spar
čiai auga, o dabar pasirodo, 
kad tos “spėkos” nuaugo Į 
atbulą pusę. .

žmonių į šias prakalbas 
atsilankė daug. Tam buvo 
dvi priežastys: viena, kad 
anglų spauda labai daug iš
pūtė apie Bimbos areštą, o 
antra, tai kad rengėjai garsi
no ir chorą su “naujomis dai
nomis,” bet chorą publika 
tiek tematė, kaip savo ausis. 
Matomai jis nebuvo prižadė
jęs dainuoti, bet tik pavėlino 

i pareklamuoti jo varda.

X.

•'BIGGEST SKLLEK IN NEW ENGLAND

IaTouraine

^^havethebesl

'<VSQUINBY COMHANV NE A YORK- BOSTON CHICAGO

i

J

klapčiukai visą laiką»rėkavo 
kad maineriai pralaimėjo ir 
kad Lewis juos pardavė.

Pas mus yra du tokie 100 
procentiniai: Tamošiūnas— 
maineris, ir kriaučius, kuris 
prie savo skudurinės užlaiko 
ir karčiamą. Tamošiūnas 
myli Įsitraukti, ir atėjus 
linksmai žiniai, nuėjo pas sa
vo drauguži “truktelt.”

Varnas varnui niekad į 
akį nekerta, bet šiuom kart 
komunistų komisaras kilto į 
akį savo “tavorisčiui” mai-

bet vistiek yra musų laimė, ’ 
kad gerb. musų Mikas Pet- j 
rauskas laikinai apsigyveno; 
pas mus ir yra pasirengęs 
padirbėt dailės dirvoje. Pir
miausiai manoma organi
zuot chorą, toliaus gal bus 
galimybės pastatyti scenoje 
vieną-kitą Petrausko opere
čių. Šitam’svarbiam darbui, 
Amerikos Lietuvių Atletų 
Kliubas žada ateiti į talką. 
Taigi, Baltimorės jaunime, 
sukrusk, nes dailės 'darbas 
laukia tavęs!

Liutkų Kazys.

HAVERH1LL, MASS. 
LSS. 144 kuopa auga.
Vasario 7 d., kaip 2 vai. po 

pietų, L. U. G. Kliubo rū
muose buvo pirmutinis LSS

LAWRENCE, MASS. 
Margumynai.

Pradžioj vasario mėnesio 
pas mus atvažiavo kažin iš 
kur kunigas Virbickas ir ap
sistojo pas savo brolį (pa
prastą darbininką). Tuoj 
žmonės pradėjo kalbėti, kad 
vasario 9 d., L. U. Kliubo 
Svetainėje bus to naujo ku
nigo prakalbos.

Atvažiavimas šio kunigo 
sujudino visus Lawrence’o 
lietuvius. Vieni sakė, kad jis 
čia tvers naują parapiją, kiti 
tvirtino, kad jis nori suvie
nyti abidvi parapijas daik
tan, o dar kiti spėliojo, kad 
jis noris pasilikti kunigu ne- 
prigulmingoj parapijoj, žo
džiu sakant, vietos lietuvių 
susidomėjimas šiuo nauju 
kunigu buvo didžiausias. 
Nors šio kunigo rengiamų

vo artisto-dainininko Juozo 
Babravičiaus koncertas. Pro-

• v *1 J - 1 •! • I kAVOV MUVU K7H 1II UIU1 JUO lukJO.

2Tarr13 ispdde beveik vienas j 144 kuopos susirinkimas po 
nnts Rubravifins. jos atgijimo. Atidarius po^

di pirmininkas drg. Matonis prakalbų apskelbimai pasi- 
pasakė keliatą žodžių iš kuo- rodė tik vakarą prieš pra- 
pos praeities, primindamas, kalbas, bet žmonių priguzo 
kad kita syk LSS. 144 kuopa pilnutėlė Kliubo Svetainė, 
vra pasiuntus keliasdešimts Publikos tarpe daugiausia 
dolerių Sąjungos Namui ir matėsi abiejų parapijų kata- 
turėjo jau nemažą knygyną. likų- _ . .
ifiinc onri.-oi* ' štai išeina kalbėti ir kun.

Virbickas. Žmonės su di
džiausiu žingeidumu laukia, 
ką jis pasakys. Bet kun. Vir
bickas nieko įdomaus nepa
sakė, kalbėjo panašiai kaip 

__________ ____ ir kiti kunigai kalba, o apie 
Kuopos sekretorius prane- tvėrimą kokių nors pai apijų 

šė, kad iš LSS. Centro gautas ' 
jau čarteris ir kiti reikalingi 
kuopai dalykai.___________I

Nutarta surengti da šį se
zoną vienas prakalbas ir pa
kviesti kalbėt drg. J. Neviac- 
ką. Prakalbų diena bus pa
skelbta vėliaus.

Prie kuopos prisirašė 6 
nauji draugai, visi geri ir 
protingi vyrai, ypatingai 
drg. M. Kaziukevičius, da
bartinis Lietuvių Vaikų Mo
kyklos prezidentas, kuris jau 
5 metai tarnauja be jokio 
atlyginimo.

Kuopos organizatorius 
drg. Pūtis prašėsi paliuosuoti 
jį nuo tos vietos, nes esąs ap
siėmęs į daug komitetų kito
se organizacijose, todėl jam 
sunku visur darbas atlikti. 
Jo rezignacija buvo priimta. 
Nauju organizatorium tapo 
išrinktas drg. S. Dzingelevi- 

'čius, dabartinis Kliubo pre
zidentas. sumanus ir rimtas 
vyras. S. Uždavinis, 

LSS. 144 kp. sekretorius.

pats Babravičius, sudainuo
damas apie 18-ką įvairių 

■ dainų. Tik apie tris muzikos 
i kavalkus paskambino ant 
! pijano jauna panelė E. Čes- 
niutė.

Apie dainininką Babravi
čių, regis, nereikės daug kas 
kalbėt, nes Amerikos lietu
vių visuomenė jį puikiai pa
žįsta ir gerai Įvertina. Musų 
laikraščiai eilių-eilėmis yra

I
i

akį savo
neriui. aprašę apie musų Juozo pui-

Tamošiunas. atbėgęs pas kų ir įspūdingą dainavimą, 
kriaučių, pasakoja linksmą Man lieka tik pasakyt, kad 
žinią, kad streikas laimėtas, baltimoriečiai nė kiek nema- 

įvertino ir pamylėjo 
dainininką. Viši tie, 
buvo ir klausėsi kon- 
liko tiek patenkinti,

Kilus audrai po karo tas vis
kas žlugo. O betgi nepaisant 
visa to, šiandien mes vėl tu
rim 144 kuopos susirinkimą 
ir su nauja energija stojam 
i tolimesnį darbą už geresnę 
darbo žmonių ateitį.

visai neužsiminė.
S * *

| Vasario 14 d. vietos komu
nistai buvo surengę savo 
“misijonieriui” A. Bimbai 
prakalbas L. U. Kliubo Sve
tainėje. Bet vietos policijos 
viršininkas įsakė svetainės 
valdybai, kad ji uždarytų ši
tam komunistų prakalbinin- 
kui svetainės duris.

Komunistai ant greitųjų 
paėmė mažą svetainiukę ant 
Essex st. ir nusivedė Bimbą 
tenai. Taigi Bimba čia vis
tiek kalbėjo. Jo prakalbos 
pasiklausyti žmonių susirin
ko visai mažai. Bimba išsi
juosęs keikė “Keleivį,” tar
tum “Keleivis” butų jo visų 
nelaimių šaltinis.

Uždarymas Kliubo Sve
tainės Bimbos prakalboms 

i yra peiktinas dalykas, nes
• tai yra varžymas žodžio lais-
• vės. Bet žmonės komunis- 
; tams nesimpatizuoja, nes pa

tįs komunistai yra didžiausi 
žodžio laisvės priešai. Rusi
joj, kur komunistai viešpa
tauja, žodžio laisvė teitai se
nai palaidota. O Bimba su 
savo draugais giria Rusijos 
komunistišką tvarką. Antrų 
pavyzdį galima paimti iš vi -

mokestis pasilieka ta pati ir 
sutartis padalyta penkiems 
metams. Kriaučius, kaipo di
delis bolševikų žinovas, at
rėžia Tamošiūnai, kad nesą 
ko džiaugtis, nes susipašku- 
dinę maineriai su savo kvai
la unija nieko geresnio gaut 
negali.

Tamošiūnas, supykęs už 
toki negražų pasišidinimą iš 
mainerių, savo draugui
kriaučiui atrėžė: “Jei
gu maineriai supaškudinti, 
tai tokie kriaučiai visai sur 
sipaškudinę.” 

i Kriaučius už tokį pasaky
mą, griebė Tamošiūnui už mums dar puikesnių dainų, 
gerklės ir rėžė kumščia palei Aš manau, kad baltimorie- 
akį. Tamošiūnas, i
mas save
mainerių unijos, 1 
kriaučiui kalnierių ir nėrė 
laukan, kad neparagavus da 
daugiau, draugo komunisto 
kumščios.

Tai taip atjaučia musų ko
munistų “tavoriščiai” maine- 
riams.

žiaus 
musų 
kurie 
certo, 
kad yra gatavi dar kartą ir 
dar kartą klausyt tų puikių 
dainų meliodijų ir to malo
naus žavėiančio balso. Kad v
baltimoriečiai gerbiamą dai
nininką pamylėjo, tai jau ki
taip ir būti negali, bet kad 
dainininkas baltimoriečius 
pamylėjo, tai čia yra, taip 
sakant, kuomi pasigirti. Mu
sų Juozas prižadėjo dar kar
tą pas mus būti apie 27-tą d. 
balandžio ir padainuot

— manau, ivuvt vx***v*

ginda- čiai lauks su nekantrumu 
•i iiž purvinimą virš pažymėtos dienos, ir at- 

nutraukė silankys Į koncertą kuoskait- 
lingiausiai.

Vasario 14 d. įvyko 8-nių 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas. Publikos susirinko 
gana datfg, mat visi liko su
interesuoti atvykimu p. K. 
Bizausko. Lietuvos atstovo, 
kuri net miesto majoras 
Jackson pasitiko ant stoties 
ir kartu su juo atvyko į Lie
tuvių Svetainę, kur pasveiki
nęs lietuvius su Lietuvos ne
priklausomybe. pakvietė 
kalbėt p. K. Bizauską. Pasta
rasis pirmuose savo žodžiuo
se kalbėjo angliškai, išreikš
damas miesto majorui pa-

pareklamuoti jo vardą.
Beje, vietinė “solistė” su 

dideliu apetitu norėjo dai
nuoti, bet, deja, gamta dai-

CAMERIDGE, MASS.
Bimba mokina žmones 
“Keleivio” knygos. Didžiuo- _
jasi “Keleivio” dokumentais gavimui reikalingų y^patymų 

ir kolioja Michelsoną.
Nedėlioję, vasario 7 d., Į 

vietiniai komunistai buvo su- ’ 
rengę Bimbai prakalbas ne-i 
va “paminėjimui” Lietuvos 
nepriklausomybės.

Bimba kalbėjo veik išim
tinai apie Lietuvą, perbėg
damas visą periodą nuo pra
džios revoliucijos iki šių die
nų. Ta dalis jo prakalbos,išė
mus “pamarginimus,” žodis 
žedin buvo paimta iš “Kelei
vio" išleistos knygos “Lietu
vos Respublikos Istorija.” 
Turėjo jis ir minėtą knygą su 
savim, ? ' _" 
lingą medžiagą buvo išsiko- 
pijavęs ant atskirų lapų.

Pasakojo jis apie praloto 
Antanavičiaus aplinkraštį, 
vyskupo Karevičiaus žygius, 
mokinimą Uracho lietuviškų 
poterių ir tt, ir po kiekvieno 
nurodymo Bimba didžiavosi 
šaukdamas: “Mes turime 
dokumentus.” Kad priden
gus supratimą, jog tie jo do
kumentai tai “Keleivio” 
knyga, jis rado reikalingu 
pakolioti drg. Michelsoną. 
Čia jis pasiima minėtą kny
gą, atsiverčia trečią skyrių 
(ant 15 puslapio), kur rašo
ma, ką bolševikai žadėjo 
Lietuvos liaudžiai įsibriau- 
dami jon. Perskaitęs tuos 
straipnėlius Bimba šaukia: 
“Jeigu Michelsonas galėtų, 
tai išgraužtų tuos žodžius, ką

• v
1$

nėra jai suteikusi. Mat, dai- 
. nininkas turi turėti gerą, 

” švarų ir skambantį balsą.
■ Kaip ten nešauksi, o jeigu

bet prakalbai reika- -choro išgirsti.

balsas eina kaip iš tuščios 
bačkos, tai yra sunku ir ne
malonu publikai klausyti.

Tūlas vvras biski dainavo. 
To balsas pakenčiamas. Nė
ra jis daug išsilavinęs, bet 
nore nesunku jo dainų klau
sytis.

Didelio ūpo Bimba šiuo 
sykiu negalėjo sukelti sub
rinkusiuose, nes dauguma 
publikos atėjo ne Bimbos, o

Minėtas kriaučius, prisi
skaitęs nesąmoningų iš “Lai
svės” plepalų, visados nie
kindavo uniją ir mainerius, 
ir jo noru buvo, kad maine
riai streiką pralaimėtų.

Žinant, kad minėtas kriau
čius užsilaiko vien tik iš mai
nei ių, ir girdint tekius pasi
tyčiojimus. protingam žmo
gui buvo aišku, kad pas tą

Rankpelnis.

ASHLAND, PA.
Tamošiūnas nuplėšė bolševi

kui kriaučiui kalnierių už 
purvinimą Mainerių 

Unijos.
Vasario 12 d., 11 vai. ryte, 

atėjo pirmos žinios, kad mai
nerių streikas pasibaigė; bet 
maineriai toms žinioms ne
tikėjo. Apie 1 vai. dieną at
ėjo žinia nuo Mainerių Uni
jos prezidento Lewis’o, kad 
tikrai streikas užbaigtas. Ta 
žinia nudžiugino netik mai
nerius, kad jie laimėjo ko
vą, bet ir visus biznierius. 
Visų veiduose pasirodė link
sma šypsą. Bet musų pakvai
šėliai komunistai jautėsi lyg 
nusikandę liežuvius, Mat, 
100-procentiniai “Laisvės”

CAMBR1DGE, MASS. 
Žinių-žitaelės.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
silpnokai, bet bedarbių, ...... ........ . .....
ypač iš lietuvių tarpo, daug tos komunistų pasielgimų.

Kuomet anais metais čia bu
vo atvažiavęs su prakalbo
mis p. Žadeikis, tai vietos 
komunistai kėlė triukšmą ir 
norėjo jam prakalbas su- 

. trukdyti. Vėliaus, kuomet 
Taipgi čionai buvo atvažiavęs Sei-

• -r •

nesimato.
Lietuvių biznierių čia yra 

visokių, bet užvis daugiausia 
bučerių. Taipgi yra net tris 
valgomų daiktų kooperaci
jos. Biznieriai didžiumoje 
yra laisvi žmonės. r_ 
yra du lietuviai graboriai, mo narys ir Lietuvos social- 
kurie užsilaiko pagal savo demokratų atstovas drg. K. 
biznio. Žmonės ypač giria Bielinis, tai Bimba, lyg tas 
jaunąjį graborių Zalecką. 1 šunelis, visur trankėsi pas-

Čia gyvuoja lietuvių para- kui Bielinį, norėdamas jo 
pija, kuri turi gražią muro 
bažnyčią. Kaip teko girdėti, 
tai pastaruoju laiku parapi
ja silpnai stovi, neš mažai 
žmonių lankosi į bažnyčią. 
Kadangi parapijos biznis ei- 

Ina prastai, tai atleido ir var- 
’gonininką, nes algų negali 
išsimokėti. Dabar ant vargo
nų “dūduoja” tūla mergina. 
Žinoma, koks muzikantas, 
toks ir šokis. Ant vargonų 
atsirado ir veršiukų, kurie 
bliauna kaipo “solistai.” To
kių giesmių žmonės nemyli 
ir eina melstis į airių bažny
čią.

Pas mus eina gandų, kad 
V. Sereika, buvęs “Dar-ko” 
administratorius ir žymus 
klerikalų šulas, traukia 
'“Dar-ką” teisman už kokius 
ten šmeižtus, 

i Daugiau apie Cambridge’- 
$] 00.00. ‘aus atsitikimus parašysiu vė-

Galit sakyt kaip kas norit, j liaus. Parapijoms.

i

kriaučiuką “neviskas namie- garbą už Įo dalvvavimą iš- 
je.” bet nuo 100-procentinio. kilmėje, ir kartu’ apibrėžda- 
“Laisvės" patrioto niekojmas ši-ta apie Lietuvą ir jos 
geresnio negalima nė norėti. Inepriklausomvbę. Lietuvir
Tečiaus maineriai turėtų ap- 
sižiurėt. kas d o ponas minė
tas kriaučiukas. Jeigu jis 
tyčiojasi iš mainerių ir biau- 
rioja musų uniją, tad maine
riai turėtų atsimokėt jam to
kiu pat pyragu.

Maineris.

BALTIMORE, MD.
J. Babravičiaus koncertas, 
Lietuves 8-nių metų nepri
klausomybės sukaktuvių ap
vaikščiosimas ir Petrausko 

darbuotė.
Mes čia gyvenam gana ra

miai. taip sakant kaip pas 
poną Dievą užpečkyje. Nei 
šalčiai, nei sniego audros 
mumis taip nekoroja, ]

is- 
kai jis kalbėjo apie pusę va
landos. Šalę kitų savo senti- 
mentališkų pareiškimų, jis 
stengėsi apginti dabartinius 
Lietuvos valdonus, nurody
damas, kad visose pasaulio 
valstybėse buvo ir yra klai
dų, ir nuo tokių klaidų nėra 
liuosa ir Lietuvos valstybė. 
Tik visa bėda esą tame, kad 
musų laikraštija kelia tą visą 
aikštėn, išrodinėdama pa
sauliui tuos visus nemalonu
mus. Pono Bizausko suprati
mu, apie tai reikėtų tylėt, 
nes tas kenkia valstybei ir 
yra, taip sakant, “šėm. 
Trumpai suglaudus, apie p. 
Bizausko prakalbą tenka 

kad ji buvo neido-kaip pasakyt 
bostoniečius arba čikagie- mi ir net nesvarbi.
čius. Pas mus viskas ramu— 
rami gamta, rainus ir lietu-

t.

Toliaus kalbėjo p. J. Čes- 
___ w . ___  na ir adv. N. Rastenis. Buvo 
vių judėjimas. Bet paskuti-1sudainuota keletas dainų, 
niu laiku tose ramiose yalan-1 duetų ir kvartetų. Visiems 
dose atsibuvo ir svarbių įvy- j akompanavo gerb. Mikas 
xių, apie kuriuos tenka pa-1Petrauskas. Aukų surinkta 

apie
xių. apie kuinuos tenka pa-1 Petrauskas.
kalbėt ir pranešt lietuvių vi- Lietuvos našlaičiams 
suomenei.

i Vasario 11d. pas mus bu-/ •

prakalbas sutrukdyti. Kal
bėdamas Lawrence’uj Bim
ba ragino savo pasekėjus ne
duoti Bieliniui kalbėti. Ne
gana to, vietos bimbalistai 
buvo parsitraukę iš Brooklv- 
no purvinų lapelių, kuriais 
norėjo sukurstyti žmones 
prieš Bielinį.

3

Vasario 14 d. P. M. Cho
ras buvo surengęs koncertą 
ir teatrą. Vaidino veikalą 
“Gaila ūsų." Lošėjai savo už
duotį atliko gerai. Ypatin
gai gerai atsižymėjo A. Sų- 
bačiutė, jauna čiagimė mer
gaitė. Koncertinę programo 
dalį išpildė P. M. Choras 
(mišrus ir vienų merginų), 
solistai ir smuikininkas. Už
vis geriausia publikai patiko 
p-lės Kieliutės ir J. Tamulio- 
nio duetas. Draugas.

(Tqsa korespondencijų ant '• pusi.)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

kam apie tai nepasakot, nes 
visi iš tavęs juoksis. Tu nega
li to padaryt, tėve, kas yra 
priešinga gamtos įstatymui. 
Negali padaryt, kad upė 
bėgtų prieš kainą, negali pa
daryt keturkampio rato, ir 
negali padaryt tokios vištos, 
kuri dėtų keturkampius 
kiaušinius.

—Na, palauk. Maike. aš 
eisiu ir patrajysiu. Nusipirk
siu vištą, padalysiu operei- 
šiną, ir žiūrėsime, kas iš 
mudviejų daugiau žino.

I

I

—Tegul bus pagarbintas,į 
Maike... • 1

—Labo ryto, tėve! Kodėl • 
neatsilankei pas mane perei
tą sąvaitę?

—Pereitą sąvaitę aš bu- • 
vau labai bizi, vaike.

—Sakyk, ‘‘buvau užim
tas,” arba “neturėjau laiko,” 
bet nesakyk “bizi,” nes tai į 
ne lietuviškas žodis.

—Tu, Maike, manęs ne
mokink, ba aš jau senas ame
rikonas ir žinau kaip reikia 
šnekėt.

—Bet tu lietuviškai nemo
ki gerai.

—Tai kas iš to. kad tu. _ _
vaike,lietuviškai moki, o nie- gėręs tu nebūtum šokęs dži- 
ko gero musų tautai nepada
rai?

—Klysti, tėve, kad aš jo
kios naudos tautai nepada
rau. Aš palaikau jos gryną 
kalbą, o tai juk \ 1___ __
svarbiausių tautos turtų.

—Jes, Maike, kalba yra 
geras daiktas, ale yra da ge
resnių. Ot. pavyzdžiui, geras 
šnapsas ant gerų tautiškų žo
lių užpiltas, tai už viską ge- 
riausis daiktas.

—Nuo šnapso, tėve, nosis

apetitas, aš nutariau pirma 
išgerti tą ruginę.

—Vadinasi, išsiplovei
dantis pirma valgymo.

—Jes, Maike. Ir man tuo
met pasidarė taip linksma, 
kad uždėjęs patelnę ant ug
nies aš pradėjau džiką šokti. 
Kai gerai sutrepsėjau, stalas 
susišeikino ir mano kiauši- 

' niai nusirito žemėn, ir lept, 
į lept, visi sutyžo.

—Tai kas čia kaltas, tėve?
—O kaip tu mislini, vai

ke, kas čia gali būt kaltas?
—Degtinė.
—Ot, ir nežinai.
—Kaip gi tai ne! Juk ne-

1925 Metų Pašau 

lio Sveikatos 

Stovis.

Pinigyno sekretorius nese
nai pridavė Kongresui Suv. 
Valstijų Sveikatos Departa
mento Viešos Sveikatos Biu
ro raportą. Tą dokumentą 
galima skaityti, kaipo tautos 
sveikatos inventorių.

Pasekmių ženklai sveika
tos darbe susideda iš nebu
vimo epidemijų. Jeigu ne
mokėtume išvengti daugelio 
užkrečiamų ligų ir jeigu ne- 

i butų būdų tai daryti, žmc- 
•nės, kartas nuo karto, butų 
išnaikinami dideliais skai
čiais epidemijoms užėjus.

Viešos Sveikatos Biuras 
i prižiūri uostus ir saugoja, 
kad kokios nors ligos nebu- 

•tų įvežamos iš užmario. Tu
pėdamas daug kooperaojan- 
Įčių agentūrų ir užlaikyda- 
j mas savo atstovus įvairiose 
šalyse, Viešos Sveikatos Biu
ras susineša su sveikatos ir 

pigos stoviais užmary.
Vienas iš svarbiausių 1924 

m. įvykių sveikatos žvilgs
niu. tai pasirašymas Ameri
can Sanitarinio Kodekso 
(Havana, Cuba), kuriuo

b:<- ’• upinamasi surinkti vi
sas informacijas apie uylcrp- 
čialigas ir budus kaip 
ia.s >v. laikyti nuo pernešimo 
jš vienos salies į kita.

Sulyg to kodekso, Pan 
American Sanitarinis Biu- 
ra>. k ui io direktorium yra 
\ ie.-v '> ^'’eikatos Biuro gene
li11' gydytojas, yra padaro
ma agentūra Įvairių šalių, 
priklausančių Pan American 
Sąjungai., šios internaciona
le.' sanitarinės sutarties svar
bumas sveikatos žvilgsniu 
yra begalo didelis.

1?24 metais Suv. Valstijos 
st< vėjo pirmoje eilėje, kaipo 
saiis. kurioj pasirodė rau
pai mažiausia. Tais metais 
m liga sirgo nuo 50 iki 60 
tuksiančių žmonių. Mirė 
>2 >, brt ir juos būt buvę ga
lima išgelbėti, jei butų buvę 
įčiepyii. Kol čiepai nebuvo 
žinomi, iš dešimts mirčių, 
vienas mirdavo nuo raupu. 
•Jei taip butų ir šiandien, tai 
Suv. \ alstijose kasmet mirtų 
nuo raupų apie 135,000 žmo
nių.

Šešioliktam šimtmety žmo
gaus amžiaus ilgis, viduti
niai imant, tebuvo tik nuo 18 
iki 20 metų. Baigiantis aš
tuonioliktam šimtmečiui bu
bu tik 25 metai, o 1900 me
tai: Suv. Valstijoje buvo nuo 
45 iki 48 metų. Sulyginus 
šias skaitlines su dabartiniu 
amžiaus ilgiu Suv. Valstijo
se. kuris yra 58 metai, ir at
simenant, kad apie 15 metų 
prisidėjo nuo 1870 m., gali
me tik gėrėtis modeminėmis 
metodomis ligas sulaikyti ir 
sveikatą ir gyvastį apsaugo
ti ’ F. L. I. S.

Pan

yra

PUIKI
LEGENDA

h————
ŠIRDIS

Kaip nebūtų savistovi ir 
išdidi moteriškė, tečiau ma
dos tiranijai ji visuomet pa
siduoda.

PARAŠĖ
A N I) R I U š K A

—Imkis sau aukso, turtų, 
kiek neri.

Kada skaistus naujųjų me
tų pirmos dienos rytas pa
siuntė linksmus saulutės 
spindulius į pilies ramus, 
valdovas liepė atidaryti pi
lies vartus, nuleisti tiltus per 
gilius griovius, įskelti bokš
tuose baltas vėliavas ir trimi
tuoti iš'jų aukštumos vario 
trimitais džiaugsmo melodi- 

,________ o__ ______v_ jas. Į miestus, kaimus išsiun-
mas, o kada keleivis prisiar- tė kvieslius —- hetoldus, se- I . • __ ___

stropiai saugomoje. Jo širdis 
troško džiaugsmo. Paprasto, 
kasdieninio paprastų žmo
nių džiaugsmo.

Netikėtai žemai, laukuose, 
jis išgirdo dainos garsus. Tai 
sniego užpustytu keliu ant 
juodo žirgo jojo jaunuolis ir 

į linksma galinga daina ardė 
pilies apylinkių ramumą.

Nejučiomis pasilenkė val
dovas per muro sieną, links
mų dainos garsų klausyda-

ką, ir kiaušiniai nebūtų nuo 
stalo nusiritę.

—Iš karto ir man taip išro
dė, vaike. Bet kaip da dau
giau išsigėriau ir pradėjau 

vienas is gerai mislyt, tai pasirodė, j 
kad čia ne šnapsas kaltas, I 
bet kiaušiniai.

—Aš nesuprantu, tėve, 
kaip čia kiaušiniai gali būt 
kalti.

—Aš žinau. Maike. kad tu 
nesupranti. Bet jei išsiger- 
tum, tai suprastum, kaip aš 

. Aš supratau, vai
ke, kad kiaušiniai nusirito 

‘dėlto, kad jie apskriti. Jeigu 
į jie butų keturkampiai, ki-

parausta ir protas atbunka. ^P^tau.
—Tai neteisybė, vaike. 
—Tai tikra tiesa, tėve.
—Nesikarščiuok. Maike. taip sakant, skvėr, tai jie ne- 

bo aš geriau žinau. Ve. pe-. butu nusiritę, 
reitą sąvaitę aš nebuvau pas; 
tave atėjęs, o ar tu žinai dėl!

—O delko?
—Dėlto, kad buvo užga

vėnes.
—Tas neturi nieko bendra 

su šnapso intaka ant proto.
—Šiur, Maike, kad turi. 

Per užgavėnes geras katali
kas turi valgyt 12 kartų, bo 
paskui per 7 nedėlios turėsi 
pasninkauti. Bet tai danėj 
viskas, vaike. Gerai per už
gavėnes privalgius, ant ryto
jaus. reikia gerai dantis išsi
plauti. kad mėsos neliktų 
burnoj.

—O kaip su liežuviu, tė
ve? Ar jis ne mėsa? O liežu
vį juk negali iš burnos iš
plauti.

—Šarap, kada vyresnis 
kalba!

—Bet tu kalbi 
ką, tėve.

—Jes, Maike. 
dalyką. Aš noriu 
dyt, kad nuo 
gaus razumas neatbunka. 
Taigi aš grįžtu prie Užgavė
nių. Norėdamas tą dieną ge
rai užsigavėt, o ant rytojaus 
dantis išsiplauti, aš nusipir
kau kiaušinių ir paintę rugi
nės. Sakau, reikia išsikepti 
“ham and eggs” ir nors sykį 
ant metų žmoniškai paval
gyt. Bet kad butų geresnis

- - -............................‘--------------------------------------------------------------■-

Kokiomis Sąlygomis Lenkai 
Plukdys Mišką Nemunu.

—Bet tokių kiaušinių nė- j 
ra. tėve.

—Ir aš žinau, kad nėra: 
užtaigi reikia išrasti. Ir aš, 
Maike, atsisėdęs tą vakarą j 
pradėjau galvoti apie tai. 
Galvojau, galvojau, ir sugal
vojau. Reikia padaryti vištai 
tokią operaciją, kad kiauši
ais išeitų ne apskritas, ale 
■kampuotas. Toks kiaušinis, 
i Maike. ir ant stalo padėtas 
' nenusiris ir į baksus pakuoti 
bus geriau, nes tarpuose ne- 

jbus skylių ir daugiau sutilps. 
Dabar aš tik noriu šitą išra
dimą užpatentuot, kad kas 
kitas negalėtų jį išrasti. O 
kaip užpatentuosiu, tada pa
duosiu po gazietas, ir tu ma
tysi, kad mano feisas bus vi- 
suese peiperiuose. Jie dau
giau apie mane rašys, negu 
apie Bimbą. Jes, vaike, tu 
pamatysi, kaip mano išradi
mas pakeis lietuvių tautą 
svetimtaučių akyse! Ir šitas 
unaras bus atėjęs mums pei 
snapsą, bo tik šnapso išsigė
ręs aš tą išradimą padariau.

—Taip, tėve, tokia kvaily
stė tiktai girtam gali galvon 
ateiti.

— Kaip tu gali sakyt, Mai
ke, kad tai kvailystė?!

—Tai yra didžiausia kvai
lystė, kokia tik yra iš po ta
vo kepurės kada nors išėjus. 
Jraš tau patariu, 1

Klaipėd os uoste nebus jokio rėš 
skirtumo tarp lenkų ir 

Lietuves miško.
Eidama Klaipėdos sutar

timi Lietuvos vyriausybė, 
kaip jau buvo minėta, pa
skelbė taisykles (“Vyriausy
bės Žinios” 214 Nr.)’, kurio
mis suteikia laisvą kelią Ne
munu plukdomajam lenkų 

i miškui. Miškas leidžiamas 
plukdyti sieliais ir laivais be 
savo varomosios jėgos (bai
dokais). Už plukdomą ruiš

iką nebus imama nei muito, 
nei šiaip' jokių mokesnių, iš- 

j skyrus vandens kelių rinklia- 
j va, kuri nubus didesnė kaip 
imama už vietos miško pluk- 
dvma.

Įtaisomo j lies Uciecha
|kontrolės zonoj bus įleidžia
mi plukdomojo miško savi
ninkai, jų įgaliotiniai, eks
pedicijos įstaigų atstovai, 
plukdomojo miško palydo
vai ir sielininkai, jei jie tu
rės dokumentus savo asme
niui paliudyti ir savo ryšiui 
-u plukdomuoju mišku įro
dyti.

Taisyklės sako, kad at- 
olaukusieji į kontrolės zoną 
’ielinir.kai čia pat bus pakei
kiami Lietuvos piliečiais. 
Sieliai bus leidžiami lydėti

• visa Nemuno tėkmė iki Klai-
• rėdos uosto tik tam tikriems
• palydovams, bet ne daugiau 

po viena kiekvienam
.ui. Iki pat Klaipė- 
pasikeitimo kontro
le, galės lydėti bai- 

jiems aptarnauti rei- 
?,s personalas. Ir paly- 
ir baidokų tarnauto- 
’ e norės lydėti Lietu-

gauti Varviškio policijos 
viršininko tam reikalui tam 
tikrą leidimą. Nukentėju
siam nuo kokios* nelaimės 
plukdomajam miškui galima 
bus naudotis pakrantės juos
ta. bet tuo atveju to miško 
tarnybai reikės tuoj melduo- 
cis artimiausioj policijos įs
taigoj ir apie ištikusią nelai
mę padaryti pareiškimas. 
Sielių transportų palydovai 
ir baidokų tarnautojai, at
plaukę su plukdomuoju miš
ku į Klaipėdos uostą ir ne
rūkdami perdavę kam rei

kia tą mišką, tuoj iš Lietuvos 
turės išvykti. Išvažiavimo vi
zos arba leidimai bus gauna
mi Klaipėdos gubernaturoj 
nemokamai, .

Visi, kas plukdys Nemu- 
. nu mišką, turės tiksliai laiky- 
. lis Lietuvos įstatymų ir visų 

taisyklių ir įsakymų plukdy- 
. mo ir vandens tvarkymo rei- 
. kaiais. Atplukdytas į Klaipė- 
. <io> uostą lenkų miškas, ne- 
; darant jokio skirtumo dėl jo 

kilime, visais atžvilgiais bus 
traktuojamas kaip ir Lietu
vos miškas.

Lietuvos konsulatai 
stovy bės 
'•ižas 
miško 
bernu 
tvbė. 
Lietiyd ovam

•taip
ransport 
los, be ; 
'ės punkt 
lokus
kaliną:
lovai
it'i, jei ji
vos teritorijoj mišką, turės 
turėti atatinkamos Lietuvos 
įstaigos asmens liudymus 
(pasportus) su 
atvaizdais. Sielininkai ir.tvbę, su kuria Lietuva neturi

ir at- 
užsieny išdavinės 

įvažiuoti į Lietuvą 
plukdymo reikalais 

< tvarka. Tokios vals- 
piliečiams, su kuria 

a neturi nei diplomati
nių. nei konsuliarinių santy
kių. taisyklės taip pat leidžia 
Lietuvos konsulatams ir at

duoti leidimus, 
piliečiai patieks pa

einu įrodymų, kad-vyk- 
Nemunu plukdomojo 

Pašto teis-j

stovybėms 
jei tie 
kanl- 
sta 
miško reikalais, 
grafo korespondencija pluk-Imas, 
domėjo miško |VQC
siunčiama iš tokios valstybės i 

jų laikytojų arba adresuota į tokių vals-

baidokų tarnautojai, turėda-, pašto telegrafo santikių, bus 
mi reikalo pasinaudoti tarp Į priimama' ir siunčiama Lie-

„ . Varviškių ir Uciechos Ne- jtuvos pašto telegrafo įstaigų
tėve, nie- muno pakrantės juosta, tu-į esamais keliais.

l

Senai tai buvo. Didelėje 
stiprioje pilyje, aukštomis 
muro sienomis apsitveręs ir 
giliais grioviais apsikasęs, 
gyveno senas valdovas.

Karingas, narsus, savo 
valdinių padedamas, jis 
daug kraštų buvo nukaria
vęs, daug brangaus lobio iš 
kaimynų išplėšęs. Prikrovė 
pilies rusius brangiais akme
nimis, auksu, sidabru, šalto 
granito rūmų sienas išpuošė 
gražiausiais kilimais ir aukš
tus, erdvius kambarius ap
statė baldais, kurių visam 
pasauly retai užtikti tegali
ma buvo.

Prabangoj, puikume leido 
senatvės dienas valdovas, 
nesirūpindamas, kas dedas 
už jo pilies sienų, nė klausyti 
nenorėdamas apie skurstan
čius žmones, jo paties valdi
nius, kurie savo krauju ir 
darbo prakaitu padėjo jam 
turtus sukrauti. Jo ramybę 
dabojo tokie pat -negailes
tingi, pertekliaus apsvaigin
ti tarnai. Ir niekas negalėjo 
peržengti turtuolio pilies
vartų, niekas negalėjo jam i, 
savo vargais pasiskųsti arba i rieneri 
karčios teisybės žodžių dėl 
jo šykštumo ir neteisingumo 
pasakyti.

Dažnai valdovo nuvargin
tas' jaunatvės karo žygiuose 
kūnas skaudėjo, ir jis ištiso
mis sąvaitėmis turėjo gulėti 
lovoje. Niekas nesirūpino jo 
sveikata, niekas jo neslaugi- 
no, linksmesnio žodžio jam 
nepratardavo. Giminių jis 
neturėjo, o šeimyną sukurti 
nespėjo, didesnę savo am
žiaus dalį praleidęs karuose, 
turtų ir prabangos j ieškoda
mas.

Ir nors turtingas, galingas 
jis buvo, piktas liūdesys nuo
lat draskė jo seną, išvargin
tą širdį, kamavo jo sielą. Ne
žinojo valdovas, kodėl nesi
jaučia laimingas turtuose 
paskendęs.

Sušaukė jis kaitą savo iš
tikimus tarnus, taip senus, 
liūdnus ir liguistus, kaip ir jis 
pats, ir paklausė jų, kodėl 
jam liūdna. Tylėjo tarnai 
galvas nuleidę, nežinodami 
ką atsakyti į valdovo klausi
mą.

—Seni mes, baigias musų 
gyvenimas... Neturim jėgų 
švytruoti kardais ir puotose 
lėbauti... Todėl mums liūd
na... — pasakė pagaliau vie
nas tanių.

—Teisvbė! — patvirtino 
kiti.

—Teisybė — pamanė ir 
senas valdovas.

Ir dar liūdniau, dar sun
kiau jam po to buvo. Nakti
mis nemiegojo valdovas, su
nyko, sumenko visai, su bai
me laukdamas mirties. “Vi
sus turtus atiduočiau, kad 
kas grąžintų man mano se
nas jėgas”... galvojo jisai.

Nerimasties kankinamas, 
pavargęs, nuliūdęs be galo, 
išėjo kartą valdovas iš savo 
rūmų ir užlipo ant aukštos 
pilies sienos pakvėpuoti tyra 
oru. Buvo gražus žiemos va
karas. Milijardai šviesių 
žvaigždelių žibėjo tamsiam 
danguje, artimo miško me
džiai, kaip sidabru sniego 
papuošti, ramiai snaudė ty
lumos ir tamsos glėbyje, o 
slėnyje, prie upės, ūžė, kle
gėjo miestelis. Visi i----- -
langai buvo apšviesti, žmo
nės būriais vaikščiojo gatvė
se, o iš mažutės medinės 
bažnytėlės skrido linksmos 
giesmės atbalsiai.

“Ten vargas, ten skurdas, 
j bet kartu ten ir džiaugs- 

karčiai pamanė valdo- 
rei kaiais. | vas.

Ir jau nedžiugino jo min
tis, kad jis galingas valdo
vas, didžiausių turtų savi
ninkas, kad gyvena nepriei
namoje paprastiems žmo
nėms puikybėje, aukštoje 
muro pilyje, budrių sargų

c*
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i tino arčiau ir jojo prie pat 
gilaus pilies griovio, jis, su
jaudintas, neramus, jam su
šuko:

—Keleivi! Kodėl tu links
mas?

Sustabdė šauną žirgą ke
leivis, pakėlė linksmumu 
šviečianti veidą aukštyn ir 
ilgai žiurėjo Į žilaplaukį val
dovą.

—Baigiasi seni metai. 
Tuoj nauji prasidės ir atneš 
man naujų linksmybių, nau
jos laimės. Todėl linksma— 
itsakė jis pagaliau.

-Juk reikia verkti, liudė- 
kad vėl musų gyvenimo 

i metai nugrimzdo 
praeities bedugnėn, kad ne- 
>ugrąžintinai praėjo liūd
nos ir kartu malonios jųjų 
dienos, o baisi mirtis arčiau 
prislinko...

—Nepažinęs senųjų metų 
lžiaugsmo, tu nelauki jo ir 
naujuose metuose, nes neturi 
širdies, valdove, — atsakė 
keleivi
-.uksą užkasei, o nuo laimės 
granito kalėjimą pasislė- 

nei... Surask savo širdį, išeik 
š kalėjimo į laukų platybes 
—ir bus tau, valdove, links
ma, kaip ir man, o naujų me
lų lauksi, senų negailėda
mas. — Pasakė tai keleivis 
'.r nujojo į miestelį, kur links
mybė ir laimė klestėjo.

Ar gali būti, kad mano šir- 
lis pilies rūsyje auksu pri- 
lėgta ’. Ar gali būti, kad ma
to pilies rūmai, kuriuos visą 
mžių puošiau, mane nuo 

lžiaugsmo slėptų? —didžiai 
susijudino valdovas, keleivį 
šklausęs.

Nulipo nuo pilies sienos, 
šbudino seną ištikimą tarną 
r nuėjo su juo į rusius šir
dies jieškoti.

Ilgai knisosi jie didelėse 
skryniose, kur aukso krūvos 
gulėjo, bet širdies nesurado. 
Pavargo abu, sušilo. Atsisė- 
:lo čia pat ant aukso skrynių 
pasilsėti. Pasižiurėjo valdo
vas į tarną, dar senesnį, dar 
liūdnesni kaip jis. ir pagailo 
jam jo. Atsiminė, kaip ilgai 
jau tas tarnas ištikimai tar
nauja, kaip savo kunu ka
rnose užstodavo jį nuo prie
dų kardųvsmugių, jo gyvybę 
saugodamas, kaip gelbėjo 
jam turtus krauti... 0 jis jam 
lieko už tai nedavė.

Atsistojo valdovas, stenė
damas pakėlė pačios^ di
liausios skiynios viršų ir 
oasėmęs dviem saujom ži
bančio aukso, pratiesė jį tar
nui.

—še. Aš tau jį dovanoju.
Ir pamatė tada abu seniai, 

’ kad rankose, tarp aukso ga
balų, guli kažkoks mažutis 
oa juodę s kamuolėlis. Priėjo 
irčiau žibintuvo, pasilenkę 
žiūrėdami į radinį.

—Tai širdis^— pasakė tar-

valdove,
— Tu savo širdį į

namų pas.
—Taip, tai mano širdis — 

oatvirtino ir valdovas.
Mažutė, susiraukusi, kieta 

kaip kietas auksas, kuriame 
ji buvo užkasta, gulėjo sena 
naniekinta valdovo širdis. 
Greit išpylė iš rankų auksą 
valdovas į tarno rankas, sa
vo širdį, džiaugsmo ašaro
mis paplūdęs, pabučiavo.

Ir širdis, ašaromis suvil- 
ginta, atsigaivino, pradėjo 
augti, didėti.

Apkabino tada senis val
dovas tarną, prispaudė prie 
krutinės ir sušuko:

»

nūs savo karžygius, kviesti 
žmones į pilį.

—Vėl subruzdo musų val
dovas ir renka kariuomenę 
traukti į karą — sakė vienas 
kitam nubudę vyrai, ir rin
kęsi į pilį. — Negana jam, 
matyti, turtų.

Žilabarzdžiai seniai, seni 
valdovo kareiviai, jauni 
linksmi jaunuoliai, dar kovų 
garsų negirdėję, visi būriais 
raukė į pilies kiemą, pro 

nlačiai atidarytus vartus. 
Juos lydėjo žmonos, vaikai, 
mylimos mergelės, broliai, 
seserys. Kaip pirma tylu bu
vo tvirtovėje pilyje, taip.da- 
bar pasidarė triukšminga, 
gvaru. Moterys ir vaikai ver
kė savo artimųjų, juos rami
no kareiviai ir visi rūgo jo:

—Dar nepakanka seniui 
valdovui turtų, nori jis musų 
kraujo kaina sau dar dau
giau lobio pasigrobti.

Vakare išėjo iš rūmų val
dovas. Visi nustebo. Jis buvo 
paprastai, kasdieniniai apsi
rengęs ir nė ženklo ginklų 
orie savęs neturėjo. Atsisto
jo jis valdinių viduryje, nu
siėmė sabalio kailiniais pa
muštą kepurę, ir pasilenkęs į 
visas puses, prabilo:

—O, jus visi, kierfo gyve
nimo keliai ilgam ar trum
pam buvo susipynę su mano 
aku, jus visi, kuriuos tik gal 
tkimirksniui mačiau mar
gam gyvenimo žibėjime — 
iovanokit man! Mažai rado- 
e pas mane meilės ir jautru
mo, bet užtai beveik visus 
jus aš užgavau žiauriu savo 
gyvenimu. Vienus užgavau 
veiksmu, kitus žodžiu, ę dau
giausia užgavau piktomis 
mintimis. Visų prašau — do
vanokit man! Meilės, ra
maus džiaugsmo trokštu aš. 
Jau jaučiu netoli savęs mir-

> ies šešėlius, jau baigiasi ma
no dienos. Atvykęs iš bery- 
bių tolių, akimirksniui susto
jau žemėje, ir vėl neužilgo 
vėliausiu į tuos slaptingus 
olius... Paklydęs basčiausi 
žemėje, gyvendamas tik sau, 
ne džiaugsmą, teisybę, bet 
vargą ir piktumą aplinkui 
dėdamas. Didybėje pakilęs, 
dėl turto kovodamas, aš pa
mečiau savo širdį, praradau 
ikrają laime... Šiąnakt, ka
da švietė dangus milijardais 
žvaigždžių ir džiaugsmo 
.amsybėje glūdėjo žemė, aš 
radau savo širdį. Jieškojau 
jos nubudęs, šykštus ir pik
as, o suradau linksmas, ra

mus. Imkit mano auksą pil
nomis saujomis, imkit tą gel- 
onają naugę, kuri taip ilgai 

mano širdį slopino. Imkit 
mano turtus — jie jūsų...

Ėjo žmonės į tamsias pi
lies rusis, kur valdovo tarnai 
visiems lygiomis turtus dali
jo, ėmė jų, kiek panešti galė
jo, linksmi patenkinti.

Džiaugėsi jaunuoliai, 
spausdami prie krutinės my
limas mergeles, tėvai bučia
vo vaikus ir džiaugsmo juo
ku skambėjo sena, niūri val
dovo pilis.

—Galas vargams ir bė
doms... — kalbėjo žmonės.

O valdovas sėdėjo pilies 
ramų salėje, džiaugsmo švie
čiančiomis akimis žiurėjo į 
laimingus žmones ir senomis 
raukšlėtomis lupomis karto
jo sau:

—Atėjo ir man nauji, lai
mingi ir gyvenimo kupini 
metai...
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Korespondencijos
HAVERHILL, MASS.

Komunistų “keliaujantis 
• saliunas.”

Haverhillio lietuviai turi 
daug juokų iš vietos komu
nistų* Šitie nusibankrutiję 
politikoje ir doroje elemen
tai užsimanė dabar Įkurti 
čia Bimbos vardo parapiją, ' 
ar kuopą — nežinau kaip 
jie ten nori ją pavadinti. 
Daugiausia šituo rūpinasi 
gyvanašlė R. G-nė ir mun- 
šainieris V. R-kas. i

G-nė gyvena dabar savo 
vyrą pametus, tai ji gal ma-j HAVERHILL, MASS. 
no, kad Įkarus čia komunis
tų parapiją jinai galėtų gau
ti pas savo kun. Bimbą vietą 
už gaspadinę. Todėl ji dabar 
bėgioja po stubas ir kalbina 
kitas moterėles, kad dėtųsi 
prie Trockio vieros.

Tuo tarpu gi munšainieris 
R-kas nori pinigais komunis-' 
tų reikalus paremti. Jis dirba 
su pačia “overtaim,” kad 
daugiau “samodielkos” iš
parduot. Žmonės kalba, kad 
šiomis dienomis jisai davė 
kriaučiui Įsiūti penkis critra 
kišenius, Į kuriuos telpa po 
kv’oitą munšaino. Kada jis 
dabar eina per River streetą. 
tai žmonės sako, kad eina 
“saliunas ant dviejų kojų."

Keisti dalykai darosi šia
me pasauly. Iki šiol girdėjo
me apie keliaujančius kny
gynus, keliaujančias bažny
čias, o dabar jau susilaukėm 
ir “keliaujančio saliuno.”

Kelios savaitės atgal čia 
buvo juokingas atsitikimas 
ant River st. pas gyvanašlę 
K-nę. Ji gyvena čia persi
skyrus su savo vyru ir pas ją 
tankiai ateina svečių. Netoli 
josgyx'ena suairiše apsive
dęs lietuvis K-čius. Vieną 
vakarą jis neparėjo namo. 
Taigi jo airišė pati nuspren
dė, kad jis turi būt pas mi
nėtą K-nę. Pasiėmus lietsar
gį " airišė nulapnojo prie 
K-nės namų ir davai daužyt 
langus. Išpiškino visus stik
lus. Tuo tarpu i kiemą Įėjo 
kita moteris. Airišei pasiro
dė. kad tai namų šeimininkė 

, K-nė, pas kurią jos vyras 
yra atėjęs. Taigi airišė puolė 
ant šitos moteriškės ir pradė
jo draskyt jai akis ir mušti 
per galvą. Bet pasirodė, kad 
ji muša ne K-nę, bet savo 
draugę, kitą airišę, kuri buvo 
atbėgus pagelbėt jai langų 
daužyt. Tai tikros “sorkės.

Langų sudėjimas K-nei lė- 
šaxro $15.00.

Pusnašlis.

lionijoj yra silpnas. Jeigu ką 
ir parengia, tai išeina silp
nai. Yra čionai lietuvių, ku
rie gerai pasižymi svaigalų 
pardavinėjimu.

Darbai šįuo tarpu čionai 
eina vidutiniškai. Nors di b- 
tuvės dirba pilną laiką, bet 
yra ir bedarbių nemaž ii. 
Mat, dirbtuvės sumaž no 
darbininkų skaičių. Iš kitur 

> darbas ? ra• pribuvusiems 
sunku gauti.

Lietuvos Pilieti'.

Pajieškau Andriaus ir Jokūbo Bo-Pajieškau Andriaus ir Jokūbo Bo- Aš. Jora- Murauckas, pajieškau Jo- 
guekų. dvylika metų atgal gyveno Mi- no ir Petro Labunauckėlių, apie 20 me-turi būt vejamas iš organi

zuotų daibininkų tarpo.
1923 metais susiorganiza- 

i vus A. D. P. L. S. 6 kuonai, 
prasidėjo šioks-toks veiki- 

į mas. Minėto j kuopoj buvo ir 
1 K. Joneliunas, senas bolševi
kų partijos narys. Šis žmo
gus norėjo paimti kuopos va
deles i savo rankas ir tvarky
ti kuopos reikalus taip, kad 
jam išeitų ant naudos. Štai 
pavyzdžiai K. Joneliuno 
darbų.

1924 metais K. Joneliun as 
bandė pasinaudoti iš kuopos 
parengimo, Įvykusio 15 d. 
vasario. Būdamas komisijoj 
ir susitaręs su kitu komisijos 
nariu J. Josiuku, K. Jonei‘u-' 
nas padarė daugiau tikietų 
negu kuopos buvo nutarta ir 
jiedu pasilaikė sau pinigus

31 tikietą po 50c., kurie 
buvo parduoti iškalno. Man 
būnant kuopos organizato
rium pasisekė tą šmugeli nu- 
tėmyti, ir Joneliuno draugas 
Josiukas buvo priverstas pi
nigus i kuopą sugrąžinti. Vi
siems buvo aišku kaip ant 
delno, kad Joneliunas su Jo- 

' siuku buvo susitarę iš tų ti
kietų pasinaudoti.

- - - - - IL- ...
Geriausis Pasauly 

Ryžių Pudingas

Ryžių pudingas su Bor* 
den’o Kor.clensuo'u Pienu 
yra nepaprastai skanus, 

sveikas ir maistingas.

Jusų groserninkas turi 
jviežio stako.

»

nersville. Pa. Paeina iš Vilniaus rėdy- tą kaip gyvena Amerikoj Hazleton, 
b»s, Ti-akų apskr.. Šilėnų kaimo. Tu- Pa. Paeina iš \'ilniaus rėdybos. Kai
riu prie jų didelį reikalą. Meldžiu atsi- vių miestelio. Malonės atsišaukti, tu

riu svarbų reikalą. Arba kas apie juos 
žinot malonėkit pranešti šiuo adresu: 

JOHN MURAUCKAS (10)
.. Box 368, Benton, III.

ta. liiClUd 43 vuiuaui L - v » r.asp .-ti:. linu) uuaivvvu,

i, T.-akų apskr.. Šilėnų kaimo. Tu- Pa. Paeina iš \'ilniaus rėdybos, Kal-

šaukti arba žinantieji malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

FRANK THOMKUS
v 219 Franklin st., Rumford. Me

Pajieškau savo pusbrolių Antano ir 
Juozo Makaveckų, Antanas jau bus 
daugiau kaip 30 metų Amerikoje, pa
eina iš Suvalkų rėd., Seinų apskr., Me
telių parapijos, iš Metelių dvaro. Pas
kui jų tėvai persikėlė į Zizėnus, Miros
lavo parap. Jeigu da katras gyvas, 

i malonėkite atsišaukti arba kas žinot
13 College st., Leicester, Engiami, j ar girdėjot apie juos, malonėkit pra

nešti, už ką busiu labai dėkingas.
JUOZAS MAKAVECKAS (9) 

P. O. Box 92, Wehrum, Pa. Ind. Co.

Pajieškau dviejų švogerių Juozo ir 
Aleksandro Szulzitskų. Juozas gyveno 
St. lx»uis, Mo., o Aleksandras Phila
delphia. Pa. Jau daug metų kaip jo- 
klų žinių apie juos negirdžiu. Malo- 
rėkite atsišaukti arba kss apie juos 
žinote, malonėkit man nranešti šiuo 
alns-j; JUOZAS CZASAS

I 
Į 
!

Standard ir Challenge Pieno

Pajieškau dėdės Uekurionio, Kane- 
vos kaimo. Lydos apskr. Amerikon 
išvažiavo 1910 metais. Kas apie jį ži
no malonėkit pranešti, lies turiu labai 
svarbų reikalų. • j

j VYTAUTAS KRAULAIDžJUS Į 
Apskr. Arešto namų prižiūrėtojas, ;

i Alytus, I.ithuania.

■ Pajieškau kaimyno Aleksandro Gie
draičio. Gaduošių kaimo. Seredžiaus

kas apie jį žino malonės 
pranešti arba pats lai atsišaukia

J MICKUNAS
3939 E Street, Detroit, Mich.

. miestelio,- Kauno apskričio. Norėčiau 
susižinoti, *“ ‘ "

i
Lapinskų vestuvėse sumesta t?Z 
$42.00 Lietuvos socialde: io- 

kratų ir liaudininkų 
partijoms.

Vasario 14 dieną š. m. čia 
i buvo Lawrence’o fotogra- 
' risto A. Lapinsko su p-le Ma
re Gražauskaite iš Haver- 
hiilio vestuvės. Pokilis buvo 
Kliubo salėj. Jo surengimu 
rūpinosi nuotakos švoge ris, i ____
Jonas Kazlauskas, ir jos se-' jnansų'sekretorium kilo pardavus 5 tikietus net į Al- postetl on communist prineiples 
selė, Teklė Gražauskaite. į sumanymas peržiūrėti finan- lance, Ohio, iš kur ant minė- and iead him so far astray that

Kadangi vestuvių rer gė- knvgas. Pasirodė, kad ne- to parengimo ųei vienas he will do things which are of 
jai yra pavyzdingi žmorės, kuriif narių mokesčiai jau žmogus nepribuvo. Daug bu- considerable harm to the iabor 
tai vestuvės buvo irgi pavyz- per keturįs mėnesius nebuvo vo vietinių, kurie turėjo movement. These things are of 

----- . Be vietinių svečių pasiusti i centrą. Reiškia, čia nusipirkę tikietus iškalno, course then shouted from the 
tvykę iš Lawrence’c Joneliunas irgi buvo pag.iu- bet ant parengimo nepribu- house tops by the bourgeoise.

^.1 Č- .. vo. Na, o komitetąapridavė į --------- r ------J-
Včiiaus Joneliunas suma- iždą pinigus tik už tuos tikie- Yurgelis 

vieną šposą iškirsti, tus, kuriuos žmonės atsinešė sign

Į

APSIVEDIMAI
Pa j ieš-.au apsivedimui pagyvenu- 

; ios merginos arba našlės tarpe 35 ir 
47 metų amžiaus, taipgi gali turėti 
vienų atba ir dvi mergaites. Malonė
sit atsišaukti tik tos, kurios mylite 
ramų ir teisingų gyvenimų. Ištvirku
sių bei munšainierkų meldžiu neatsi
šaukti. Aš esu vaikinas vidutinio am
žiaus, mylintis apšvietę ir ramų gy
venimų Daugiau informacijų suteik
siu ypatiskai arba per laiškus.

K. W. (8»
1411 So. 49-th Avė., Cicero, III.

Pajieškau pačios Onos Skjrkevičie- ! 
nes — po pirmu vyrui po tėvais Šauly
tės, Kauno gub., Mažeikių apskr.. Pa- j 
pilės vaisė. Kalba lenkiškai ir anglis- • 
kai prastai. Didelio ūgio, dikta, dėvi_ _____ _ ____ _________________
rudus svetimus plaukus. Apleido ma- ra mylėtų ant farmų gyventi, tarpe 
ne 27 sausio ir paėmė $300, - — • —

i 
I

I 
i

rėdomi Rusijos ir Vokieti jos ways on the iook out for some- 
judami paveikslai. Tikietų thing they can ūse. Now and 

_ _______ iškalno buvo išparduota then they are able to entrap a 
K? JoneHunui būnant kuo- daug. Lietuvių kuopa buvo comrade who is none toowell

dingos. Be vietinių svečių 
buvo at

i D-ras Mikolaitis su s .vo 
žmona ir p. Sekys su žmona.
Svečiams -besilinksminanti^ _____
prie gardžių valgių ir saldžių Į jis nueina pasiūlą žydeli ir 
gėrimų buvo atsiminta ir: pasiima ant išmokesčio . au, 
Lietuvos žmonių padėtis, 'naujus stubos rakandus, psr- 
D-ras Mikolaitis ir P- Se’;ys,sikelia Į naują vietą ir tokiu 
pasakė po prakaibėlę ir pa- mano nuo žydelio pasi
ragino susirinkusius sum.-sti siėpti,

tas šmugeli darant. vo. Na, o komitetas pridavė Į

shouted from the

Such is the case of comrade 
who was induced to 

a statement. which was

Pajieškau ap.-ivedimui merginos ar. 
ba našlės, gali būti ir gyvanašlė, kat-

. —,------------- . ----- , —
Kas pa- 25 ir 37 metų amžiaus. Aš nepaisau 

stebėtų malonėkit pranešti, už ką ski- didelio gražumo, bi’.e tik butų protin- 
riu $5.00. r t-a. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti

Juozas Linkev ičia-Link , ir savo paveikslų, kurį ant pareikala-
713 Cambridge st., Cambridge, Mass. vimo sugrąžinsiu.
-------------------------------------------------- j KRANK BARTAŽČIUS

Pajieškau Martyno Torkaus ir X la-' R. f. I). 4, Ulster, Pa.
do Giliaus, 1911 m. palikau juos bėgy-Į ------------------------------------
veliančius Škotijoj, Giengarnock. o į p-- -- __-■
dabar nežinau kur jie. Malonėkit arsi- . vedimui, nesene»nio 45 metu.

džiu pranešti šiuo adresu: 
STANISLOVAS LIUTKUS 

178 Simcoe str , E. Hamilt ;n, Ont..
Canada.

Pajieškau vaikino arba našlio *apsi- 
«««*. nul a—-- .'*«*v..^n.v u.-u- . -vviuuui, ocsenvsoio -*o niekų, aš eSU
šaukti arba kas žino apie juos, riel- ' našlė 43 metų; tunų turto vertės $20.- 

i OOO.Vaikinus norinčius susipažint mel- 
j džiu prisiųst savo paveikslą. Kuris rei
kalaus, grąžinsiu atgal. (9)

MARY BAGDON
Box 131, Frontier, Wyo.

Aš. Paulina Navagruskaitė, pajieš
kau savo dėdės Frano Jakavonio, Ma- 
ksimonių kaimo; taipgi pajieškau pus
brolio Jokimo Burokučio, Druskinin
kų kaimo ir krikšto motinos Paulinos 
Miliutės. Visi Vilniaus rėdybos. Mer
kinės parapijos. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie juos žinote, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

PAULINA NAVAGRUSKAITĖ 
Dox 49, East Granby, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, tar- 

: pe IX ir 28 metų amžiaus. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti ir savo paveiks
lą. Aš esu vaikinas 27 metų, dirbu an
glių kasyklose. Laiškus galite rašyt 
lietuviškai arba angliškai. (10)

A!ex Gerve! I
Box 172, Ward. W. Va.

 J

Į svetainę. Organizatorius printed in the capitalist press to 
Calavičius ir sekretorius 
Shell nei užsiijiinti nenorėjo members 
apie tai, kiek išviso tikietų ney grabbers“ and other uncom- 
buvo parduota. Laike to va-jplimentary things. Of course he 
karo vienas socialistas radojhad to be severely diciplined for 
svetainėj pamesta 20 dol. ir,ithis. It would have been so in 
Žinoma, kaipo teisingas Žmo-'any organizalion. Bad feeling 
gus, tuos pinigus pridavė or- esisted between Yurgelis and 
ganizatoriui Calavičiui, kad another comrade over some pet- 
viešai pagarsintų. Bet Cala- ty troubles and so the capitalist 
vičius negai sino, ir kur da- agents saw their chance to ūse 
bar tie pinigai randasi, nie- him. 
kas nežino. Musų delegatas Comrade Yurgelis 
Balčiūnas teiravosi kur tie his mlstake and wishes to mukę 
pinigai yra; tada Calavič’us amends feelings that he owe.; a 
už pusantro mėnesio prane- public apology to the many 
šė, kad pinigų savininkas at- thousands of worthy members 
sišaukė ir pinigai tapo jam of our party. 
sugrąžinti. Nei atsišauku :io We know 
pavardės, 
sakė, taip ir pasiliko viskas i 
be aiškumo. ’

Tai toks yra konluni tų 1 
centralinis komitetas, kuris 
teisė Yurgelį. K. Joneliuras i 
irgi prie teisimo stalo sėdėjo 
kaipo centralinio komiteto 
narys.

Matydami K. Joneliuno ir 
kitų komunistų vadų viršpa- 
minėtus darbus, lietuviai, 
darbininkai traukiasi šalin 
nuo komunistų. Lietuvių sky
riaus kuopoje iš 9 narių pasi
liko tik vienas Joneliunas

Žemiau talpinu eentrali- 
nio komiteto rašytą man lai
šką. kuriame jie man grasi
na komunizmo “augimu” ir 
jo galybe ateityje. Kartu su 
tuo laišku prisiuntė ir tam 

_________________ tikrą pareiškimą, po kuriuo 
nereikia tokios rezoliucijos, jie reikalauja mano parašo. 
Ir nors visa publika balsavo štai jų laiškas: 
už rezoliuciją, jis balsavo Oct. 28—25.
prieš. Čia bolševikų lyderis Dear Comrade Yurgelis: 
pasirodė didžiausiu atžaga- Enclosed you will noxv 
reiviu. , f jnfj the statement which our

Matydamas šitokius K. Jo- ę f. C. instructed me to 
neliuno darbus, kreipiausi su sen(] t0 Vou. I have been 
skundu prie Akrono komuni- Working vei v hard and have 
stų centralinio komiteto, ti- been siek so could not get 
kėdamas, kad jeigu kuopa this to vou sooner būt .vou 
Joneliuno nesuvaldo, tai stni havė the two weekš to 
centralinis komitetas suval- sjgn as directed by C. C. C. 
dys. Bet ir čia teisybės nėra-1 į wįsh to advise you to 
dau. Vieton nubausti Jone-'gjgn this as you can sūrely 
liūną, centralinis komitetas see that you have made an 
išmetė mane iš A. D. P. neva awfuj mistake for which you 
už laužymą partijos discipli-. wiH be sonv many years to 
nos. Pagal komunistų parti:’come jf you do not make it 

right. The communist move- 
ment is groxving to power.

Fratemally yours 
E. W. Sėli, 

Sec y Akron C. C. C.
O štai pareiškimas, po ku

riuo jie reikalavo mano pa
rašo . į Pajieškau Juozo Mazolo, .malonėk

P——-- * at-išaukti tuojaus. nes jieško jūsų rm-Bourgeois t ropaganda tin6i- Atsimink kad ji tave augino >r
The Capitalist class know the nemažai turėjo vargo padėt, tod< l ne

užmiršk jos. A. MAZOLL 
238 No. 12 th st., Philadelphia, Pa.

the effect that all workers party 
are “erooeks and mo-

PARDAVIMAIPajieškau draugės Kunigvndos Rup- 
šiutės, po vyrui pravardės nežinau; 
1!MI9 metais gyveno Riverside, N. J., 
vėliau išvažiavo į X'andergrift, Pa. ir 
nuo tada nieko nuo jos negirdžiu. No
rėčiau susirašinėti, malonėk atsisaukt.

Aleksandra Gailiutė-Jatužienė
317 Middleton ut.. Riverside, N. J.

»

kad nereiktų už ra
kandus mokėti. Bet ir šitas 
“skvmas” nabagui nepasise- 

| kė, nes žydelis jį susekė ir Į 
Svečiai sumetė $42.00, ku- šaltąją nugabeno.

riuos nutarta pasiųsti Lietu- ’ ’ 1 ’ *'
vos socialdemokratams ir 
liaudininkams. Aukavusių
jų svečių vardai iš eilės seka 
taip: Juozas Šimkonis $10, 
D-ras Mikolaitis $5, Jonas 
Juška $5, Vytautas Žuraulė 
$5, B. Pankevich $5, J.Sekys 
$1.25: po 1 doleri davė šie 
draugai: M. Matonis, A. 
Naudžiūnas, D. Virbickas, 
T. Baltuiionis, J. Bielskis. V. 
Šalčiunas, -J. Fininka, P. 
Svencickas, J. Kazlauskas, 
S. Uždarinis ir S. Dzingele- 
vičius; A. Majauskas auka
vo 50c., J. Kazlauskas 50c., 
M. Laučinskas 25c., P. Rau- 
gelis 50c.. P. Walch $1.00.

Visi pinigai Įduoti p. J. 
Sekiui, kuris apsiėmė nusių
sti juos Į Lietuvą, $21.00 K. 
Bielinio vardu socialdemo
kratams, o $21.00 liaudinin
kams. Persiuntimo lėšas p. 
Sekys apsiėmė padengti 
pats.

Vakarui pasibaigus, sve
čiai išsiskirstė gražiai, visi 
linkėdami jaunavedžiams 
laimės, sveikatos ir ilgo am
žiaus.

Kaip butų gražu, kad vi
sos vestuvės šitaip pasižymė
tų! S. U žd avinis.

kiek nors aukų musų bro
liams anapus jūrių, kurie ve
da sunkią kovą už laisvę.

RUMFORD, ME. 
Iš lietuvių darbuotės.

Sausio 10 d. buvo šv. Ro-
• ko Draugijos metinis susi

rinkimas, kuriame buvo ren
kama valdyba šiems me
tams. Pirmininkas paliko tas 
pats, kuri bolševikai per sa
vo organą “Laisvę” šmeižia, 
kad nemokąs tvarkos vesti. 
Laike šio susirinkimo buvo 
priimta keletas naujų narių, 
kurių tarpe buvo ir bolševi
kų. Pagal konstituciją, nau
jiems nariams buvo duota 
prisiega. Noroms-nenoroms 
ir bolševikai turėjo prisiekti 
šventam Rokui, Jėzui Kris
tui ir visiems šventiems.

Išviso čionai gyvena apie 
500 lietuvių. Yra tris lietuvių 
bučernės. kurios pusėtinai 
bizniuoja. Taipgi yra kele
tas draugijų ir kuopų. Iš visų 
draugijų pirmą vietą užima 
šv. Roko Draugija. Ji turi 

. - ~ ___ X _ •

J. Josiukui išvažiavus iš 
Akrono, Joneliunas ateina 
pas mane ir sako, kad Josiu
kas turėjęs daug daugiau ti
kietų, negu buvo susekta, už 
kuriuos nėra atsilyginęs. Aš 
jam atsakiau: “Kodėl tu 
per ištisus metus nieko apie 
tai nesakei, kol Josiukas gy
veno Akrone?”

Liepos 23 d. K. Joneliunas 
tą pati pasakė A. L. D. L. D. 
kuopos susirinkime. Aš ir čia 
jam užkirtau, sakydamas: 
‘Jeigu apie tai žinojai, tai 
kodėl per metus laiko tylė
jai?” Ant sekančio susirinki
mo K. Joneliunas atsivedė 
gilią savo draugą Senkevi
čių. Čia jiedu netik rėkė gy
vulių balsais, bet ant galo ir 
kumštis pradėjo vartoti. Tai 
matot, kas kelia triukšmą su
sirinkimuose. ,

Gegužės 3 d. buvo sureng
tas protesto mitingas pi ieš 
Lietuvos valdžią, kuri žiau
riai kankina politinius kali
nius. Kalbėjo R. Mizara ir 
buvo išnešta atatinkama pro
testo rezoliucija. Kuomet re
zoliucija ėjo nubalsavimui, 
K. Joneliunas ėmė rėkti, kad

no'.v sees

Pajieškau draugų Karolio ir Kazi
miero Bajalių, vėliausiai gyveno Dėt-’ 
roit, Mich Turiu svarbų reika'ą. ma
lonėkit atsišaukei, arba žinantieji jų 
adresų, malonėkit pranešti.

S. ALELIUNAS
126 Tasher st.. Philadelphia, Pa.

i

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ.

Biznis išdirbtas per daugelį metų, 
randasi lietuviu, ukrainų ir lenkų ap- 
g.vventoj virtoj. Renda žema. yr» ly
tas Kas atsišauks tuojaus, tas nu
pirks už pusę kainos. Savininkas išva
žiuoja i Floridą, todėl noti parduot 
greita,. Rašykit arba ateikit vpatiš^ 
kai. MEAT MARKET * (8)

301 Lawrence St., Rome, N. Y.

that our party and 
nei adreso neoa- its men.bers are not yet perfect. 

it is not a thing handed down to 
us by some God. būt honor ha; a 
high piace in our party and E is- 
tory says that we ha ve d<ne 
much for the tvorking class.

Pajieškau savo 3-jų brolių Kastan
to, Antano ir Juozo, ir sesers Onos 
Dubininku, paeina iš Pilipų kaimo, Vi- 
šakiu-Rudos parap, Suvalkų guli. X’ra 
svarbus reikalas, meldžiu atsišaukti. 

JONAS DUBININKAS 
732 So. 2-nd st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau Lietuvoj Kunigundos Su- 
gintienės, Kauno rčd, Telšių apskr., 
I.aukuvos par. Mečio kaimo. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino suteikti jos ant
rašą. nes turiu svarbų reikalą. Du do
leriai atlyginimo. J. M. B.
26 De Jonge st, Rochester, N. Y. 

U. S. of Arrierica.

PARSIDUODA DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
NAMAS PIIILADELPHIJOJ.

Naujai ištaisytas, 10 kambarių, du- 
boltavas lotas, keturių mašinų gara- 
džius. Ka,na šs.oOi). Kreipkitės šiuo 
adresu: (9)

P. J. LAMSARGIENĖ
1811 S. XX ater st„ Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA LIETUVIŠKA AP
TIEK A ir NAMAS, geroje vietoje. 
Biznis išdirbtas per 9 metus. Vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais. Klaus
kite pas (io)

A M. IiYMDEIKA 
1336 So. 2-nd si., Philadelphia. Pa.

signed

Gali jie grasint man krip 
nori, bet aš prieš juos nenu
silenksiu. Mano užduotis y ra 
išparodyti darbo žmonėms 
visus komunistų šaikos pur
vinus darbus.

Petras Yurgelis.

AKRON, OHIO.
Už ką aš buvau išmestas iš 
A. D. P. ir kas per vieni bol

ševiku vadai.
“Vilnies” No. 102 tilpo ko

respondencija iš Akron, 
Ohio, po kuria pasirašo tūlas 
Akronietis. Ten pranešama, 
jog P. Yurgelis tapo išmestas 
iš Amerikos Darbininkų Par
tijos už kėlimą triukšmo su
sirinkimuose.

Kitų kolionijų darbinin
kai, nepažįstantieji Akrono 
bolševikų vadų, perskaitę 

apie 100 narių ir nemažai, “Vilny” minėtą korespon- 
turto. Namas su svetaine ir denciją, galėjo pamanyt, 
krautuvėm yra vertas apie kad Yurgelis yra koks nors 
$30,000.00. Neveltui bolševi- nenuorama ir triukšmadaris, 
kai ant šios draugijos turto todėl gerai ir padaryta, jeigu 
seilę varvina. Ukėsų Kliu- toki žmogų prašalinta iš par- 
bas turi apie 60 narių, Lie- tijos. 
tuvos Dukterų Draugija turi ' Vienok ištikrujų yra visai 
apie 50 narių. Kuopos L. D. kitaip, ir aš šiame savo raši- 
S. A., A. L. D. L. D. ir S. L. nelyje bandysiu nušviesti ti- .. .
A. turi mažai narių. krą dalykų stovį, o tuomet Štai pavyzdis. Sausio 6 d.,i

Lietuvių veikimas šioj ko- lai visuomenė sprendžia, kas! 1924 m., Armour Hali buvo value of propojranda and are ai-

Vienok ištikrujų yra visai

jos discipliną, jeigu matai 
komunistą vagiant, tai nieko 
neturi prieš jį sakyti, bet turi 
jam pagelbėti.

Kas yra tas centralinis 
Akrono komunistų komite
tas?

Pasirodo, kad tasai komi
tetas susideda iš tokių pat. 
gaivalų, kaip ir Joneliunas. Į

siek so could not get

BALTIMORE, MD.
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” No. 6, kores
pondencijoj apie K. Lebe- 
dos laidotuves, nežinau per 
keno priežastį Įsiskverbė ne
maloni klaida. Ten pasaky
ta, jog velionis tapo palaido
tas su bažnytinėm apeigom, 
o turėjo būti šitaip: Velionis 
tapo palaidotas ant Loudin 
Park kapinių, be bažnytinių 
apeigų. Baltimor ietis.

Pajieškau brolio Stanislovo Lat>>ko 
ir jo dukters Stellos Labokaitės. La- 
?x>kas iš Lietuvos paeina iš Kauno gu
bernijos. Laukuvos parapijos. Pikaiča- 
lų sodžiaus 1919 metais jis dirbo mai- 
nose Royaltcn, Illinois. o 1920 metais 
persikėlė į Reynoids. MissoOri, kur jis 
buvo paskutiniu kartu mums žinomas. 

Į 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. (9)

Paulina Kulbickicnė
3302 VVoodbridge avė..

CIeveland. Ohio.

Pajieškau brolio Izidoriaus Sadaus
ko. vadinasi James Smith. Raseinių 
apskr.. Girkalnio vaisė.. Vačgirio kai
mo; paskiausiai gvveno <'alderwood, 
Mich. Kas apie ji žino, malonėkit pra
nešti. (9)

JONAS SADAUSKAS
1018 Lincoln st., North Chicago, UI.

PAJ IEŠKOJIMAI

NEBŪK VERGU!
PARSIDUODA BUCERNĖ IR GRO- 
SERNĖ. Noriu važiuoti į Lietuvą tėvų 
aplankyti. Nesigailėsi pirkęs. Geni 
vieta. (jo)

P. KRISCHUS
80 Ward St.. Hartford. Cona.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

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

ninkų laikraš 
tį, tai yra pui 
kus dalykas! 
Todėl, kurie 
r u ko t vietoj 
kažin kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gaišavo prie
šus šelpiateP. Naujokas __ ___ ____

bei žydberniaujat, tad verčiau savo 
dr-gų Naujokų Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi jų cigarai 
laliai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir damas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose, Restoracijose, Klrubuose 
ir pas Barberius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit.
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 10 centų 
eiga ra. o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tė- 
myk vardų ant ba’ so.
Cigarus išsiunčiame per paštų vi

sur ir j kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVE

267 DIVTSION AVĖ, 
BROOKLYN. N. Y.

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

Paį-iešk-’u savo giminių Miko, Juozo 
ir Vin< <> Kasparavičių, paeina iš Kal- 
varij s parapijos. Juodeliu kaimo. 
Jeigu kai apie juos žinote malonėkit 
pranešti arba jie p’-tį: iai atsišaukia. 
Turiu prie jų svarbų reikalą. (9) 

Misa Veronika l.iutkevičiutė
6 Caroline st., XVorcester. Mass.

Pajieškau Zigmo Stelmoko. Turiu 
labai svarbų reikalą. Prašau atsišauk
ti arba kas apie jį žinote, malonėkit 
man pranešti, už ka busiu labai dėkin
ga. Magdelena MiMažiuke (9)

I 'I Cor. Runiford avė . Rumford, Me.

Pajieškau brolio VLADO PAULAU- 
■ S KO arba IValter Paul, seniau jis gy
veno Ne'.v Haven, Conn. Brolau, rašyk 
man drąsiai, nes aš suprantu jūsų pa- 
dėjio'.:>. Aš jus pasiilgau ir turiu žinių 
nuo motin.lės is Lietuvos. Jeigu kurie 
aplo j' rino kur jis randasi, malonėkit 
pia.' - <’i už ka iš anksto tariu ačiū.

SOPHIE SLIA2AS (10)
5805 So. Maplcwood avė, Chicago, III.

Paiieskemc savo brolio Petro Šepkos, 
paeinančio iš Kavolių kaimo, Panemu- 
neLo parapijos. Rokiškio apskričio. 
Mal<» cki’e atsišaukti, atba kas apie jį 
žinote malonėkit pranešti, už ką busi
me dėkingi. Atsišauk, mielas brolau!

Tavo brolis Alfonsas ir sesuo Mari
jona Šepka, (10)

14 Houston avė, So. Chicago, III.

P; Ji-skau pusbrolio Povylo Samuo- 
'io. paeina iš Skapiškio parapijos, Ji- 
n-niškių sodos. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jį žinote malonėkite pra
nešti šiuo antrašu: (11)

• P. RUKENAS
2918 South L’nion avė, Chicago, III.

I

Pajieškau Domininko X azenio. X 
dūlių kaimo. Šiaulių parapjios; Kui ig. 
Kučo, Malavėnų kaimo; X inco Bu vi- 
do, Paitaičių kaimo, Šiaulių parapi.os. 
Malonės patys atsišaukti arba ki rie 
apie juos žino, teiksis pranešti

JOS. MACUNAS
P. O. Box 374, Minonk. Iii.

I’r.jieškau Rapolo Liškausko, paei
nančio iš Balninkų miestelio, Ukmer
gės apskričio, Kauno rėdybos. Išvyko 
j Suvienytas X'alstijas 190" metais ir 
gyveno visą laiką Chicagoj. Jau 6 me
tai, kaip jokios žinios apie jį nėra Jei 
kas žinote ar jis gyvas, ar miręs, pra
šau duoti man žinią per "Keleivį, lis 
reikalingas dėl savo turto per teismą 
išvadavimo.

JONAS LISKAUSKAS, 
Mariampolė, Laisvės gatvė No. 7. 
I.ithuania.

| Pajieškau

'A

K Santai Midy 
Greit Palengvini 
Sbusmi h 
šlapimas' 

Apsisaugoki!
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FARMOS.

Kynų mies-
vi- 

uostas ir di- 
kongiamora- 

entojų są-

be

IŠPARDAVIMAS IŠ
DIRBTUVĖS.

k a su
‘komunistine ooli

f

taipgi sako, 
kut ie bandys 
nuo valdžios

nudegsite rankų ... __
Dangtu-' ai gali būt lengvai nuimamu 
Tai yra praktiški vis: 
reikalams. Niekur 
pigiai tokių gerti 
kaip pas mu£. Jie laikys visą gyven

Jei Patrpę, IšBfidykit

MEKSIKA KONFISKUO
JA BAŽNYČIŲ TURTUS.

Meksikos laikraščiai pa

.n"° i 

.1^2°i 

.įa^O' 
"2250

TfifrV- r

1
T»

atsišaukite
(10)

■iė
palikdami jai 
rienos miestą, 
'.valgo, 
egali.

rastas vežimas, pn 
pavogtų daiktų ii 

vagių instrumentų 
mano, kad nesena 

s nakties sarge

PARSIDUODA GERA FARMA-
Visai pigiai. Nepraleiskite prejroe. 

Norintieji pirkt: tuojaus 
r.uo adresu:

JOS. GER* BA 
scottville,

Gaunamas pus 
ar. u pruiųskiė

'v. r:sų piku i- žarnų nes 
magumų. kurie paeina n3t 
dantų augimo sieko gr-.sai- 
Kūdikiam- it vaikam- 
kaip

Valet APSAUGOS BRITVA
AutoStrOp Kuri Pati Issigalanda

Ro™r VISAS PRfKENGIMAS $1-00 ir S5^»
JAd-ZOT Piraiduoda visose britvų kraatnvČM

—SharptM Ittelf

PasiFodž.ius pirmam ženklui 
-imk Dr. Humphreya 
š-.arys šalti. Pasek- 

prieš Gripą. Patar- 
’tirėt “77” jus namuose, 

’rier šaltį ir Gripą “77” pa- 
'•••Ibsti per 30 metę.

At ali renis.
HU2ITK''.F\>- HOMEO. 'JECO.

i-5 V .i-uuo SLi’Cu- Nf'York
- ~J14L~jls . T>_—Bt -BU Ui . T.-’-*

Dykai Nuo Patrūkimo
W S. Ri?e. Ir.e.

G95 E. l.iaia St., Adam?, N. Y.
Jus galit man atsiųsti dy«;ai sam- 
palą jūsų paankstinančia vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas............................................
Adresas ........................................
Valstija ........................................

Banditas 
uris ardai 

’Voreesreiy 
"ose, tapo 
irn 20 mei

140 akrų žemės, randasi Stsi-go Co. 
•’ Eailrcud miestely. 10 kambarių .'-ta- 
i ba, geri budir.kai. 20 galvijų, m.i vištų, 
‘ yra šieno, grudų, komų, bulvių, ko- 
l pustų, visi faimerski įrankiai, krūmų 
malkoms, žemė gera — juodžemis. 
Kaina $7,0 • I, į nešt reikia šU.oOO arba 

, mažiau, o likusius po $2t)o ant metu 
Rašykite: MR. DOUGLAS.

HERK1MER, N. Y.

YRA DAUG LAIKRAŠČIŲ 
be* tėra tik vienos

“KLAIPĖDOS 
ŽINIOS

PARSIDUODA FARMA
18 akre: žemės. 13 akrų dltbamos. < ■ 

tikusioji raiškas ir ganykla. Žemė la i 
bai gera, auga viskas. 5 kambarių stu- Į 
ba, oar.'č 38x21, vištininkas ir dau- I 
gilu budinkų. Parsiduoda su gyvu
liais ir padarais. Budinkai apdrausti 
ant 2000 dol. \ iena maišė r.uo gele- 
.inkeiio stoties. Kaina $2500. įnešt 
reikia ŠlobO. Priežastis pardavimo ne
sveikata. (S)

JURGIS ABRAITIS
Box 92. Pattenburg. N. J.

VARIOKU 
.r.H! ii \ >1'3 PU.! ' 

oaliuosavimui viduriu, su 
stabdymui kvaitulio ir gal 

vos skaudėjimo i
Nėra Koiomelio A

ir ir "'•c. Ial.-’uk>-

j PILLS -
L?- ■ • w r -A** . , . N * ’ «.

Tik Vienas Yra Orig nalas
Nuo to laiko kuį DO.X pradėjo paganyti, daug padirbi'.nų 
atsirado ant marketo. žiūrėkit kad gautumri oricrincii atle
tišką liniuientą, DON. Daug metą vartuiimu pač :rė ii v,-r 

saugus ir gydantis preparatas. .;••; įesužeįs

4 v i S

skelbė žinią pereitą sąvaitę. 
kad justicijos ministeris Or
tega greitu laiku paskelbsiąs 
Įstatymą nacionalizuoti vi
sus katalikų bažnyčių turtus 
Meksikoje.

Pranešimas 
k”d žmonės, 
tokius turtus 
paslėpti, bus sunkiai bau 
džiauni.

Meksikos konstitucija rei 
kalauja, kad bažnyčios tur 
tai butų nacionalizuoti, cc 
yra, iie turi prigulėti valsty 
bei.

Keli ispanų kunigai esi 
jau areštuoti ir išsiųsti i Ve 
ra Cruz uostą, iš kur jie bu 
šią deportuoti Ispanijon.

Kunigai, žinoma, rėks da
bar, kad “bedieviška” Mek
sikos valdžia plėšia bažnj 
čias. Bet tai nėra plėšimas, c 
tik atėmimas tunų, kurie bu 
vo iš gyventojų išplėšti ir ro
dei turi prigulėti valstybei.

Katalikų bažr.yčics turtą’ 
ne iš dangaus yra paimti » 
ne kunigų rankomis sutverti 
bet žmonių sudrii 
iš žmonių :u. - tur. 
čia nieko mainais i 
davė. Vad 
pagaminus ir neto 
Taigi ji nega’i j” 
lis. Pagalios, tai 
čial ir nereikalingi 
taus mokslas turt 
nepripažkria.

NEPAPRA STAS AREŠTAS
RYGOJ.

ieiiz iau sene 
stengėsi sugauti vagių gani? 
kuri padarė apie 50 piėšim- 
ir pavogė daug turto. Griūti 
nai policijai pavyko juos sv 
imti. Tardymu paaiškėjo 
jog tos gaujos organizato 
liūs buvo ankstesnis latvi’, 
valdininkas, valstybės kont 
rolieriaus padėjėjas Kolber 
gas. Jis irgi suimtas. Plėši
muose jis niekad nedalyva 
vo, tačiau iis sustatydavo vi- 
sus planus ir duodavo reika 
lingus nurodymus. Jo uošvė 
garaže 
krautas 
Įvairių 
Policija 
nužudymas 
buvo jų darbas.

NUPLAKĖ 4 J UODVER
DŽIUS PRIE STULPO 

PRIRIŠĘ.
De>e\vare valstijoj yra d; 

užsilikusi istuty-n uošė ku ru 
' | bausmė prasikaltėliams.

?IRĮŠO “DVASIĄ” PRIEri-eitą sąv.iuę 4 i?u?ii y.i’«i 
ANTGRABIO. dižiai buvo nuteis ’ už var • -

ę 2 metams kalėj’mo i 
10 smagią per r 
t s. Kiek', ienas 
K as prie tam

Peoria, III. — Ant šv. Juo- 
apo kapiniu čia buvo atraš
as aną r lą pririštas prie 
ntgrabio jaunas vyras. Po 

' o kojų buvo sutrempta balta 
vrška. Policijai jis papasa- 
ojo šitokią istoz i ją apie sa- 
e. JL buvo nuvykęs ant ka 
•nių ir apsigaubęs balt 
■>."i^ka norėjo nugąsdinti 
'erginas studentes, kurios 

v tino tenai atsilankyti iš 
Iradlėy Instituto vakaru 
atėmus. Bet kada jis prade 
o vaitoti “dvasios balsu,’ 
tudentės nenusigando,
pipuolė ji, nuplėšė nuo j. 
i ršką ir pririšo ji prie ak 
leninio paminklo taip dru 
iai, kad jis turėjo išbūti te 
ai per visą nakti.

ĮDOMI HEREZIJOS BYLA 
OLANDIJOJ.

Asseno mieste, Olandijoj 
dabar eina kunigo Geelker- 
keno herezijos byla, kurir 
labai interesuojasi nelik ti
kinčiųjų sferos, bet ir laisva
manių rateliai. Kunigas yrr 
kaitinamas tuo, kad šver.t 
rasti pavadino melo knyga ii 
pasakė, kad žaltys rojuje ne 
galėjo kalbėti i Jievą žmo 
gaus balsu ir negalėjo gun- 
dinti ia uaraerauti uždrausto v *- • *

vaisiaus.

ŠANCHAJAUS MIESTE 
KALBAMA 45 KALBOMIS

Šanchajus vra Ky~" ~ 
tas. Tai yra didžiausis 
sam nasaul’rie 
džiausis tari. • 
tas. Pa skudri m 
rasas parodė, kad dabarti- 
niu laiku tenai gyvena 45 
tauri žmonės kurie tarp sa
vęs kalbasi prigimtomis sa
vo kalbomis, j.cveik vi -i sve
timšaliai gyvena prie vienos 
vietos ir sudaro svetimšalių 
m-ba tarptaštinį di. triktą. 
Didesnės valstybės, kaip an
tai Francuzija, Anglija, Ja 

iri tensl savo kon- 
savo policiją, savo 

teismą ir kitokių 
viso gy\ entojų 
mieste yra su 

2,009,000, o svetim- 
skaiciaus

ne' 
ponija, tu 
cesiju 
paštą, savo 
ištaigu. E 
Šanchajaus 
viršum 
Š?liti iŠ '.O 
107,300.

5__ z

’ tai kodėl ponas 
/Torius to “šmeiž- 

. Įpino Į laikrašti, 
zius visiems SLA. 
kokie mes esamo 

>‘Viem-jg^ai,” 
C-io “Keleivis” 
<’ “Laisvė” ir

Šalčiai, kūne 
išsivysto į

lUtig.iS i. 
jų buvo 
t:a: J 

marškiniai nuleis’’ 
no vai denas kick\L 
atskaitė pc 10 karriu. 
niai buvo plakami 
kad visi matytu, te 
rišo tik du žmonės buvo au 
įę tos inkvizicijos • 
ti.

•NU ADMIROLAS PRA 
ALINTAS — NEMOKĖJO 

FINŲ KALBOS.
Pereitą sąvaitę buvo piT 

~ lintas nuo vietos vyriausi 
’inlandijos laivyno vadas 
dniirolas von Schultz, už 
ri. kad nemoka gerai fim 
albos. Jis yra labai gabu 
Alininkas, tarptautinių rei 
alų ir politikos žinovas, i’ 
o prašalinimas yra dideli 
nu laivynui nuostolis. B 

is turėjo būt prašaiintas 
?s Finiar.dijoi istatynr 
eikalauja. kad visi valdi 
i;d:ai mokėtų gerai šąli 
■ Ibą. Schultz yra švedų kO 
.ės. gerai kalba švediškai 
■siškai, voki-kai ir anglis 
ri, bet fi’iiikai neišmokė 
0T8 jis Finlandijos pilietis 
‘Irma jis tarnavo Rusijo 
iv v ne.

'.A S PENKTAS ŽMOGUS 
\USTRIJOJ Gyvena IŠ 

VALSTYBĖS.
Per.kta dalis Austrijos gv 

er.toju dabar gyvena vals- 
• bės lėšomis. Iš viso esą 1,- 
72.000 žmonių, kurie gaun 

š valstybės iždo algą kaipc 
amautojai ir valdininkai 
rba ima pašalpą kaipo be 
larbiai. Valstybės išlaidos 
odei didelės, ir tas išlaidą? 
\ stengiasi surinkti iš mc 
esčių. Apskritai imant 
.ustrijos biznieriai ir pra

monininkai turi mokėti tar 
5 ir 46 nuošimčių nuo savi 
ulaukų. Gyvenimas laba 
•nikus, viskas brangu, o už 
’arbiai menki. Taip yra dėl 
o. kad po karo aiiantai atė 

Ausiniai visas žemes 
miižinišk 
kuris daug 

o pagaminti nieke

ŽEMĖS PLUTA SU
TIRPSIANTI.

Airių universiteto geologi- 
’os ir mineralogijos prefeso 
iu.s John -Joly sako, kad me 
ikrai turėsime išnykti nuc 
bo pasaulio. Tyrinėdama 
rėmės vidurius jisai patyręs 
tad karštis žemės viduriuose 
tas sykis darosi didesnis ir 
?rieis prie to, kad žemė 
pluta visai sutirps. Mes pa
kosime tada sutirpusioj la

voj ir pavirsime i pelenus. 
Vanduo nuo karščio išlėk: 
carais i era, ir žemė vėl tap
us ei a, kaip ji yra jau buvusi 

oraeityje. Tuomet vėl jos 
emeris išsieikvos i erdvę ir sv. 
/• Jku art žemės susidarys 
nauja pluta, ii- vėl gal gyvy
je turės prasidėt iš naujo. Jo 

nuomone, Atoku cvkliai jau 
- Hu žemės ;?raeity 

yra at- iiu-i-. nję, ir jie karte
ri ateit”, šitokią teoriją jis 
.•pasaltojo anądien Angli

ais ; stioremų draugijos su
niukime Londone.
I’ečiaus nenusiminkit, ga- 

i-v taip greitai da n< ateis. 
Prof. Jcly sako, kad ui gali 

. tsitikti už kokiu 30 ar 50
yi a. 1i •.liJiomi metų. 1 a i musų st- j 

r.ai iau čia nebus.
i

RAUDONAS SNIE 
MINNEAPOLYJE.

Ant Minneįipcl’ri nu c 
nądien nukibo ųie C •- 
Tudone sniego. Mok -liu 
ai stengiasi šita m-’.’ apia 
Dsireiškimą išaiškinti. \ 
'žios meteorologas Pu 
mnc. kad sniegas turi ’ 

nu. lažvtas rausvomis 
ėmis, kurias didelės ai 
asketinėmis dienomis 

:o atnešti iš pietų ir užs 
niegini debesį. K-d s 
sd dulkės galėjo būt ?. 
os nuo kokio nors vv.lr

rczoliuci-. 
1 pilnas Worceste- I 
mijusiu Draugijų 
tai kcdel tamsta, 
/'riau, duodi at- 
™ S. V. Baka- 

k jis nėra komu- 
e---s‘erio Susi
vagi ju nevaldo.

redaktoriau! 
'd mes nesū

rių politikos ir 
ką jus darote, ir 

)?.me ir po kuomi

LAISVOJI
SAKYKLA

TViRAS LAIŠKAS “
N£S” REDAKTOR”1
^Tėvynės” No. 

ų, n. redaktorius, 
nes S. V. Bakanai 
•eiškri, kad sk 
ijos Worceste 

’usių Draugijų neirio 
ri esąs 
•idento 
Parbus 
a eilinė 
iOs demagotn^ n-” 
’iršiniukūs.’
?isi, kad Susiv: 
esterio Lietu v i 
kr;Ho valdyba drjsc 
ašyti po tokiu ‘‘beg: c 
nelais parem.u imeb 
/ardu visų tų firaugj:ų 
no bendrovės ini 
-kelbti spaudoje.”

Mes, Worceste’.”?i Si

nirsta nesutinki 
i “Tėvynę” musų 

. sek ucijos ir jeigu i 
■ p. Gegužis ir1, 

ba į tą skundą nie- • 
atsakyti, tai mes 
ie, kad ta musų 
butų išimta iš ju- 
o ir sugrąžinta 

kad mes galėtu-
• -įsiusti kitam laik-Į 
Sugrąžinimui musų! 
!os siunčiame pašto; 
' • der ’ ant 2-jų cen-Į 

dtaičio vardu, pa-;
: i ūsų lėšų, kad ne- 

ėte antru kartu, j 
ne “komunistai”. 
;ai” ir reikalau- 
-.ri audos.

-ierio Susivieniju-; 
i jų Komitetas: 

!. Kalakauskas,
A. J. Miliauskas,! 

A. Miliauskas, 
•■ onas Petkunas, 
•L Katkaųskas. 

Mass.,
:■) 17, 1926.

■ ro prierašas. Šis atsa- 
’• ’ cesterio Susivie- 
ly £ augi jų Komiteto 

aštrus. Bet, ger- 
’.aitytojai, jsitė- 
p. “Tėvynės” re- 
asakė savo atsa-( 
Lašini paliekame 
archyve, kad S. 

moji Taryba turė
jai butų rei- 

kad. ir
.’A'kieri’ą 

• ribos, 
ai. kad 
i e skelbti visko,

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
;■ Auda prie pavojingo?- bėdos. 

■ giiiit juo.? ri st-i.-dj. uakar -u 
Creonu>!s:o;i. sušvv;nuitas k.eozo- 
t:.?, kur:< y.;; priiniua - .artoti. Creo- 
i'. -iKion " i r:.. i > nu tiki b-K.is 
išradimas ir ji:' veikia pad\:<ubintu- 
sirv'tr.inu: jis paieiųivina ir gydo 
liga apiiila odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš v;»ų žinomų su tų. kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš gcriau-iij vaistų gy
dymui pastovaus k. -alto. >a cio ir 
kitokių gerklės r.e>veikunr..’. t reo- 
•i'.aisic.i turi ’lar ’.itn gydančių v e- 
uicntii apart krcozol ■. kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėve ir 
Mi-talxlo irritaciią ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia sk’lvi v> 
c.'igeria Į l.:-i i.i ir tuomi -u-tabdo 
;xniaiii auginą.

Cn <v'-mlsio:i yra užtikrinta- pa- 
ekminuani gydjmui pa-iovait? ko- 

šalčio, ir visokiu gerklės ligų 
1 i tokio-c tornio-e. turinčių be; - r;: 
veikimą -u kvč-pavimu. Jis yra labai 
geras dol sutvirtinimo vi-o- si-te- 
mos ;x> blogo šalčio ar “ibi.” I‘i- 
ni.itts sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar ko--.tiio r.-.palcngvinttj vartojant 
ii taip, kaili nurodyta. Klauskit pas 
> -.'U ap.•ikonų. Creomtd-i- < -m- 
■>auy. Atlanta, ila. (apg) L-.i PAIN- >

E.KPELLERIS T
Praveja Slvjoseus! »

Trir.k:-; į-rra». ta;?, gaė i- 
stcbėriszc i.nunirtas per«i*uatt- 
pc- cCį ; p- tz riete, iš kag 
• ae aa ae^-nagtima.:. 
Pair-Expellera palengvina kraujo 
sukepitr-a ir atsteigia normali 
kraujo trkĮjįmą girtomis.

35c ir 70c vair-inč.e. Tčtnvkite. kad i-urų 
Iškaro vaizbeicti ...s ar., pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South Sth Sts. 

B.-ook!-n N. Y.

Vanok't auo pirrakime, sezo ar nau
ji. d actiit ar mažo ir iųs būsit ant ke- 

1 o. kuris tukstan-ius pertikrino.
RAŠYKIT, KAD DYKAI 

P1U RODY TUMĖM.
Kiekviczss pairu’ ys vyra., moteris 

r vaikas turi tuojau? r-syt pas W. S. 
Itice. t?95 E. Mum St , A-Ums, N. Y., 
r_j a«. ra prisiųsti išbandymui jojo 
p.,:kų pųnkstjr.anti vaistą. Tik uždeki
te ant ky’.os ir muskule! tuojaus pra
dės ankstinus; iže pradeda susiglaus
ti. taip i ad'a'.ida.vmas neturaUai už
sidaro ir nebereikia paraiščio nešioti. 
Neužmirškit? parašyt, kad prisiųstų 
išbandymui dykai, jeigu patrūkimas 
jūsų ir nekankina, bet kam nešiot pa
reis t į pi r visą amžių ? K nlci kentėt? 
Kodėl r.uo mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti i pavojų, kuris tūkstančių.; atvedė 
1 operacijos staią? Būriai žmonių !cas 
ėieną eina į gangrenos pavojų tik vien 
todėl, kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
..jo ėjimo jų Kasdieninių pareigų. Ra
šykit tuojaus reikalaudami išoandy- 
mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas ir yrą. padėjęs išsi- 
gydvt nuo kylos dilunio kaip <tu vyro 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
i-Į kuponą..

I 1

ii jusiu Draugi ri Va 
urime pasakyti ponu 
ynės” r? «aktoriui, k?
•ų skundo rezoliucijoj 

“riheižtų 
teisvbė 
padar»tos

vo ir nėra jokių 
bet rien tik gryna 
Įyvi faktai iš 
nums skriaudos 
prezidentą ir P:” 
■ybą. Ponas “T 
faktorius bereikari Įsikar 
'davęs gąsdina m j ■ ir šukau- 
‘a, buk-tai y-vu “ -meižtas 
uomi pačiu laiku pat- 

žia, nežinodamas 
’’o. Jis supina visa c s1 
kokia ton
ika ir demagogija.’’

Jeigu ponas “Tėvynė;- 
cdaktoi ;u.s išdi Įsra vadin i 

dorus ir sąžiningus žmones 
‘ demagogais,’’ tai mes tą 
pitetą grąžiname jam atgal 

ir priki 'giame tą žodi gale 
'o tikro vardo ir pavardės, 
;aipo dovaną vietoje meda- 
laus.

Jeigu SLA. prezidentas p. 
Gegužis ir Piid. Taryba jau
čiasi nekaltais padaryme 
rnums skriaudos, tai kodėl 
Jo žmonės tvli ausis suglau- 
dę ir nesudaro mums atsa
kymo, bet užleidžia ant muš 
save klapčiukus, kurie apsi
putoję bumoja, koliodamie -i 
“komunistais, demagogais 
ir tam panašiais vardais.

Jeigu musų pusi, kundi- 
mas j SLA. narius yra tikrai

. :

I

■M

Saugokitės 
Šalčio

baltis reiškiu ravr,:;.. A ien trio pneu 
monijos ka?cvt miršta 15O.»š?,. Nesu 
rkrūtcni'-.s kitos liėilos kįla iš šalčiu.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei 
•'iaiL-id ir v< ikii-.u.-iu būda. Imkit 
it'll’s Ca.-',ara-Rroini>lc-Quintr.:'. Ji- šul 
t į TustaTnlo į 24 vai., o gripą į 3 iii' 
ra«. Jį dabar tnilionai vartoja, nes p r 
25 motus ni.'k nerado geresnio bū<l 
išnaikint šalti.

Netikėkit menkesnėms gvdnolems ka- 
.t gal R g-int šitą. Visos aptiekos par- 

rroda. Hill’s.
-ikrai Gauk

iaui’.OEU Dėžė

4

rip, iriluenza
z.

Į

Mes išdir
bau! ir im 
portuoja- 
nie viso
kiu rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 

Ant E
(lietų gvarant’ji aino?
r.ie<nės negu k’r.ų išdirb -jų. Byk:i 
teikiam paini'; ir iraus. Reikalaukit 

Įtalojjo, kurį pasiunč-iana JšYKAL
RUATTA SERENELLI & CO.

817 Blue Island Avė.. Dept. 30 
CHICAGO, II.L. .

NAUJAS 
Aušros K.-yKpo Katalogas

Syki, .r Kalendorius 
1S25 i~ 7927

i, kurie prisius 1 
štampu mi- . s.dengiiy 
siuntimo lėšų,—ariat 
šrr>? Knyz;-- K: cal 
taloge randasi risc.- 
sies knjaos, kure; ■ • ••.-.•• 
leisv.. Lietuvoje ir Ame 
je ik: R:;gn.-A... ’ «Vena
1925 BL : airsi Kai Ddoriss 
1. 2C 1227 ne- t su nmeri- 
koniškems • ■ bažnytinėms 
šventėmis, \lc- .a-'

uikiis žodžiai? 
turiu pasakyti, 
ogumi, tur būt. į 

mg v. rong,” nes 
d aktorius, turin- 

etikos ir senso, 
to nesakys jam ■ 

■rims žmonėms.
V. Bakanauskas, 
jos Komisijos na-! 
s direktorių.

icįos Atsaiymd.

Tarybą netaipin- T* 
- kančių priežas- y 

nenorime kištis Į
<LA. reikalus, nesp< 
<avo o- ganą, į ku- \

• privalo kreiptis. > 
Hucija figuruo- > 
ardės yra para-i J 
ranka ir todėl < 

ne tikėti, kad po
’ ia butu dėjusi sa- >; 
i.-Iė Paltanavičių- $ 

h ikos Lietuvio” lei- 
b ė). 3) Mes neno-

i jokio reikalo su 
' • žmonėmis, kurie 

- demagogais Bim-
• ikauskais dergia 

jr demorali- 
darbininkus. 

’■ p asįi ašiusių yra 
.< Navikas.

raštj 
i' -tuviVtS 
aiS

•i u-i ,. ‘

Skaitykit ir platinkit
Darbo aonių laikraštį

“KELEIVĮ."

I

*
$
i Š

MM

Ki.-ipėdcs kražto ir Lietuvos 
susiartlr ;tn-> minties vyriausias 
organas. — Po!.tikos, ekonomi
joj ir kuituros dienraštis. — 
Vienintelis lietuvių djer.ra.-št's 
Klaipėdos krašte ir Žemeitiijj, 
pigi ausis visoje Lėtu v oje!

KAINA pasiimant iš pašto 
Lietuvoj. Latvijoj. Vokietijoj 2 
litu mer.c-sijL’i, atsiimant iš ad- 
ministracijo.- 2,50 ;;t., pristatant 
per agentus 2,75 lit.- '-iunoart 
banderole 4 litai. Užsieniuose 5 
litai. Palyginkite kitų dienraš
čių kainas ir rasite, kad prieina
miausias Janis laikiaštis “Klai
pėdos Žinios.”

Korespondentai ir itendradar- 
biai visame pasauly. Greitos te
legrafo. teleČpno, radio ir kito
kios žinios; naujienos iš krašto, 
provincijos, visos Lietuvos ir 
plačiojo pasaulio; įdomų? straip
sniai; viliojantis garsių lietuvių 
ir kitų rašytojų romanai, toliau, 
apysakos, poezija, naudingi pa- 
tarimai, nurodymai ir tt visų 
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 visu- atsitikimus ir įvy
kius, stengiasi viską nušviesti 
teis.inpii, optimistingai bei iš 
gerosios pusės. Dc) to si,aitjto
jų vis daugiau mėgiamos, ką ro
do ir n iolit augąs skaitytojų 
skaičių?.
Niekad nėra vėlu “Klaipėdos 
Žinias” užsisakyti per paštą, 

F.cr agentu;-, arba tiesiog 
KLAH»ĖIX)S ŽLN1V 
ADMINISTRACIJOJ

l lai ,'-ia. Si- ano Diel-v gi 
No. i, Lilhuatųa.

Iruti ir ilgai laikznii nauji boileriai 
ir susidėjimo ketai. t 

Padirbti 
ekstra drū
tai sąakųs, 
tikro vario, 
-u 5 coliu 
tikro brasio 
d~. nuliukais 

Guminiai 
prisietai ra
ndasi tarpe 
dangtuko ir 
keno, taip 
kad oras 
neįeina I.e- 
ngvai išva
lomi. Nėra 
sriubų ke
puraičių ir 
nėra sulieti 
iš vieno 
šmoto. Ne

nuimant dangti.

denis naminiams 
jus negausite taip 

pigiai tokių gerti boilerių ir Fenu, 
kaip pas mu£. Jie laikys visą gyveni
mą Ant keno parodyta dirbtuvės kai
nos Prisiųskit mor.ey orderį arba če
ki. tuoj apturesit saugioj skrynioj. 
Reikalaukit katalogo dykai. (J3)

HOME MANI FACTURING CO. 
6!» East So. VVatcr St.. Dept. B-35.

CHICAGO. HJL

su paveiksiu

-Mv’S

Įt

!i

ruicįs p.-.uica> turėtu Luti 
moteries pyi.didžiavbro turtu, 
jleiskaaos >r naikinimo daria.; 
lanka raskoa.

cnos 
bet 

eina

•jn pkishant? mirtirnoju prieiu. 
P.-iz u.-rkit ger*> uw plauku* ir------------------------------ . ■. gal

vos oda T>;rm. negu tie pa'lipt’.n^i 
parazitai pakirs plauku laks: . , ‘
jutų jalvos od., ’ilelv.'j'iorais baifotnis 
lupynomis, kas ’ 
plauku slinkimo.

Pirkite benka 
ftvo vaistininku 
tiesiog per pasta _____ .

F. AD. KiCHTER & CO. 
Ferry & South Sth Sts. 

MrooMyn. N. Y.

apdengs

b.» pnuastim. jūsų 

Ktffrs^už 6Sc pas 
■ar.dien. arba 75c 

ii laboratorijos.

4



UĮ**» ’|jkepti į blynus, kuriuos su-į

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvon l*ikraftčių.)| paskutinę išpažintį.

PLĖŠIKŲ ORGANIZATO
RĖ MOTERIS.

Pastaruoju laiku Kaune 
buvo padaryta keletas plėši
mų ir užmušimų. Iš kai kurių 
žymių galima buvo spėti, 
kati tai darbas vienos ban
dos. Kriminalinei policijai 
pavyko sužinoti, kad šios 
bandos organizatoriumi yra 
nukauto plėšiko Ant. Tamo
šiūno sesuo Ona.

Sekdami ją kriminaliniai 
policijos valdininkai prieš 
Naujus Metus, važiavo Alek
sote autdmobiliu ir pamatė ___ _ _________ ______
prie valdiškų malūnų stovint vos centrų, visas vietos gyve- 
ją su dviem nepažįstamais ’ nimas sukasi apie Lazdijų 
vyrais. Bet šie suprato, kas i miesteli, 
atvažiuoja automobiliu ir J Darbininkai, nors jų yra ga- 
skubiai pasislėpė. lia x.

Sausio 16 d. slapiai suži- laikraščių neskaito, savo pa- 
nota, kad visi tie asmenys dėtimi nesugeba rūpintis.

Renkant savivaldybes 
veik visur figūravo krikščio
niški buržuaziniai sąrašai, 
dėl ir apskr. taryba grynai 
buržuazinė ir tik apskr. vir
šininko Novodničeno įran
kis. Paminėsiu tik kelis jo 
darbelius. Ligi šiam laikui 
buvo Lazdijuose apskritięs 
ligoninė, kuri ir biednuGme- 
nei ligoje šiek tiek pagelbė
davo, bet p. viršininkas susi
tarė su apskr. taryba, kam 
dėti lėšas tai įstaigai, geriau 
ligoninę panaikinti, nes tur
tingesnieji ligonius gali nu
vežti į Mariampolę, Alytų, 
ar net ir Į patį Kauną.

Toliau, apskr. taryba lai
ko sargą, kuriam buvo mo- ' __ m ‘ ‘ J
karna algos apie 150 litų, tas sušalėlis yra vagis.’ Su juo 
Mus ponamš alga pasirodė taip atsitikę: atlikęs Utenos 
11 kalėjime bausmę už vagystę

keliavo namo ir eidamas 
miesto gatve Ut&nojė rado 
pririštą prie tvoros pakinky

sią arklį- Sužinojus, kad to 
arklio savininkas |
smuklę susišildytj ir tenai 
besišildydamas užtruko, il-

, mą ir atvažiavo per kelias 
. valandas i Anykščius — 3-5 
kilom. Nukinkęs arklį nešėsi 
pakinktus i miestą, matyt, 
parduoti, bet nepasisekė. 
Buvo plonai apsivilkęs ir su
šalo. Nugabentas į apskr. li
gonine išgulėjo apie 3 paras kas

' Kreipkitės

Zj r> „Plauk po Amerikos Velia •••g

I

kAPSAUGOMIS/VO ATSPARUMĄ
Gerai ži»_ _.5 

atsparumą r pagelbėt i*:- aikyti kūną pilname 
rūme ir vik: n m e primec didelį svarbumą da! 
lojimo 

StU, iŠ I MUlSIfl
Šis maiši is-tonika*, to -liūgas sveikatos tei

kime cod-Ii 
namu dalyl 
užlaikymo jaunų ir sem- 
Vartokit Scott’s Emubioi reguliariai!

S : i-.t & Bowne, I

S Nupiginta ten ir atgal kelione

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brar.gir.u 
per Bremen ar Cherbourg

Keliaudami biic įah 
l’r.ited St; Iv- >s. k:: 
yra nuosavybė Suvicn'.' 

Valstjų Valdžio- ir jos oper 
ojama. esate užtikrinu. ka<’a gin
site neprilygstamu patog.iu.v- - 
erdvios salės pasižtnonėjirnu: di
deli kambariai, ap.-čiai v;—pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
• Kad pribūti Lietuvu ,n Ve

lykų, prisidėkite prie ck. k .r .-o , 
ruošiamos šiuo didžia; . : . .
ly laivu, Kovo 20-ta. !. :<:;ms
skiriamas tam tikras p..!j •lovas. 
ITiited Statos Linija, per 
ofisą Nevv Yorką, pridabo: 
leiviu ir bagažo k

l)vl pilnu ir.formacij: 
plaukimus Unitcd Stati 
laivų—Leviathan. (.eor 
ington. Amcrica. Rcpuhlic. i 
ident Rocsevelt. President 1 
ing—klausk ju-ų Ag ta a:;: 
tos, arba šiandie rašykite p;

ikėjo pa- 
d atliktų 

Kadi 
mirtis butų greitesnė, žmona 
jam dar kaitą vaistuose įda
vė nuoriu ir jis pagaliau mi
rė. Praėjus 2 mėn. 9 d., lavo
nas iš žemės buvo iškastas ir 
padalytas vidurių anaiizas, 
bet jau arseniko nuodų nesu
rasta. Velionis buvo žmogus 
pasiturintis, blaivas, ramaus 
budo, su žmona pragyveno 
net 12 metų.

, Kariuomenės teismas sau
sio 14 d. Utenoj pripažino 
i Dragunienę Marę nunuodi
jus savo vyrą Antaną ir už 1 
tai nubaudė ją 15 metų sun- • 
kiujų darbų kalėjimo.

i sirgo, taip kad re: 
Įkviesti kunigą, kad atliktų• w w • . • T T 1 j ėgli c nl-Hver aliejus apsaugos

: 3tip- 
var-

vybei arba nustojimui kal
bos. Kitiems supiaustytos 
rankos, veidai, arba rūbai. 
Butų dar smarkiau susipiau- 
stę, tik dėka sugebėjimui po
licininko P. K. viskas buvo 
likviduota.

Dabar visi savo vietoje: 
vieni ligoninėj, kiti kalėji- 

! me, o treti namie laukia teis- I mo.
1 ---------------

I

Į

I I j
’®r aliejus, vi' ta* žinomų ir brangi- 

žinccna* n tiieinos mokslui dėl 
stiprioje sveikatoje.

x>mfield. N. I.

1
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APIE SEINŲ APSKRIČIO 
VALDONUS.

Seinų apskritis randasi to
liausia nuo didesnių Lietu-

i Darbininkai, nors jų yra ga
na daug, neorganizuoti ir

rengiasi apiplėšti Aleksote 
turtingo pirklio krautuvę. Jų 
žygiui sutrukdyti kriminale 
policija pastatė apylinkėje 
atatinkamų skaičių valdinin
kų. Apie 8 vai. vak. pasirodė 
p-lė Tamošiūnaitė su savo 
bendrais ir jau buvo šie besi
rengią plėšti, bet čia šoko 
valdininkai ii- visus pagavo.

Tamošiūnaitės bendrais 
pasirodė esą J. Limentas 21 
m. ir Br. Baliunas 18 m. Iš 
tardymo paaiškėjo, kad jie 
užmušę Kaplaną, sausio 2 d. 
apiplėšę konduktorių, iš vie
nos ponios, ėjusios Nemuno 
krantu, atėmę ridikiuli su 50 
centų.

VESTUVIŲ VIETOJ 
MIRTIS.

Iš Kėdainių pranešama, 
jog sausio 13 Auginių kaimo, 
Josvainių valse, gyventojas 
Valerijonas (laika, 28 metų 
amžiaus, rengdamas savo 
vestuves grįžo iš Svilinki; 
dvaro namon apie 9 valandą 
vakaro. Beeinant per Šušvę, 
ledas Įlūžo ir sužadėtinis pa
griebtas vandens srovės nu
garmėjo po ledu.

K.OVA SU PLĖŠIKAIS.
Nesenai Šakių apskrity 

pasirodė gauja plėšikų tero
rizuojančių gyventojus. Jie 
užpuldinėdavo pravažiuo
jančius, ypač pirklius. Sau
sio 9 d. pro tą rajoną važia
vo vietos gyventojai pik Pet
raitis ir Vainauskas. Staiga 
jubs užpuolė 5 plėšikai su 
kaukėmis rėkdami ‘-rankas 
aukštyn” reikalavo pinigų. 
Bet šie žmonės nenusigando 
ir, vieton kelti aukštyn ran
kas, pradėjo mušti užpuoli
kus. Du užpuoliku jie tuojau hr ]:aįp rykštę jiems atsiimt
nuginklavo. Prasidėjo karšta 
kova. Rezultate 2 plėšikai 
sunkiai sužeLti ir vienas nu
šautas. Taipogi sunkiai su
žeistas pil. Vainauskas. Ko
vos vieton pribuvo krimina
linė policija.

...............  — “ J g..- ifc— — —-------------- -- — -■■■■ ---------------  

NEKURIE Ž NGĘIDUS čmonių lopšinė. Knyga labai pa-
v r z r» — xs .-nokinanti. Paraše Z. Aleksa. "C p. 25eVAK 3AL

.... , . Materialistiškas Istorijos Supratimas.
Švininis paiš s neturi švi- _jei nori žinot, kas gimdo pasau

lio, turkiška pi 1 ;s nėra Žino- yje įvairiausius nuotikius. tai per- 
ma Turkijoje, • •: iriška ZUJM skaityk jiitą knygelę. Kalba labai 
nežinoma A.iri; ?je, <______
Chop-suey nev. *3ozn&s Kini
joje, Java kav . atvežama iš 
Pietinės Airi! :>s, BrusseL 
karpetai neate ia iš Briuse
lio, lipinamas <<kas neturi 
vaško, verbliuc □ plaukų še
pečiai padaryt' iš voveraitė? 
plaukų. Bet Tr nerio Kartu
sis Vynas pilni i atsako save 
vardui. Jis yr< truputį kar 
tus, nes susidt ?.a iš karčių 
žolių, šaknų ii medžių žie
vių, bei priimn 5. Jis yra pa
darytas iš Ka ornijos rau
donojo vyno, 

lyj rastas nukinkytas arklys Trinerio Kari 
be pakinktų ir pririštas prie kraujo gaivin 
vežimo. Betyrinėjant šį įvykį Tai puikus sk vio tonikai 
gauta iš Utenos telegrama, ’visokio amžiam 
kad tą pačią naktį tokiomis ‘ Mr. Pau‘ Kova : 
pat žymėmis pavogtas iš U- Įš Amherstda't.

i tenos gyventojo arklys su ve- Gruodžio 10 
žimu.

Tada jau paaiškėjo, kad naudingas ir
_______________ ___________________ • *-x__

SUŠALO VAGIS.
Esant žiemes šalčiams, čia 

1 Anykščiuose gatvėj prie gy
venamųjų trobesių apie 6 va
landą ryto buvo rastas suša
lęs žmogus be jokių doku
mentų, rankose turįs pakin
ktus. Tuojaus jį nugabeno į 
artimiausį gyv. namą ir te
nai, pakvietus vietinį gydy
toją, bandyta atgaivinti. Pa
sirodė esąs dar gyvas, tik nu
stojęs žado. Apie tai sužino- 

1 jusi policija pradėjo daryti 
patikrinimą, kas per asmuo, 
iš kur keliauja ir kur jo ark
lys su vežimu. Sekant jo pėd
sakus, išėjus iš miesto, šile-

I

t

:

išpl.

!š IR j

LIETUVĄ
• PER 

Ant m. . 
Resoiuie.

Bailiu.

'.ai is 
h u r ;n- 
iaukia

Cbinece ienpva. knyga protaujantiems darbi-
-i inkams neapkainuojama. .'.leiega 
:mta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi...................................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos. — šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių*!’, juokingų monologų ir dekla
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 perstoto nužudymą 
caro Aleksandro 11. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
reikalas........................................ 25c.
"O. S. S." arba Šliubinč Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
•r geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

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

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusL 

"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
naja vertėtų perskaityti............. 25c.
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

taliką kunigas iiar.s Schmith papio 
■-'ė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.................... 10c
Sielos Balsui. — Puiki knyga, daugy

bė labui gražių eilių ir dainų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Poniera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ................................... $1.00
Ai

4* gerinus?
ka deklamacijoms 
•Tarnie taip ir 
•’osl. S2............................................... ..
knarebizaa*. — Pagal P’-oudiiono i 

mokslą, para«ė d-ras Paul Eizba-; 
her, verte Briedžių Karaliukas.

2& pusL .......................................
kpie Dievą. Velnią, Dangų ir P ragu-' rai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tie 

rą. Parašė P.obert G. Ingersoll. gar-j dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-jkius jie sar.tikius su žmonėmis turė- 
lijos prietarų naikintojas. 72 i jo. Knyga stambi ir labai užimanti, 
pusi.................................................. 25c. j Tai yra tikra tiksimų istorija. $1.00
o , ... v . I Drūtuose audimo apdaruose ..Byla Detroito datuliaų so Sociaiis- j

tais. — Pirmą kartą katalikai už-i Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1011.1 23 gražios eilės, daugybė straips-
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31jnių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius- 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj isti-, truotu. 95 pusi..................................25c

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew 

2^ ' IVallace. 472 pusi............................$2.00
■ • Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- 
”Da-' tuva metašimtyje. Istoriškas

' romansas M. Bernetowicz’o.
468 pusi......................................... $L«

uris suteikit 
jam Vynui 

to ypatybę.

žmonėms 
rašo mum: 

W. Va. 
“Trineric 

Kartusis Vyr.« r, yra labai 
i t gaminantis 

vaistas. Aš tur sveiką ape
titą, kaip jauT .s vaikinas 
nors jau senai < u virš 50 me 
tų. Jį rekomen uoju visiem, 
maineriams m ' sų apieUnkė- 
je.w Trinerio K rtusis Vyną: 
išvalo skilvį, s grąžina svei
ką apetitą ir a 'gaivina vist, 
sistemą. Jei ne Uit gaut yus'. 
aptiekoj arba f gs vaistų par 

gai negalvojęs įsėdo į veži- į davėją, rašyk : pas JosepL 
_x -2--- -------i-ii Triner Comps iy, Chicago,

III.

pat žymėmis pavogtas iš U- Įš AmherstdaL,

labai didelė, nes argi muži
kas gali tiek pinigų praleisti 
ir nutarė sargui algą suma
žinti iki 100 litų.

Iš sutaupytų nuo ligoninės 
t sargo pinigų įtaise virsi- 
linkui automobilį, kuris Į 
policininko vietą paėmė šo
ferį ir linksmai sau kas dienr 
važinėjasi. Bet vėl nesmagu
mas. Viršininkas gyvena 
Dumblio dvare virs 4 kilom. 
už miestelio, kelias prastas ir 
pono viršininko automobilis 
gerai nesirita, viršininkas 
per valsčiaus viršaitį įsake- 
Apylinkės gyventojams keliu 
pataisyti, bet ne visi greitu 
aiku įsakymą išpildo. Virši

ninkas klausia viršaičio, ar 
nubaudė neklaužadas, kurie NORINTIEJI ATVAŽIUOT R 
kelio nepataisė. Viršaitis ne
suskubo nubausti piliečius ir 
už tai ji viršininkas paliuo- 
savo,
Apylinkės darbininkai kal

ba, kad už nesirūpinimą sa
vo reikalais Dievas baudžia

S

d. NavodniČėną. Kad per 
maldauti Dievą ir nuo 1 ykš- 
tės pasiliuosuoti, Įkūrė so
cialdemokratų partijos orga
nizacija. kuri kas kart su
jungia vis fiidtsni skaičių 
darbininkų. Adomas.-

ir vėl buvo sugrąžintas už 
naują vagystę Į kalėjimą.

i KANADĄ.
iš Lietuvos. Latvijos ar Lenkijos, mes 
padarom afidavitus. (Sb

KRANK VIDUGIRIS 
Rodgeville. Sa-k.. Canada.

INFORMACI'OS KELEI
VIAMS į K iNADĄ

Žinia tiems žmon 
sikviesti savo gimi: 
tuvos arba kitų ž: 

s yra r.gt
leirio norinčio atv<

■ į musų Laivakorčių
• teiksime visas info
1 yra Kanados imi? 

Aš buvau Kanadt 
j nuvažiav s ir visk?
kalinga ciel nori nė; 
4ą. Aš turiu kor 
niuose Kar.ad-s : 
mana^kelerius jie s 
rūpins. Su v:-.re aiais kreipkitės J

GEO. KAI i
Lietuviška

Pardavimo ir Pinųr 
6603 St. Clair Aye

■s, kurie nori at- 
Į Kanadą iš Li* 

ių, bus suteikt, 
lel kiekvieno kc 
rieti į Kanadą 
arba per laišku 
Ofisą, o mes su 
nacijas ir koki 
arijos įstatymą' 

su tais reikalai 
užinojau kas rei 
važiuoti Į Kana 
pondentus didėt 
estuose ir visu 
i .-.s ir viskuo ap

■ S

\S & co.
Ager a ra Jaivakorč?

Siunt.mo (12 
. Cleveland. Ohic.

Uhited Statės Lfaies
75 Stale St.. Best n, Miss.

Džinu Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fones. Daugiau juokų, negu Ameri

koj mur.šair.o. Šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyriai", eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- , 
kai ir juokai. Antra pagerinta i 
laida. 128 pus!............................... 25c.
Kaip Senovė* žmonės Perstatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugeli autorių parašė 
Iksas. Ant-a knygutės dalis yra: "li- 
virkšč-ias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................. 10c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Ai.-ki T išguldyti pilietystės 
mai s'j rrikolingai klausimais it 
mr.is iiet-.’vių ir anglų kalbose 

per žiu reta ir pagerinta 
.................................T........... 25c 
Aš Netikiu i Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 
10c katalikas ir laisvamanis privalo

ją perskaityti. 64 pusi. ............... 20c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo
r.as visų veislių 
na išsimėtę re 
Kaip iis galėjo 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmės: 
tiek vandens, kad visą žemę apseni 

? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
Nojaus šeimynos galėjo atsirasti

sužinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
Jovaro dairą. Jos tin- 

ir dainavimui, kaip 
susirinkimuose.
.........................  15c.

dais kamša 
vetenj, ’i» e; 
ring«a. 
Sąvaitini- i 
N-r.- Yorko.

’ Bose ;ną.
Per-onaliai lydimi j Europą 
isvažia ima;,

' S t<u ’ 
atsa ■ 
Antra 
laida.
Kodėl

i

■C’ Kauną ir alga’
(Pridėjus S. 1 
įeigų TaksasĄ

surinkti ; kelias dje 
gyvunns, kurie gyve 
'igą žerūs kamuolį’ 
tuos gy vūnus prastoj

i?
• -S
i po tv.am
.ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtą: 
i kitu klausimų, į kuriuos negali atsa 
ikyti jokis kunigas, yra nuosakiai v 
; aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygs 
! be galo įdomi. Kas žodis — tai lak 
(tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
i argumentas griūva. Mokslas ir 
i mokslas nuo pradžios iki galo.
i Kama 25c
i
Kokius Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
?aul Lizba-: boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 

j kokius dievus garbino senovės indai 
10c. bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, asy-

* • r> i
no jv Jveidžiai, raudcnveidžia’ ■

Dėl sugr-žimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

Med Amtncas Ilsės
(K>ffi*w Llae) Joint Service wi&

ItafarfAmericsaLne
131 Statė St., Boston. Mass.

s__________________________ Z

Ant

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENA 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLI M BUS

i ant kitų šios linijos laivu*'
8 DIEN. PER OKEANĄ 

:us-kambariai, steitruimiai

arba
TIK
Puiki
TIKIETAl J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 W»ter St. Boston, 

Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

MR. JOHN LOWKE 
Okiaunion, TftXas, rašo:

“Me-džiu prisiųsti man 12 taksiukų 
jūsų Bu’garišk'ą Žolių Arbatos. Aš esu
jums dėkingas už -geras pasekmes, ku- 

■ rias aš apiaikiau vartodamas šias 
. puikias gyduolės. -Tos yra labai geros 
» nuo viduriu užkietėjimo ir greitai pra-1 
šalina šalti.

Bulgariškų Žolių Arbata parsiduo
da visose aptiekose. 35c.—75c.—$1.25.

-KELEIVIO' 
KNYGOS.

NORĖJO PAPIAUT MER
GINĄ, NUDURĖ MOKINĮ.

Randeliuose, .Akmenės val
sčiaus, Mažeikių apskr. per 
vakaruškas vienas girtas vy
ras užsimojęs peiliu paplauti 
merginą, pataikė 4 gimnazi
jos klasės mokiniui į pilvą ir 
mirtinai sužeidė. Vaikinas, 
kelias dienas pasikankinęs, 
pasimirė. Štai kokių šposų 
padaro kaimo jaunimas, ku
riam svetimas apsišvietimas.

I

MUŠTYNĖS.
Sausio 19 d. Paežeriuose 

buvo p. J. K. vestuvės. Kaip 
jau priprasta, vakare susi
rinko iš visos apylinkės dau
gybė “kriukininkų” — ne
kviestųjų svečių vestuvėsna. 
Gerai įsigėrę pradėjo viens 
su kitu bartis ir tuojau ėmė 
viens kitą peiliais “skiepvt” 
Bet taip smarkiai susimušė, 

-kad vieną tuojau teko ga
benti ligoninėn, rfes taip pei
liu supiaustė ir subadė galvą, 
kad yra rimto pavojaus gy-

ŽMONA NUNUODIJO SA
VO VYRĄ.

Pereitais metais Utenos 
apskr., Ilgabrodo vienk. stai
ga mirė Ant. Dragūnas. Ve
lioni palaidojus, žmonės 
pradėjo kalbėti, kad jį nu
nuodijusi jo žmbna Marija, į 
su kuria gyveno nesantaikoj. 
Tie gandai pasiekė pačią i 
Dragunienę ir ji kartą sesers• 
ir kaimynų paklausta, kiek1 
teisingi šie sunktis jai meta
mi kaltinimai, apsiverkė ir 
prisipažino, atėmusi vyini 
gyvybę.

Teismo tardymo metu pa
aiškėjo, kad kaltinamoji vy
rui buvusi neištikima, kartą 
jį pametusi, ir per paskuti
nius bendro gyvenimo me
tus kelis kartus valgy įmai 
šytais nuodais bandė nuody
ti savo vyrą, bet šie pasikėsi
nimai nepavykdavę: velio
nis pasirgdavo ir, nežiūrėda
mas žmonių įspėjimų, gyve
no sykiu su savo žmona. Pa
skutinį kartą muodai buvo

t
i

2

i 
j

I 
I 
ii

1."a
3.
4.
5.
6. ir

YRA GERAS r>EL:
Ramatiško gėlimo.
Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo. 
Kietsprando. 
Skausmo šonų, krutinės 
pečių.

7. Apsidcginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.'
9. Skaudančių muskulų.
0. Apsisaugojimui nuo užr.uodi- 

jimo. nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
I’rekė 35e., 65c. ir 31.2a.

Dėl patarimo arba knygutės 
rašykite j:
ALBERT g. 

GROBLEWSKI & CO.. 
Ilept. 3«. Plymoatb, Pa.

sai telpa teismu rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 dus!
Davatkų Gadzinlu.s. — h kitos link?-j 

mos dainos. Apart juokingų 
valką Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo-Į 
kingą dainų, eilių, parodijų, ir t.t. i

Telefonas 6112-VV.

Or. A, GonRan-Sumauskas
.'LIETUVIS DENTISTAS - 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASSLietuves Respublil Isterija ir žei& 
lapis. — Šitas ve :alas parodo, kai; 

nuo 1905 metų r*-' oliacinės Lietuva, 
spėkos vedė kovą u caro valdžia, i> Daugelis dainų tinka juokingoms I Biblija Satyroje. — Labai įdomi ii 
kaip tuo pačiu la. a kunigai tą vai deklamacij >ms šešta pagerinta j juokinga knyga su 379 puikiais pa 
džią rėmė ir gyni; kaip paskui reyj laide. 48 ptjsi..............................  10c. I veikslais, perstatančiais įvairius nuo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii K*ritis". Ir "Susi/.iedari- tikins nuo prieš sutvėrimo pasatilk

iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šiį 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $1.0(
Musų Padėjimas. — Įdomus pavyz

džiai iš dabartinio darbininkų pa
■ dėjimo. Parašė Antonovas. 
Boston, Mass. 40 pusi..............

MUZIKOS VEIKALAI
KOMP. M. PETRAUSKO

::: Karalienė, Opera.......... $10.0t
ai; Metu Kanklės, vienoje

o ................................. $5.M
~ ’ i. 4 mišriems bal

am . i vyrų ir moterų baisams ir 
duetai .....................   $1.51

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

žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas ii 
Operos žalzių Karalienes ...; 75< 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutė: 
ariu, sopranui ............................ 30v
\ras. K vertėtas: Sopranui, Altui, Te 

norui ir Basui, pianu palydint 40c
ViSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOe 

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

"KELEIVIS 
255 Ęroadvay, 

So. Boston, Mass

kos paliuosuoia ii. po care valdžios d 
kaip ji buvo ap kelbta respublika 
Pridėtas didelis s, ilvootas žemlapi. 
parodo dabartinės Lietuvos rubežia 
ir kaip šaiia yra idalyta j apskri 
žios. Tai yra viez t.nė knyga, kur 
parodo, kaip gimė i Otavos Respubli

I

ką ir kaip ji išr< <o. Čia telpa vi? 
svarbesni dokurtit tai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, 
bolševikais, sutari 
žymas visų muši: 
Yra tai ne knyga, 
vas, kuris apšvieč vis* Lietuvą 
iš lauko ir iŠ vidau-. Kaina 
Drūtais audeklo aj ‘.arais .

ABroho’is ir Kuo 
atsiliepia tėvų ’ 

ant Jų vaikų. Ka
da nors būti ku. 
turėtų pe-ssaityt 
gal daktarą rieti, 

įrabošius. rus’.
■ Amerikoniškos l < 
į aktų komedija, ;
■ vestuves. Juokinę-

taikos sutartis s> 
fa latviai*, apra 
>a lenkais ir tt 
et tiesiog žibinti-

šešta pagerinta 
.........................  10c. I veikslą 

/ Jaunystės Karštft". Ir "Susi/.iedari- tiki’J3 
■as Pagal Sutarties". Labai už-1 

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.
Popas ir Velnias — Ir tris kiti ind«>- 

. mų3 pasakojimai: 1) žinia iš toli- 
'mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado 
i mas ir J ieva. Pilna juoką ir

Hsmnj • • • •••••••••• ••••••••••• 
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet defkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko

i i
i

žalė 
Pen.

-zygej

K

statymai. Paras’ i
Kur Musų Bočiai 

tyrinėjimas,

$1.0" 
$14r

ai - Arba kai 
■tojimas tdkohoi 
ra arba tikisi kr- 
n tėvais, butu.: 
tą knygutę. P>

’i sutaisę Ba-
................  T’-

■ • av<% — Dviej 
•juckianti lietu,i 
r lengva per-

PnsJ. 24 {p
Gyvtm? — Ar’o. 

kur buvo pirmutine

i vienas maistas duoda daugiau spėkų, Lietuviškom Damos, 
|kitas mažiau? Delko žmogui, reikia 
į cukraus, druskos ir kitų panašių da 
tykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši

•tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
I Knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Į Kaina .......................................... loc
Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės :r 
jų dorlrkas nupuolimas. Šią knygą 

. turėtų perskaitę l; kiekvienas vvras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterįs, dukteris ir mylimo-

1 rios nepapultų i kunigų "globą". Pa- 
i rašė kun. George To'.mscnd Fox, 
IS'jl'etuvino Ferdinand do Satno- 
gitia. ............................................. 25c.

TIK Hl.OO
šis Cu2t;>. pj-.gu. 

y (Me 
■rf-cre •

ir džiaus»a» jvgtai t«- 
jam Irus trumpi ii<-

Kartu
Lietuviu 

laiboje

su Pa-
slais

Dabsr ž 3 rpaucon

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

mirra Biblijos S’įiS rolias, teri 3'.? 
puslapius ir X*9 pavcikaUlias. Lovai 
idowi ir nandinga kirkrL-ai
Žmacus skaitydamas m,* Siblija ir U- 
mydemas į pcreikslrlisR. (kari* -«r- 
stato kas baro pi: m s^.vrom*' .ri.to 
ir iki Kristaus), nžir.ri vi
sas sava vargas 
kis katra Įgijo, 
saus vakarai

KA.INA
Nerišli caal

•leskit F.zpvcjo ar Fačte Kan 
ria, arba rrcist.uotam.- lai»l

“KELEIVIS" 
255 Broadwav, 
So. Boston. Mass

» r >



t

8
jtuojaus buvo sustabdyta- 
nuleista valtis ir norėta sura 
isti savžude, bet ii dingo \.. 
:deny kaip akmuo.
| 

KOMUNISTAI NEGAUNA pitonas man sakė, kad aš ga-!
SALĖS BIMBAI. -liu mitinguoti be leidimo.”

I “Tas netiesa: kapitone 
šiandien nuovadoj nėra,” at-

V

Vietines Žinios
Scott Nearing taipgi biuvo
areštuotas už prakalbą, bet i’čžė policmanas.

vėliaus paleistas.
Ištisą pereitą savaitę Bos-J 

tono komunistai bėgiojo su
šilę jieškodami salės savo 
Bimbalo prakalboms, bet pa
sirodė, kad jiems visur jau 
uždarytos durys. Jie bandė 
gauti Fanc-uil salę, kur se- 
niaus susirinkdavo Ameri
kos revoliucionieriai, bet ne-j 
gavo. Paskui jie klabino du
ris i Ford Hali ir Tremont 
Temple, bet ir tenai jų neisi-į 
leido. Galų gale jiems pasi
sekė pasisamdyti Paine Me-Į 
įnoriai Hali, kur jų agitato
rius turėjo kalbėti ši paneclė-1 
Ii. kuomet pripuola Wash-' 
ingtono gimimo šventė. Ko-R* 
munistai tikėjosi sutraukti1 
daug publikos ir pasipini
gauti vardan Bimbos bylos. 
Bet kuomet šitos salės globė
jai sužinojo, kad Bimba yra 
bolševikų agitatorius, kuri; 
už piktažodžiavimą dabar 
stovi po teismu, jie tuojau; 
pranešė, kad salės jo pra
kalboms neduos.

Tuomet International La- 
bor Defence Society, orga
nizacija. kuri rūpinasi Bim
bos gynimu, 'pasamdė Paine 
Memorial Hali pereitam 
nedėldieniui neva Scott Nea- 
ringo prakalboms. Nearing 
yra komunistų šalininkas ir 
žadėjo kalbėti apie Rusijos 
darbininkų “gerbūvi.”

Bet kuomet atėjo prakal
bų laikas, tai ir Nearingui 
salė buvo uždaryta. Mat, ka
žin kas pasakė, kad Nearir.- 
go vardas čia vartojamas 
tiktai tam. kad gavus salę, o 
kai salė bus jau gauta ir žmo
nės susirinks, tada Bimba 
bus pastatytas ant pagrindų. 
Žinoma, angliškai jis labai 
prastai kalba ir kaipo kalbė
tojas neturėtų čia svarbos: 
bet prie jo galėjo būt kiti 
kalbėtojai, o ji butų užtekę 
tiktai išstumti ant pagrindų 
ir sušukti publikai: “Štai, 
čia yra tas kankinys už lais
vę. kuri musų priešai no: i 

Gelbėkit ne
kaltą žmogų, duokit pinl- 
gu’"

Taigi, kada pereitą nedėl- 
dienį po pietų žmonės pra
dėjo rinktis Į Paine Mentu
riai Hali, jie rado duris tenai

Tėvas ir dėdė nubausti už 
apgirdymą vaiko.

Jamontų namuose. - 
Marion st.. Cambridge. 
kvailų juokų atsitiko šermv 
nįs. Atėjęs į svečius dėdė • 
manė apgirdyti munšai 
mažą Jamontuką. h bej: 
kaudami vaiką taip nugmv 
kad tas sunkiai susirgo i: 
vežtas i ligonbuti mirė, 
dė ir tėva« tapo areštuo* 
teismas nubaudė dėdę 

as tuiesiu tamst; gir(ivmą vaiko 12 mėr.e 
, pasakė pohema- o tėvą, kuri.-

Įleido girdyti jo vaiką, 
nesiūs kalėjimo, 

i Tas atsitiko tarp ka 
!sių katalikų munšainit

J. R-tis

“Jei jis nebuvo kapitonas, 
tai buvo šiaip koks policijos 

ivaldininkas,” paaiškino Ne- 
iaring.
I “Ar tamsta turi nuo jo lei
dimą?”

“Ne.
“Tai 

areštuoti,” pasakė policma • kaiė’iimo 
nas. _ . . _ J -

“Gerai,” atsakė Nearing. 
"aš pradedu mitingą ir pa
žiūrėsime. kas iš to išeis.”

Neai ingas palipo da augš 
čiau ant sniego ir pradėjo 
"Mano draugai, čia bus pro 
testo mitingas prieš Suvieny
tų Valstijų valdžios nusista • 

į tymą linkui—” 
i Jis neužbaigė sakinio 
kaip policmanas palipėję • 
ant sniego paėmė jį už ran 
kos ir nusivedė priebakso. 
Bet kada jis pasakė telefom 
į nuovadą areštavęs Neariu 
gą už laikymą mitingo gat 
vėj. tai iš nuovados jam įsa 
kyta paleisti suimtąjį ir j 
mitingo netrukdyti.

Paleistas Nearingas vė 
sugrįžo prie Paine Memoria 
Hali ir tęsė savo prakalbą to 
liau. Tuo tarpu pribuvo d. 
apie 50 žmonių, taip kad i 
viso jo klausėsi apie 150 as 

Į menų. Jis aiškino, kad Rusi- 
. ja jau pradeda grįžti pri 

tvarkos ir kad Suvienyto 
Valstijos turėtų pripažint. 
sovietų valdžią. Entuziazm ' 
visai nebuvo ir beveik nieką | 
neplojo.

nukrvžiavoti1

No. 8. Vasario 24 d., 1926.
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Dr. J. S. BALABAM
Iš RUSIJOS

Gydytojas. Chirurgas ir 
Akušeris.

377 Dorchester St- So. Boston, 
Tel. So. Boston 4758.

194 Chestnut St. ( lielsea, Mass.
Tel. Chelsea 1830.

TELEFONAS UUŽ

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1T1S
Valandos: nuo S iki 4 po pistų, 

nuo 7 iki 8 vakar*
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.

Atsilankykite visi i 
prakalbas.

Atsilankykite i 
Draugijos prakalbas. 
Įvyks vasario 28 d.. 
po pietų. Lietuvių salė 
Bostone. Tose prakalbose i- 
girsite daug naujo, nes pir
mą kaitą lietuvis stato kar. 
didaturą Į miesto valdyba 
katras yra lietuviams gera 
pažįstamas — Dr. Landžiu- 
Seymour. Visi i prakalbas : 
balsuokit už Dr. Landžių

Liet. Ukėsu D raugija

Ūkės.

SPORTAS.

I

i

$

VAIZBOS BUTO METINIS

KONCERTAS!
7 Kovo-March, 1926

8 vai, v ikare

municipal svetainėje
SO. BOS7 ON, MASS.

Dalyvaus Garsiausi i Jaujos Anglijos Artis
tai, kaip tai: DZIM 5ZI-DRIMDZI, ŽIDA- 
NAVIČIUS, JENKiJS, TATARONIUTE, 
MITRIKAITĖ IR R VIERA MERGAITĖS 
(Instrumentaiis Kvar tetas).

Tikietai galima už išakyti iš kalno pas vi
sus narius, pas aptiek orių Šidlauską ir “Ke
leivio” Krautuvėje. Tikietų kaina nuo 50c. 
iki $1.50.

Mr. Joseph P. šarkiunas.
pas

Vose & Sens Piano 
Cempany 

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

Grand Pianą, 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 tarpininku. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nuslųsim gražų iliust
ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boykton St., Boston. 
Įkurtas 1851 m.

TEL. EMl'iRE 73S5

Ultravioletinė šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ..
DETROIT, MICH 

ADYNOS:
12-2. 6-8

i1

I
v

£ Te! South Boston 4000 

z D". J - Landžius Seymour 
Z LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broad*-ay, So. Boston, Mass.
/ Ant antrų lubų
J VALANDOS:
Z Nuo 9 ryte iki 9 vakare ,
ZVL\\kX.\V\\VXXVAXXMLVmV

Te! South Dostt>n 4000

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

3S1 Brs»ad*ay. So. Boston, Mass.
Aut antrų lubų

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

4

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir chroniš

kų vyrų ir moterų figų.
1S Parmenler St„ Boston, Mass. 

. (Prie llanųver St.)
Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų

1 arptautinis chorų koncertą 
šį panedėlį, Washingtono 

gimimo šventėj, tam tikro •; 
oiganizacijc • 

i? tarptauti- 
į Symphon;' 

Koncerte daiyvav > 
chorai — finų, vc- 
lenku. švedu, por-l 

~ i
choram .; 
dovanos į ii

uždarytas, ir pastatytas prie, 
jų policmanas su dženito- 
rium paaiškino visiems, kad 
Nearingo prakalbų čia ne
bus.

Atvykęs Nearingas pasita-j 
rė su komunistų advokatu, 
ir tas jam patarė kalbėti art 
gatvės. Nedėlioję kiekvie-' 
nas turi teisę ant gatvės kal
bėti. kad tik netrukdytų ti ti
nko ir neužstotų šaligatvių. 
Nearingas nuvyko į polici
jos nuovadą ir pareiškė per- 
dėtiniui. kad jisai nutaręs 
laikyti mitingą ant gatvėm 
Nuovados perdėtinis atsakė, 
kad prieš tokį mitingą poli
cija nieko neturinti, tik pri
dūrė. kad mitingas neprivalo 
užtverti važiuojantiems ir ei
nantiems žmonėms kelio.

Nearingas sugrįžo tic- 
Paine Memorial Hali ir pasi
lipęs ant sukastos krūvos 
sniego rengėsi kalbėti. Api 
jį susirinko apie ] < M i žmonių, i 
Pamatė tai policmanas sto-j 
vedamas prie salės durų, ir Į 
atbėgęs prie Nearingo klau-1 
šia: “Ai- tamsta turi leidimą! 
šitam mitingui?”

‘’Ne,” atsakė Nearing. 
“Leidimo mums nereikia. 
Aš teiravausi apie tai pas sa
vo advokatą ir jis man pasa
kė, kad šitokį mitingą gali
ma laikyti be leidimo.”

“Be leidimo negalima.” 
tvirtina, policmanas.

“Aš buvau penktoj nuova
doj”, sako Nearingas, "ir ka-

šventėj, 
amerikiečių 
buvo surengusios 
ni chci'u koncertą 
Hall'ėj. 
6 tautų 
kiečių, 
tugalų ir lietuvių. Geriausi- 
pasiž vir. ė j usiems 
buvo skiriamos 
Apie chorų gerumą sprenet -j 
muzikos ekspertai iš ? 
Engiami 
Harvardo 
zikes departamento.

Pirmutinė dovana buvo 
pripažinta lenkų chorUi, 
$250 pinigais.

Antrą dovaną laimėjo vo-
, $100 pinigais.

Trečią dovaną gavo fina'. 
$50 pinigais.

Vyrų chorų konteste dah - 
vavo tiktai vokiečiai ir šve
plai. Dovaną laimėjo švedą' 
$250 pinigais, 

į Lietuvius atstovavo Sout • 
i Bostono parapijos chorą.-, ( 
■ bet nieko negavo, nes iš visų 
buvo menkiausis ir prasčiau
sia dainavo. Musų parapijų- 
nims geriau butų namie po
terius kalbėt, o ne žeminti 
lietuviu vardą tokiuose kon- 
testuose. kur stoja kitų tautu' 
išlavinti žmonės.

Dovanas dalijo pats Ma; - 
sachusetts gubernatorių,; 
Fuller.

Jack Sharkey—lietuvis.
Ligšiol airišiai manė. j" , 

garsus Bostono kumštini;', 
kas Jack Sharkey (Šarki
nas) yra airišmonas ir toch 
airišiai ligšiol ji taip garbi 
no. Dabar Jack Sharkey vie
šai per anglų spaudą paskU 
bė, kad jis yra tikras lietuvi 
ir nepaeina iš žaliukų vtU 
lės. -Jack Sharkey’ sako, jo: 
didžiausias jam smagumą 
yra airišiams snukius 
žvt.

d

su

kiečių chorą;

I 
I

I
t
I
I

o

ALKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.

Ashland, Pa.
1:. I.avinskas

VVilmerding, Pa.
Kazim. Augustas 

Mahanoy City, Pa.
A . 1. Stašaitis

VVaterbury, Conn.
P. Motiečius
: . •>

S1.0;

2.0-‘

2.0t

25.0t
>c. prisiuntimo lėšų.

k

Viso sykiu $254.'4 •

DIDELIS BARGENAS
Geriausioj vietoj ant Bro- 

advvay, So. Bostone, didelis 
namas su keturiais storais iri 
9 šeimynomis parsiduoda pi-i 
giai ir su lengvomis išlygo-j 
mis. Storai neturi “lysų,” ga-’ 
Įima užsidėt bile koki bizni. ’ 
Šis namas turi būt parduotas! 
greitai dėl tulu priežasčių, i 
Bei platesnių žinių kreipki
tės pas TITUS P. GREVIS 

395 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel.: So. Boston 2340

I

> »■ ■ • TeL Sou^h Boston- 3520 <

I
Residence University 14p3-J. J

S. M. Puišiutė-Shalina ;

LIETUVĖ MOTERIS 
ADVQKATtT-’. J

S6S Broadw«y, Se.-Boki4x itaaa. J
Room-2. "• ' <NAUJI KELIAI PRAŠALINI- 

MUI LIG V N ESM AGUMŲ.
Be operacijų." be vaistų.

N ATL RALIS GYDYMO METODAS--: 
tai naujas kelias prie sveikatos.

Gydau dieglį ir kroniškas ligas. 
Patarimai dykai.

I

Tel. Riektnor.d 1119 d

Dr. David W. Rosen s
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
ŠLAITAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON. MASS.

Kodėl Juška nesirito 
Lundinu.

Kelios savaitės atgal buv 
paskelbta, jog Juška risis 
švedų čampijonu Alt-x Lur. 
din, vienok nesirito. Daugi 

lietuvių teiraujasi, kode' 
jiedu nesirito. Dabar "Kek: 

Nev įvio” reporteriui teko sužino 
Conservatory i ’ ti, jog nuo ristyniu atsisak- 
Universiteto mu-’ne Juška, o Lundinas. Va 

naši. Lundinas pasibijojo.
Pereitą ketvergę mu.- 

Ičampi jonas Juška lengv? 
! paguldė indijonų čampijon: 
įMontour, o šiame ketvug 
risis su policmanų čarnpii< 

Inu Donnell. Ta pati vakar, 
'taipgi risis puslietuvis M 
kevičius su pagailėjusiu i 

j tiku Charlie Hansen.
j NEPAMIRŠKIT ATSILAK 
KYT Į A & P KRAUTUVĘ 

275 BROADVv AY. SO. BOSJON.
Užlaikėm visokias daržoves 

žia mėsa ateina kožną dieną is 
tono skerdyklos. Nepamirški 
lankyti ir persitikrinki!. 

Lietuvis Vedėjas C. Ga:dj 
D. O'SuIlivan. Groci-i-:

I
i“Gocd time” kaštavo $325.
i Vasario 20-21 naktį lietu 
vis A. F. pasisamdė už $•> 
kambarį ir nusivedė dvi mei - 
ginas, vieną airišę. o kitą lie
tuvę. žinomo South Boston > 
škaplerninko dukterį, ku
rioms jis sakosi davęs p > 
$10.

Bet to neužteko. Pabudę ; 
iš ryto jis apsižiūrėjo, kad i ';

[jo kišeniaus yra dingę $30< . 
Reiškia, iš viso.“good time” 
kaštavo $325.

Pabijonukas.

Levlsi?.i Šiaučiūnas yri
■-.iška.- "Keleivio” krautuvė 
e: a;imkit.

REIKALAVIMAI.
M DARBO ANT 

>. Ilsu pafvręs vistų 
J. D.

- i: st., Detroit.

vis n. 
augini

< 8 > 
Mich.

i • ‘.Ii -I ŽMONĖS, kurie tu’ 
iki 12 metų, mes paimtu 

. jgir.t ir išleist mokyki" 
-eni žmonės ir turim fai 
-kitę <8>

C. PAI.ATIS 
\U CLAIRE. MICH.

PARDAVIMAI.
SO. BOSTONE

ynų medinis narna-
- modemiškais įtaisy 
..o 5-6-6 kambarius
- šviesa, maudynės i? 
ima ant pirmo flioro 
kiemas, vieta dėl ga

etc. Randasi laba 
toj prie Citv Point 

tik $19,000, lengvo.- 
Matykit

> P. GREVIS 
’95 Broadv/ay, 
o. Boston, Mass. 

. Boston 2340.

—ŠIMAI, KUR TU EINI?
— Einu pas barberį D. Galinį barzd į 

nusiskust:. B, tx jis puikiai išgalanda 
britvas ir turi gražų kišeninį kalendo
riuką su ei'ėmis. dainomis ir ža»«»i- 
tuais rateliams; tas kalendorius vertas 
pinigų, g kostumeriams jis duoda j; 
uždyką. Jei parašysi jam laišką ir įdė
si štampų bent už 5c.. tai jis nusiųs 
tau jį per paštą. Jo kalendoriuką ver
ta turėti, nes kas jį perskaitys, tas ap
turės liHHi dienų zupelnų atlaidą nuo 
ponų ir kunigų.

—O kur j i barbernė? Aš irgi nuei
siu.

—Jo barbernč v ra |x> šitokiu adre
su: I). GVLINLS (81 i
480'; — 7-th st.. So. Boston, Mass

1

Dr. Wen north. L. M.
1761 Washington st.,

Priešais Northhanipton 
elaveito stotį.
Boston, Mass.

Telephor.c Copiey 0653-M
Valandos: Ka-dien nuo 4 iki 9 vakaro. 

Nedėldieniais nuo 'j ryte iki 
2 po pietų.

VISOKIAS FLEMBERIU

Telefonas So. Itoston 2300. 
NAL'J \S LIETUVIS 

DENT1STAS

D f. St. A. GALVAfilSKI
(GALIN \l SKAS)

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Ncdėliomis pagal sutarties.

H I BROADH \Y.
S<>. BOSTON, MASS.

REIKMĖMS
Lietuvis Optometristas

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. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Streei
BOSTON. M \SS.

Ofympia Theatre Buikimg 
R-;om 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

Sold Direct 2 U. 
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PAIRAS ir I’RITAIKINTOJUSt

r- n*

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Hayirarket 1100 ir 1101 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply to. .

147 i’orlland St.. Netoli No. Station, 
SOSTON.

rJ
rO

§

^1n Išegzaminuoja akis, priskiriu 
įn akinius, kreivas akis atitiestnu 
Cl ir ambiyopiškose t aklose» aky- 
? se sugrąžino šviesą tinkamu
fįį laiku. #
Š J. L. PASAK ARNIS O. I).
įq 4 47 Bro*dway, So. B>*«:on. Mui

I

GREITAI
yra malonus 

. ėjusį šaltį pra- 
'-!">c. ir 50c.

lbą nuo skau- 
trkimo. plaukit 
-lančiu Antiscp-

PabaikiteI

Jieškojiirar

iru

l

ANTISEI’SOL 
DĖL GERKLĖS

SEVERAS COLI) 
& GRIP T SKLEIS

SI SEVERAS 
COI G H BALSAM

■ r\

•c

I
■

!

dabar, jeigu norite pal< 
šalčio. .Jums nereikia ž 
galite susirasti gyduole- 
tybę tūkstančiams i pi

ŠALČIAI PRAŠAUNAMI
Sover; 

imti ir ,1> a . 
salina : i-eit.. . k
Kad ga..
• lamos y"., 
gerklę i S..', 
sol. Ka: i.i Z.’

Pavojit. fi ; 
ir norm ilč - ■, 
vera's < ulė 
laukite ;u ju .. .

ANT PARDAVIMO VI<Os|

W. F. Severą Co.

jo kosulio ir 
“s čia pat jus

.<lė savo ver
si.

Chss. J. Buzevičia
LIETI VIS ELEKTRIKINLS

\ i -okj Eick;r.>s darbą padarau 
prieinama kaina.

-L itru kas nori įvest į naujus ar 
<enus namus elektriką, arba reika
linga pataisymų, duokit apskait- 
liuot mums, o persitikrinsit skirtu- 

ė‘- <
28 DENNISON ST_ 
RONBURY, MASS.

Tel. Roybury U967-M.

> ■
i
I

= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
<wriju leisk verkti, te?

k.i<i ‘■.mr'jl-’irt '• <.c. py ii
Dar riju—jam tnns’ti

33 33 X KT O
<i«» ctl
f urkoiiškd 
' i n iš-

v

»L ii:

3

.1

I’l.l’NKSNAS. Pilkus. Padurkas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės

parduodam _
ypatiškai arba rašykit

Didžiausi* sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini irtą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

tyri >
N.-rr 
ryta
•liūlio, mv*lung*.>.

rt-Did

Ku'Iiki^i
• a-1 :1

arba pa* i r.-k i

F.
104-114 So. 4th

tikro v:.inr
Jin ’TA t k

k t. r j i»a?c 

korii <
• t i«

AD. 1
Street

l»*ti nuo v durai •«"jinK>, \iduri\i
j j. J:p net ’>ra»o iar4rLn.,«.
i. r i ?‘..4P,bitM»—S5c7 už Ii'H.k.-i, 

•i-i : Ij'»>rar^rią

RICHTER & CO.
t Brooklyn, N. Y.

1

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo »r odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALI.EN ST.. Cor. Chambtrs St.. BOSTON, MASS.

Nušoko nuo laivo i jūres.
Plaukiant aną vakarą fe- 

rybotui iš Bostono i East 
, Bostoną, tūla moteris nušo- 
*ko i jūres ir nuskendo. Botas

-ris prašalinami 
až.inama su Se- 
ablets. Reika- 
Už baksą 30c.

\i’LIEKOSE.
1 : Rapids, U-

European Feather Co.
25 Lomeli Street.. Boston. Mass.

DR. H. N. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Se- 
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Ncdėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Te!. Haymarket 1126.

32 f H AM BERS S T., 
BOSTON, MASS I

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norit/ teisingų vaistų žemomis kainomis tai visada ateikite 

ant 1‘M) Salėm St., kur ra-ite visokių naminiu v:»:-t“>, š> knų nuo viso
kių ligų, kain tai: nuo galvos’ skaudėjimo, roo nžsisenėiusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo už-legimo plau
čiu. nuo kosulio ir kitokiu ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingi; 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo palinkimo dėl vyrų ir 
moterų Diciių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
inms patarnausime kuogeriausiai, pašauk amoa goriau- ns daktaru* 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut grru« vaistu® ir <i> 
tnupvt pinigus, tni ateikite j APTIEK.} po n-t-v-in
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS




