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Anglijos Maineriai Atmetė 
Valdžios Pasiūlymą.

STREIKAS EINA TO- 
LIAUS.

met darbininkai negauna al
gų, tai jie negali nieko pirk- 

; ti, ir pramonė da daugiau ' 1___ _ 1 _ _ _ ?
Tai ve, kiek lėšuoią Ang

lijos kapitalistams kova su 
Kad ir 

bankrotas gręsia. bet darbi
ninkams nusileisti buržuazi
ja nenori!

Kapitalistų užsispyrimas lė- tuomet kenčia, 
savo valstybei jau $1,000,- 
000, neskaitant darbinin
kų algų ir prarastų rinkų. darbo žmonėmis!

Kapitalistų spauda perei
tą sąvaitę užtriubijo visam ‘J 
pasauliui, kad Anglijos ang- * 
liakasiai. išstreikavę 6 mė-: 
nesiūs, streiką pralaimėjo ir 
nutarė grįžti darban.

Ištikrujų gi streikuojantįs 
Anglijos maineriai da nebu-‘

RUSIJOJ PALENGVINTA 
VEDYBOS.

Londono “Daily Express” 
korespondentas praneša iš 
Maskvos, kad sovietų val

džia panaikinusi vedybų re
gistraciją. Nuo dabar vyras 
ir moteris galės sueiti poron 

i ir gyventi be jokio leidimo iš 
valdžios pusės, ir galės per
siskirt kada lik jiems patiks 
Jeigu pora vaikų neturės, tai 
valdžia į jų reikalus visai ne- 
sikiš. Gyvendami poroje 
žmonės privalo tiktai turėti 
savo pasportuose pažymėta, 
kad jie vedę.

ŽULIKAI APGA
VO U

:
I.

NUNEŠĖ FRANCKUl 
$4,900.

įmoflus užsidėti 
>niškk profesiją” 
itai pralobti.

lums prisius- 
is Times” iš-

FRANCUZAI NENORI 
MOKĖT AMERIKAI 

SKOLŲ.
Amerikos valdžia 

vo tokio nutarimo padarę,; H. Padar^ su francu-
tik buvo paėmę balsavimui 
valdžios pasiūlymą baigti 
streiką tam tikromis išlygo
mis.

Balsuojant šitas pasiūly
mas buvo didele balsų dau
guma atmestas ir streikas ei
na toliaus. Plutokratų 
džiaugsmas buvo peranksty- 
vas.

Visos buržuazijos viltįs 
remiasi tuo, kad išbuvę 6

Nors

■ 50,000 ŽYDU RUSIJOJ 
GAVO ŽEMĖS DOVANAI.

Žydų komisarai Rusijoj j 
pasirūpino apdovanoti sa-l 
viskius nemokama žeme. 
Derlingiausiose Rusijos vie
tose, kaip antai Kryme. Uk
rainoj ir Baltgudijoj, žemė 
buvo dalinama žydams visai 
dykai. Naujos žydų koloni
jos buvo paliuosuotos nuo 
mokesčių ir valdžia da pa-1 . 
skolino joms pinigų labai dentas nouon oaavearaj 
lengvomis išlygomis. Beto, huosu noru apleido savo šalį. 
daug tokioms kolonijoms pi- nuėjo ištrėmiman Argen-, 
nigu sudėjo ir Amerikos žy- tinoje vien dėl to, kad atvy- j 
dai. Assoeiated Press prane-jkus .andai jam New orkan 
ša iš Maskvos, kad dabarti-dl.pl?matine rnislja j° P3'

Norėjo žmog 
“amerikonisl 

ir greitai

Iš St. I.ouis | 
ta “The St. Lo| 

įkarpa, kur pranešama, kaip 
, Jonas Franckj 
amžiaus lietuvi 
900, kuriuos ji 
gus metus susi, 
kus dirba vieti 
gaudamas tik j 
tę. Ir prie šiti 
<ai priėjo tiktai per ilgus me 
tus. Tuo tarpi1 ~ , li x*‘ 
viai. atvažiavę 
vėliau už jį, 
prisipirko namų ir važinėja
si smarkiais automobiliais.

Franckus girdėjo, kad 
žmonės greitai pralobsta iš 
slapto degtinės biznio, ki
taip vadinamo “amerikoniš
ka profesija,” kuriai ypač 
tinka tokie žmonės, kaip jis. 
Kodėl tad jam neužsidėti 
“minkštųjų gėrimų” biznį ir 
nepra lobti?

Ir kuomet šitokios mintįs 
•siuvo jo galvoje, pas jį atsi
lankė aną nedėldienį nepa
žįstamas vyras ir paragino 
iį tokį biznį užsidėti. Paskui 
tas nepažįstamas atsivedė 
da kitą nepažįstamą, kuris 
pasisakė turįs $4,000 ir norė
tų eiti su Franckum į biznį iš 
pusės.

Viskas buvo apkalbėta, dėldienį ištekėjo Francuzi- 
pelnas iš uroiektuojamoio joj už rusų didžiojo kuni- 

. . išrodė didelis ir grei- gaikščio Dimitro Pavlovičo
nesenai suimtasai Francuzi- reikėjo tik pinigų sudėti ir tuojaus buvo padaryta 

I joj Jtalų karimnkas Rmciotu jr gauti vietą bizniui. Ryto- Kunigaikštiene Iljinskaja. 
Gaiibaldi orgamzavęs^ di- įaus dieną nuvyko jie visi Juos sužiedavo rusų stačia- 
dziausi suokalbi nušauti ųrįs j banką ir Franckus išsi- tikiu metropolitas (vvsku- 
Mussolini ir nuversti fašistų visus savo pinigus. $4,- pas) Evlovskij. Vestuvėse 
valdžią Italijoj. Kelintas ųpo Bankas norėjo duoti,dalyvavo ir didis kunigaikš- 

,-1 jam drafta, bet jis užsispyrė, tis Kirvlas, kuris nesenai ap- 
paskejbusi, kad Lutų “cash." siskelbė busimuoju Rusijos

i Visi trįs “frentai” sugrįžo caru.

I

GERAS PAVYZDIS KUN. 
PURICKIU!.

Šiomis dienomis Bolivi
jos respublikos vice-prezi- 

____* > Abdon Saavedra 
Beto* liuosu noru apleido savo šalį

RUS1JA NUSIPLOVĖ 
RANKAS.

Ambasadorių Taryba tuo 
tarpu iš naujo patvirtina, 

kad Vilnius priklausąs 
Lenkijai.

Rusija pranešė Lenkijai, 
kad į Vilniaus klausimą ji vi
sai nesikiša. Ginčas tarp

įs, 44 metų 
s, neteko $4.- 
5 buvo nėr il- 
ąupęs. Franc
is skerdykloj, 
io $25 i sąvai- 
ikios algos ji-

niu laiku Rusijoj yra 50,000 dėjėjo bagaže buvo atrasta Lietuvos ir Lenkijos dėl ru- 
žydiškų ūkių. kuriems žemė į kokaino. Nors Amerikos vai- bežių esąs judviejų reikalas 
buvo duota visai dovanai, 'dzia dėl šito šmugelio jo vi- h-Maskva juo nesirūpina.

NORI. KAD AMERIKA 
PRIPAŽINTŲ RUSIJĄ.
Yale universiteto profeso

rius Jerome Davis, kuris ne- 
i senai sugrįžo iš Rusijos, pa
sakė: Aš nesuprantu, kaip 
Amerika gali priešintis Ru
sijos pripažinimui, kuomet 
visos kitos pirmaeilės val
džios pasaulyje senai jau ją 
pripažino, ir kuomet pati 

j Amerika yra pripažinusi 
daug silpnesnes ir mažesnes 
valdžias, negu sovietų Rusi- 

įjos valdžia. Prezidentas 
' Coolidge savo pranešime 
Kongresui 1923 metais pa
žymėjo Rusijos pripažini
mui tris reikalingas sąlygas. 
Bolševikai jau nesykį siūlėsi

zu valdžios atstovais sutarti i *dėl karo skolų atmokėjimo. 
tečiaus Francuziios visuo
menė tai sutarčiai pasiprie
šino ir Francuzijos parla
mentas nepatvirtino jos iki 
šiai dienai. Kada sutartis 
buvo paskelbta francuzų 
spaudoj, tai francuzai taip 
įsiuto ant amerikiečių, kad 
pradėjo juos užpuldinėti ir 
mušti.

mėnesius be darbo angliaka- . J?3^3’ ^ashingtonas iš- 
siai yra labai suvargę ir ba- ei^.? ” neoxiciaių per
dąs gali priversti juos grįžti spėjimą franeuzams, kad . .. .
i darbą. Todėl kada tik strei- ję^gu jie mano skolas Ame- tas sąlygas priimti, o betgi 
kiemai susirenka konferen- j 
cijon, buržuazija jau rėkia, 
kad streikas pasibaigė. Bet 
jis vis nesibaigia ir buržuazi
jai vis prisieina griežti dan
timis iš piktumo, kad darbi
ninkai taip ilgai laikosi.

Šitas buržuazijos užsispy
rimas neša Anglijos valsty
bei didžiausių nuostolių. 
Jeigu Anglija negalėjo atsi
griebti per 8 metus po di
džiojo karo, tai da ilgiau ji 
negalės atsigriebti po šito 
streiko.

Prekybos Tarybos pirmi
ninkas Anglijos parlamente 
patiekė anądien paviršuti
nių skaitlinių, kiek šių metų 
streikas gali maždaug Ang
lijai lėšuoti. Normaliu laiku 
Anglija turi metinių paja
mų apie 3,600,000 svarų 
sterlingų. Dėl angliakasių 
streiko šitos pajamos nukris 
nemažiau kaip 15 nuošim
čių. O 15 nuošimčių nuo 
3.600,000,000 svarų reiškia 
270.000,000 svarų. Ameri
kos pinigais tas išeina apie 
$1,100,000,000. Tai tokie 
nuostoliai bus tiktai preky
bai ir pramonei, kuri dėl sto
kos anglių dabar stovi sūpa
vai ižiuota.

O kiek gali būt vertos tos 
anglių rinkos, kurias per ši
tą streiką pasigriebė iš Ang
lijos kapitalistų Amerikos 
anglių trustas? Jų nei ap- 
skaitliuoti negalima!

Per šešis mėnesius Angli
ja netik negalėjo parduoti į 
užsienį nei vieno svaro ang
lių, bet turėjo da iš kitur im
portuoti 14,500,000 tonų, už 
ką ji užmokėjo daugiau kaip 
25,000,000 svarų sterlingų, 
arba 100,000,000 dolerių A- 
merikos pinigais. Tai vėl 
baisus nuostolis valstybei, 
kada tokią krūvą pinigų rei
kia išmokėti užsieniui.

Prie to visko nereikia už
miršti ir darbininkų algų. 
Sakoma, kad dėl kasyklų 
streiko kitose pramonės ša
kose darbininkai per šešis 
mėnesius neteko $140,000,- 
000 algų, neskaitant strei
kuojančių mainerių. O kuo-

francuzams, kad

rikai mokėti, tai jų parla- Coolidge nenori apie pripa- 
mentas turi tuojaus minėtą-žinimą kalbėti.
sutartį ratifikuoti, kad ir A- 
merikos senatas galėtų ją ra
tifikuoti. Nėra tečiaus vil
ties, kad francuzų parlamen
tas tą sutartį ratifikuotų. _______
Francuzai jau aiškiai paro- cija sakosi

__________
GARIBALDI NORĖJO NU

VERSTI FAŠISTŲ 
VALDŽIĄ.

Fra.ncuzijos slaptoji poli- 
i suradusi doku-

ų gi kiti lietu- 
j iš Lietuvos da 

prasigyveno,

ALBANIJOJ REVOLIU
CIJA.

Paryžiaus žiniomis, šiau
rės Albanijoj kilo revoliuci
ja prieš dabartinę valdžią. 
Skutari provincijoj esanti 
didžiausia panika, visos 
krautuvės uždarytos ir viso
kia prekyba sustojusi. Alba
nija yra respublika, kuri bu
vo sudaryta 1917 metais, 

j Dabartinis jos prezidentas 
jAhmed Zogu buvo išrinktas 
1925 metais. Valstybėlė ne
didelė, turi vos 831,800 gy
ventojų, ir priklauso prie 
Balkanų valstybių, kuriose 
visuomet verda kova.

___________________
AMERIKIETĖ TAPO RU

SU KUNIGAIKSTĖNE.
Miss Audrey Emery, A- 

merikos milionierių duktė iš 
Cincinnati, Ohio, pereitą ne-

sai nekaltino, tečiaus jis už- Nereikia nei' aiškinti, kad ši- 
sidėjo ant savęs bausmę. ‘ t -_ - - 1

Atsiminkit dabar kaip ei- miai susriprii^a Lenki jos pu- 
gėsi buvusis krikščioniškos
Lietuvos valdžios užsienių ______ _______ _____
reikalų ministeris kun. Pu- andai nepuolimo sutartį su 
nekis, kuomet jis buvo su-( svietų Rusija, tai šita sutar- 
gautas su 3 vagonais kokai-(tis tuojaus buvo išaiškinta 
no! itoin kad Rusiia nrinažistan-

toks Rusijos pareiškimas žy-

sę.
Kuomet Lietuva pasirašė

i taip, kad Rusija pripažįstan- 
' ti Vilnių Lietuvai. Lietuviuo-, ll v įiiiiu uiciuvai. uiuuuviuv

VENGRIJOS PARLIA- ,ge pakėlė ūpą, o Lenki- 
MENTAS PALEISTAS. joj paJėjo audrą
Šiomis dienomis Vengri-Į Varšuvoj kilo didžiausis 

jos diktatorius admirolas triukšmas, kad Lietuva susi; 
Horthy paleido parliamentą, tarusi su bolševikais atimti 
nes per 4 metus su viršum jis iš Lenkijos "Vilniją. Varšu- 
negalėjo nieko nuveikti, tik vos valdžia tuojaus pasiuntė 
nuolatos triukšmavo. Kova Maskvai notą, reikalaudama 
ėjo tarp opozicijos ir vai- pasiaiškinimo, kodėl Rusija 
ėdžios šalininkų----------- -sutartyje su Lietuva liečia

I^enkijos sienų klausimą, ku
ris buvo išrištas ir užbaigtas 
tarpe Lenkijos ir Rusijos

“Olų m®ntus; kurie parodą. kad W įa'iilio Mmiuo P^Ioviio
Amerikai mokėm nespnai snnmtasai Francuzi- ... . __ i___ __ i__ .

LENKAI NORĖJO UŽ
MUŠT VYSKUPĄ 

HODURĄ.
Pereitą nedėldienį Varšu

voj buvo didelės riaušės,dienų atgal ta pati francuzų 
prieš vyskupą Hodurą. šitas j policija buvo 1 ' "
vyskupas yra lenkų nepri-; kad šitas Garibaldi esąs fa-
gulmingos bažnyčios įkūrė-;šistų valdžios agentas-pro- su pinigais vėl Į Franckaus
1 JIS A m Priimi P -Tis riPDrinS}- įvlzorl ciinVolRiiia n__•_____ •jas Amerikoje. Jis nepripa
žįsta popiežiaus ir pamaldos 
jo bažnyčiose laikomos ne 
lotinų, bet lenkų kalba. Jo 
sėdyba yra Scrantone. Pa. 
Nesenai jis parvažiavo Len
kijon sudrutinti ir tenai “ne- 
zaležninkų” bažnyčią. Ir pe
reitą nedėldienį Varšuvoj jis 
turėjo didelį mitingą tuo 
tikslu. Bet Romos katalikų 
kunigų sukurstyti fanatikai 
pakėlė riaušes ir mitingą iš
ardė. Vysk. Hodur buvo ap
stumdytas ir apdaužytas, o 
jo draugas vysk. Bonczak 
buvo sužeistas į kaktą.

RUMUNŲ MARĖ TURI

vokatorius, ir kad suokalbius;namus?Busimas'jo “kompa-i 
prieš Mussolini jisai orgam-; nas” išsiėmė didelį pluoštą 
zuojąs tiktai tuo tikslu, kad: pinigų, sudėjo juos į skepe- 
davus fašistams progos |Uitęt pridėjo prie jųFranc- 
smaugti opoziciją. kaus pinigus, suvyniojo vi-

--------------- I sus į popierą ir užrakino į

AUDROS EUROPOJ 
NESILIAUJA.

Audros pietų Europoj vis 1921 metais Rygos sutarty- 
tebesiaučia. Atlantiko ir Vi
duržemio uostai pilni sudau
žytų laivų, žvejybos pramo
nė visai sustojo. Pakilusi jū
rių banga šį panedėlį užliejo 
Marselės uostą Francuzijoj, 
nunešdama į jūres daugybę 
prekių. Nuo didelių audrų ir .......—
lietaus Šveicarijoj labai pa- turi prigulėti: Lenkijai ar 
tvino Upės. Daug nuostolių Lietuvai?

je?
Ir tuo pačiu laiku Lenkija 

kreipėsi Ambasadorių Tary
bom kuri yra jau seniau pri
pažinusi Vilnių Lenkijai, 
prašydama, kad ji, Ambasa
dorių Taryba, da sykį pasa
kytu? kam ištikrujų Vilnius 
*•*’ • 1 — . • T 1 • • •

viesulas pridarė Italijoj ir 
Ispanijoj.

Ambasadorių Taryba atsi
sakė šitą klausimą spręsti, 
pareikšdama, kad jis yra jau 
išrištas ir užbaigtas. Tai reiš
kia, kad Vilnius priguli Len
kijai.

Šiomis dienomis ir Mask-

JIEŠKO UŽKASTŲ 
TURTŲ.

Buvusis Austrijos armijos 
karininkas gavo iš valdžios 
leidimą iškasinėti buvusio 
Austro-Vengrijos karaliaus 
sodus Vienos pakraščiuose. 
Jisai mano, kad tenai randa
si dideli turtai, kurie galėjo 
būt užkasti arba 1683 me
tais, kuomet Austriją buvo 
užplūdę turkai, arba 1805 
metais kuomet tenai buvo 
įsiveržęs Napoleonas.•_________
PRANAŠAUJA DAUGIAU 

ŽEMĖS DREBĖJIMŲ 
KAUKAZE.

Kelios dienos atgal žemės 
drebėjimas Kaukaze sunai
kino keliatą Armėnijos mie
stų. Nuo to laiko tenai vis 
jaučiamas požeminis dundė
jimas ir mokslininkai sako.

MIRTINA KOVA SU JŪ
RIŲ PLĖŠIKAIS.

Keturiasdešimts jūrių raz- 
baininkų, kitaip piratais va- j 
dinamų, pereitą sąvaitę už-i va atsiliepė. Atsakydama į
puolė anglų garlaivį “Sun- Į aną Lenkijos notą, bolševikų 
ning” Kynų pakrašty. Sar-! valdžia dabar sako, kad pa- 
gyba buvo apgalėta ir plėši-! sirašydama nepuolimo su- 
i._.- _• tarų su Lietuva ji visai netu

rėjusi tikslo kliudyti Lenki
jos-Lietuvos sienų.

Taigi Lietuvos kova už 
Vilnių vėl pasidaro sunkes
nė. Lenkija turi savo ranko
se stiprų trupą, būtent Am
basadorių Tarybos nutari
mą jos naudai. Ir tą trupą 
jai suteikė niekas kitas, kaip 
tik buvusi Lietuvos kunigų 
valdžia. Nedakepę musų 
krikščionių diplomatai patįs 
pavedė Vilniaus klausimą 
Ambasadorių Tarybai iš
spręsti', manydami, kad šita 
Taryba norės būt teisinga ir 
pripažins Vilnių Lietuvai. 
Bet aliantų ambasadoriai 
negalėjo pripažinti Vilnių 
musų krikščionims, kurie 
nelabai senai da kvietė kai
zerio generolą Urachą į Lie
tuvos karalius ir žadėjo 
krikščionišką Lietuvos mo
narchiją surišti su Vokietija 
“amžinais ryšiais.” Aliantai 
neturėjo Lietuvai simpatijų, 
ir jų Ambasadorių Taryba 
tuomet nusprendė, prašant 
pačiai musų kunigų valdžiai, 
kad Vilnius turi prigulėti 
Lenkijai.

SENIS BROWNINGAS TU- >ranckaus skrynią. Tuomet

ČEI” $300 J SĄVAITĘ.
“Keleivyje” buvo jau ra- Franckus paliko namie pini- 

šyta, kad New Yorko milio-igus dabot. Nesulaukdamas 
nierius vardu Brovning paė- jų sugrįžtant, Franckus nu- 
_= tarė pažiūrėti į skrynią. Ir

kada jis išvyniojo skepetai
tę, tai vietoj pinigų jisai ra
do tenai tiktai popiergalius.

Franckus nubėgo polici- 
jon, bet buvo jau pervėlu.

SEKUNDANTAS UŽMUŠ
TAS STUDENTŲ DVI

KOVOJ.
Austrijos mieste Graz pe

reitą sąvaitę buvo dviejų 
studentų duelis. Laike kovos 
vieno duelisto kardas nulužo 
ir ašmuo pataikė stovinčiam 
iš šono sekundantui krūti
nėn, pramušė plaučius ir tas 
studentas krito ant vietos 

i negyvas.

SUČIUPO 4,000 BAČKŲ 
GERO ALAUS.

Atlantic City, N. J. — Pe
reitą sąvaitę valdžios agen
tai čia susekė bravorą ir ra
do 4,000 bačkų stipraus 
alaus. Bravoro vedėju buvo 
tūlas Barkus. Ar tik nebus 
brolis to Bal kaus, ką prie 
“Laisvės” dirba.

RĖS MOKĖTI SAVO “PY- abudu svečiai išėjo pajieš-
ČEI” $3001 SĄVAITĘ. koĮj vietos “bizniui,” o

mė sau už pačią 17 metų 
mergaitę, pats būdamas jau 
60 metų seniu. Jis vadino ją 
“Pvče” ir bovijo ją kaip tik 
galėjo. Bet jaunai papliauš- 

' kai senis vistiek nusibodo ir 
: ji nuo jo pabėgo, ir pabėgus 
pareikalavo per teismą per-

t

kai paėmė laivo vairą Į savo 
rankas. Vėliaus betgi du lai
vo viršininkai gavo po du 
revolveriu ir puolė plėšikus. 
Prasidėjo kova, kurioj 12 
plėšikų tapo nukauta, o kiti 
padegė laivą ir nuleidę ke
lias valtis pabėgo. Paskui 
anglų karo laivas sugavo 
vieną valtį su 10 piratų.

GRJŽTI NAMO. _ . paieinamv v per teismą per-|
Rumunų karalius įsakė siskyrimo ir užlaikymo. Ir šį 

savo pačiai M arei tuojaus panedėlį teismas nusprendė, 
grjžti iš Amerikos namo. Jisikad ponas Browningas turi 
jau pirma musė jai telegra-mokėti buvusiaisavo“Py- 
mą, bet ji norėjo dapasidau-;čei” po $300 alimonijos kas 
zyti po Ameriką Gavus da- :sąvaitę ir da užmokėti $8,- 
bar griežtu reikalavimą gr>z- Į 500 jos advokatui, kuris ve- 
ti namo, ji net' apsiverkė. Ji dė prieš ii bvla. 
ketino da Bostonan atvykti,: p- x_. 
bet dabar jau neatvyks. ! ____ _

FRANCUZAI IŠNAUDOS 
KELIAUNINKUS.

Ot tau, seni, ir “pyčė!”

< ŠVARCBURGO PRINCE- 
SA APVOGĖ PILI.

s Erfurte tapo patraukta!
Francuzai žada įvesti nau- teisman Švarcburgo prince- 

ją įstatymą svetimšaliams sa našlė už apvogimą buvu- 
išnaudoti. Jeigu tas įstaty- sios jos pilies. Sakoma, kad 
mas bus priimtas, tai už lei- ji išvogė i“ ‘ 
dimus gyventi Francuzijoj ginklus ir c 
svetimšaliai turės sumokėti brangenybių, i 
vald per metus 350,000,- juos Berlino perkupčiams. 
000 frankų daugiau, negu jie Visi tie turtai dabar prigulė-

iš pilies arsenalo
■ daug visokių; 

ir pardavusi'

dabar sumoka. jo valstybei.

kad Kaukaze gali ištikti ki- girias.

STIRNA ATBĖGO I 
MIESTĄ.

Į Bangom miestą, Maine’o 
valstijoj, pereitą subatą at
bėgo didelė stirna. Pastrak- 
sėjo gatvėse ir vėl nusinešė i

tas žemės drebėjimas, daug 
smarkesnis negu pirmas.

UŽGRIUVO KASYKLA 
SU ŽMONĖMIS.

sylvanijoj, pereitą sąvaitę 
užgriuvo Tomhickeno ang
lių kasykla, užberdama 6 
darbininkus. Paskui į kasyk
lą pradėjo veržtis vanduo. 
Užbertiems maineriams gel
bėt buvo sumobilizuota apie 
1,009 žmonių. Rašant šiuos 
žodžius da nėra žinios, ar 
užbertuosius pasisekė išgel
bėti, ar ne.

i
-----------------------------------

Netoli Hazletono, Penn-

BANKININKAS NUSI
ŽUDĖ.

New Orleans mieste į gra- 
boriaus ofisą atėjo bankinin
kas Irby. buvusis Canal Ban
ko prezidentas, ir nusišovė. 
Manoma, kad savžudystės 
priežastimi buvo suirusi jo 
sveikata ir melancholija.

GAISRE ŽUVO 3 ŽMONĖS
Los Angeles mieste šį pa- 

nedėlį sudegė 4 aukštų na
mas ir liepsnose žuvo 3 žmo-
nės. Aštuonios moterjs buvo Į Taigi sunku dabar už jį 

'išgelbėtos iš ugnies. ’kovoti.
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DEŠIMTS STALINO 
PRISAKYMŲ.

Stalinas išleido komunis- traukiama 
ams Dešimtį Prisakymų. P lojimais, 
aip kaip Maižius kitą syk į 
tave Dešimtį Prisakymų 

žydams.

kalbėjo ištisas 3 valandas ir 
jo kalba tankiai buvo per- 

karštais delnų

Anot Kamenevo, pavojus 
Rusijos socializmui gludi ne 
užsienių intervencijoj, kaip

ris, Lietuvos Centralinio sta
tistikos biuro valdininkas, 
koks tai “genštabktas.” pra
voslavų eperc’nialinės tary
bos nariai, ir vienas Soviet ą 
Rusijos polpredstvos (politi
nės atstovybės) juriskonsul
tas.

Vadinasi, bolševikų atsto
vas darbuosis prie “Echo” iš 
vien su rasputininkais ir ki
tais juodašimčiais.

■ L ei -

r

štai tie Stalino sudėti po- ^ta^?as pasakojo, bet pačioj 
tenai, kuriuos kiekvienas 
tikras komunistas turi žinoti 
atmintinai:

1. Nelaužysi partijos vienybės 
disciplinos, tai yra, neorgani
zuosi frakcinių elementų.

2. Nesinaudosi šalies vargais 
ir nedarysi valdžiai nesmagumu.

.3 Nežadėsi darbininkams di
desnių algų, negu mes galim mo
kėti.

4. Neagituosi už pabrangini
mą manufaktūros prekių arba 
už pakėlimą ūkininkams mokes
čių.

5. Nepakasinėsi leninizmo pa
matų.

6. Neardysi komunistinio In
ternacionalo.

7. Atsidūręs partijos mažu
moj, nešauksi kiekvieną sykį ant 
stego užsilipęs, kad partijai grę-‘ 
šia “krizis.”

8. Nerinksi nepatenkintų par-į 
rijos elementų naujai partijai* 
tverti.

9. Nevartosi demagogiškų 
priemonių populiarumui Įsigyti.

10. Nemulkinsi partijos rei
kalavimais demokratinės tvar
kos jos organizacijoj.

Šituos “prisakymus” Sta
linas perskaitė buvusioj ne
senai komunistų konferenci
joj Maskvoje. Jie buvo pa
skelbti ir bolševikų spaudo
je. Stalinas taiko juos dau
giausia Trockini, Zinovje- 
vui ir Kamenevui, kuriuos 
jis vadina “kino revoliucio
nieriais,”

Rusijoj, Kur vidurinės kla
sės ūkininkų turtai nuolatos 
auga, ir kur naujoji politi
ka (NEP> auklėja naują 
buržuaziją.

“Jus, žinoma, galit bausti 
mus uz partijos disciplinos 
laužymą,” šaukė Kamene
vas, “bet mes skaitom savo 
pareiga perspėti partiją nuo 
tų pavojų, kokie jai gręsia.” 

. Kaip matote, tai ir Štali- 
Inas, ir jo opozicija, kalba 
apie socializmo vykinimą.

Tuo pačiu laiku visi žy
mesni sociaiistai Rusijoj sė
di sukimšti kalėjimuose, ar
ba miršta Soloveikose. So- 

jcialistams nevalia net laik- 
Įraščių Rusijoj leisti, 
į Iš to jau kiekvienam gali 
į būt aišku, kad komunistų 
vykinamas “socializmas” 

i yra ne socializmai, bet tas 
i pats despotizmas. Katras bu
vo ir prie caro valdžios, tik 
kitokiu vardu pavadintas. 
Caro valdžia vadinosi “sa- 
moderžavije,” o bolševikų 
režimas pakrikštytas “prole
tariato diktatūra.”

ARTISTAI YRA KEISTI 
ŽMONĖS.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad artistas V. Dinei
ka, gerai žinomas amerikie
čiams “dzimdzius,” parva
žiavęs. Lietuvon ir negalėda
mas susikalbėti su valstybi
nio teatro direktorium, nu
vyko į Revelį ir tenai prisi
dėjo prie rusų teatro.

Klerikalų organas “Ry-, 
tas” pradėjo kaltinti “bedie-; 
viską" Lietuvos valdžią, kad* 
ji neduoda savo tautos artis
tams užsiėmimo.

Prabilo šituo klausimu ir 
“Naujienos.” Jos sako:

“Užsiminus apie artistus 
tenka pastebėti, kad tai yra 
dažnai tokios rūšies individu- 
mai, kurie mažiaus, negu kas 
kitas, moka tarpusavyje san- jienos.

t

KUNIGAS NEGALI PRI- 
RODYT, KAD YRA 

DIEVAS.
Rochestervje buvo aną

dien debatai tarp pagarsė
jusio kriminalogo Darrotv ir 
teologijos daktaro kun. 
Clintono Wunder’io. Debatų 

______, tai yra tokiais j tema buvo: “Ar turi gyyeni- 
žmonėmis, kurie tiktai judo-Įmas tikslą?” (“Has Life a 
muose paveiksluose lošia Puipose?”). Darrow laikė 
“revoliuciją.” Jis pasakė, negatyyę pusę, tai yra. kad 
kad jiems yra tik dvi alter- tokio tikslo visai nėra, 
natyvos: arba viešai prisipa
žinti prie savo klaidų, arba 
laikytis ir toliaus menševiz- 
mo.

įdomus dalykas, kad Sta- 
inas vadina Zinovjevą 
‘menševiku,” tai yra deši- 
■iuoju, kuomet visi žino, 
:ad Zinovjevas yra kairiojo 
jolševikų sparno vadas ir 
stoja už “viso pasaulio revo- 
iuciją.” Taip pat yra ir su 

Kamenevu.

I

tsikoje gyventi. Asmeninės 
; mbicijos ir ‘nervai,’ tur būt, 
niekur kitur nevaiHina tokios 
sv,';!):os rolės, kaip <.arpe artis
tų.

"Siti nemalonu re i‘•kinį senai 
vii. ps tebėjusi ir Amerikos 
lietuviu publika. Ji nekartą ste
bėjosi, kodėl net iš Liet ’ vos at
važiavusieji artistai čia kelia 
vaidus vieni su kitais, skaidosi 
į smulkias kuopeles, daro vieni 
kitiems konkurenciją ir veda su 
kits kitu polemikas laikraščiuo
se.

“Galima įsivaizduoti, kiek 
tų ‘artistiškų’ rietenų turi būt 
Lietuvos ‘stalyčioje.’ Kaune, 
kur aplink vieną valstybinį te
atrą yra susispietę kelios de
šimtys didelių ir ne taip dide
lių žvaigždžių ! Tad jeigu tenai 
Įvyksta koks nesusipratimas 
tarpe tų meno darbuotojų, tai 
šaukti, jogei tai esąs ‘pavojus 
tėvynei.’ yra mažų-maziausia 
juokinga.’’

Bet, kaip anglai sako, 
“there is exception to every 
rnle.” Mikas Petrauskas ir 
Vanagaitis yra iš tokio tipo 
artistų išimtis. Kaip vienas, 
taip ir kitas yra netik geri 
artistai, bet ir gabus organi
zatoriai. Jiedu neskaldo, bet 
lipina į daiktą, sako “Nat>

SAULES DĖMIŲ ĮTAKA 
I ŽMONES.

LENINO "TESTAMENTAS”.
Bolševizmo tėvas pranašavo 
Stalino su Trockiu susirėmi

mą ir komunistu partijos 
skilimą.

New Yorko žydelis Max 
Eastman. žinomas bolševiz
mo garbintojas, išvažiavęs 
Rusijon susiginčijo su bolše
vikų vadais ir dabar paskel
bė New Yorko “Times’e” na- 
bašninko Lenino “testamen
tą,” norėdamas parodyt, 
kaip bolševizmo tėvas žiurė
jo į žemesniuosius savo “ta- 
voriščius.”

Tame savo “testamente” 
Leninas kalba apie Staliną 
su nepasitenkinimu. Jo ma
nymu, Stalino nusistatymas 
yra klaidingas. Leninas nu
matė Trockio su Stalinu su
sikirtimą ir pranašavo ko
munistų partijos skilimą. 
Kaip žinome, pastaruoju lai
ku Trockis sukėlė prieš Sta
liną didelę opoziciją ir daug- 
netruko, kad butų plyšus vi
sa komunistų partija 
nas kol kas 
Trockis išmestas iš 
biuro ir prašalintas 
kitų “kazionų” vietų. Parti
jos skilimas sulaikytas, nors 
jis gali įvykti vėliau.

Eastman todėl sako, kad 
Leninas buvęs tikras prana
šas. Jis pažinojęs žmonių 
psichologiją ir galėjęs be ap- 

: sirikimo nusakyti ateitį.
! Eastmanas yra gabus ra- 

' šytojas ir kritikas, tečiaus su 
apie bolševikų 

a sutikti.
Nekoks buvo iš Lenino 

pranašas.
Nėra abejonės, kad Lėni-

■

Stali- 
paėmė viršų.

Polit- 
iš visų

Trockis yra gabus tiktai 
kaipo kalbėtojas. Jis moka 
užžavėti publiką. Jis užbai
gia paprastai tuomet, kada 
publika daugiausia ploja. 
Kitaip jis nuo pagrindų ne
nueis. Jis yra aktorius. Jam 
rupi, ką apie jį pasakys atei
ties istorikas.

Stalinas yra visai kitokio 
tipo žmogus. Prakalbomis ji
sai neužsiima. O jeigu ir kal
ba, tai publikos aplodismen
tai jam nerupi. .Ame atei
ties istoriką jisai nepaiso. 
-Jarn rupi tik vienas dalykas 
—įgyti ir laikrti savo ranko
se galią.
Trcckis sumuštas iš pirmo 

susirėmimo.
Kuomet Trockis beria sa

vo žodžius į minią kaip iš 
maišo, tai Stalinas sėdi susi

rietęs- savo raštinėj ir daro 
planus.

Nelabai senai da Trockis 
buvo vadovaujamas komisa
ras. Jo vardas skambėjo po 
visą pasaulį. Stalinas tuomet 
nei komisaru da nebuvo. Jis 
buvo tik komunistų partijos 
'sekretorium, ir jo vardas 
mažai kam tebuvo žinomas.

I
I

•Jau senai patirta, kad d i- negali, nes žeme yra saulės 
dėsnių dėmių saulėj pasiro- dalis, 
dymas neigiamai 
į žemę, sukeldamos joje eilę turi tas pačias medžiagas. O 
magnetinių ir paprastų aud- pasak Flamariono, saulė vi
lų. Magnetinės audros truk- sur žmoguje yra, net jo aša- 
do telegrafo, telefono ir ra- roj. T»s tiesa. Kaip žinoma, 
dio susisiekimą, kartais per- žmogaus ašara susideda iš nas buvo gabus žmogus ii, 
traukdamos kuriam laikui jį chloro, sodos, mineralinių žinoma, ne kvailas. Bet kad 
tarp atskilų kraštų, šiaip, be druskų ir didelio vandens jis butų galėjęs iš kalno ma- 
jokių prietaisų jos nepaste- kiekio. O juk soda buvo pir- tyti ateitį, tai yra nesąmonė, 
biamos. Paprastos audros ži- moji medžiaga, patirta sau- 
nomas reiškinys ir jų žalapėj pagelba spektro. Reiškia, 
aiški. -saulės dėmių neigiama įtaka

Ypatingai daug saules dė- neaplenkia nė žmogaus. Tik 
imiųirgana didelių pastebė-1 
ta šiemet. -Jų daug daugiau.

ulė -: ..asiro- dalis o žmogus ,^vo keliu > j^a(tomis‘ ap-j 
i atsiliepia yra kilęs is žemes. Dėlto visi lvderius negalima 
nnn i /■» i ai I n ♦ r o m •ir* wi r. r» f 1 *■ ■
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publiką jisai tiesiog vengda
vo. O betgi populiariškiausi 
tų laikų demokratu partijos 
oratoriai buvo paklusnus jo 
klapčiukai. Jie ėjo kur t ik jis 
juos siuntė; jie kalbėjo ką 
jis jiems liepė; jie tylėjo ka
da jis liepe jiems užsičiaup
ti.

Ir tas tylus, ramus Tam
many “bosas,” kurį nedaug 
kas yra matęs, o da mažiau 
girdėjęs, per ilgus metus tu
rėjo savo rankose valdžios 
vairą. Jis tik patraukdavo 
siūlą, ir jo Kla|k‘iiikai šoki
nėdavo.
Stalinas yra antras Charley 

Murphey.
Stalinas yra bolševikų 

valdžios Charley Murphey. 
Jis tyli ir vaido. Trockis gi 
yra tiktai kalbėtojas, kuris 
mėgsta aplodismentus.

Taigi teisinga yra toji pa
tarlė : “Kas ko jieško, tą ir 
randa.” Trockis visą savo 
gyvenimą jieškojo tuščios 
garbės. Ir jis turėjo jos i \a- 

į lias. Stalinas gi siekė galios, 
Į ir jis dabar viešpatauja.

Leninas rašė, kad Stalinai 
klysta, o Trockis gabiausis 
žmogus. Gyvenimas gi paro-

v»
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Kunigas aiškino, kad sa
vęs išlaikymas yra svarbiau- 
sis gyvenimo tikslas; kad 
nuolatinis žmogaus bandy- kaip buvo 1917.1909 ir 1903 
mas tobulinti savo rasę ir su- metais. Dėl to ir audrų skai- 
žinoti kas da nežinoma, tai šiemet daug didesnis.
mas tobulinti savo rasę ir su-

:

SOCIALISTUS ŽUDO, IR 
SAKOSI VYKINĄ SO

CIALIZMĄ.
Atėję dabar iš Rusijos 

bolševikų laikraščiai paduo
da smulkių žinių apie komu
nistų partijos konferenciją 
Maskvoj — tų konferenciją 
kuri nubaudė Trockį, Zinov
jevą, Kamenevą ir kitus opo
zicijos vadus.

Stalinas kalbėjo toj kon
ferencijoj ištisas 4 valandas, 
smerkdamas opoziciją. •

Mes da negalini pasigirti, 
kad Rusijoj yra socializmas, 
sakė Stalinas. Socializmo 
pas mus da nėra, nes jam 
gresia svetimos intervenci
jos pavojus. “Bet aš esu 
tvirtai įsitikinęs, kad socia
lizmas pas mus įsigyvens, 
jeigu tik mes laikysimės Le
nino nustatytų principų, o 
Trockio mokslą atmesime.”

Didžiausis socializmui pa
vojus gręsia iš Amerikos, 
sako Stalinas. Amerika uži
manti Anglijos vietą ir virs
tami imperialistinių valsty
bių galva. Imperialistinė jos 
kapitalo galybė pradedama 
jausti visam pasaulyje. Iš to 
galįs kilti kitas pasaulio ka
ras.

Ir čia Stalinas smarkiai 
nuplakė opoziciją, kad šito
kio pavojaus akyvaizdoje ji 
arde ir skaldo komunizmo 
spėkas. Jis daugiausia mušė 
Trockį. Zinovjevą ir Kame
nevą, kuriuos jis vadina “ki
no revoliucionieriais.’’

Po Stalino atrištojo Ka- 
menc ’-as opozici jos ginti. -Jis
i t ■ . .
i • * • *
t '

Trockio galybė išrodė di- dė, kacj Stalinas buvo daug 
dėlė tik patol, pakol Pa^i-į gabesnis. Trockio kelias bu- 

jvo klaidingas.
Komunistu skilimas kitur.
Leninas pranašavo, kad 

pliaukšterėjo pirštais Troc- dėl Trockio susikirtimo su 
kio linkui, ir pagarsėjęs Rau- Stalinu turės skiki Rusijos 
donos Armijos galva išnyko komunistų partija. Nors iš- 
nuo scenos. i..................

Jsitėmykit situacijos iro
niją. Trockis, kurio paveiks
las puošia tūkstančių komu
nistų namus: Trockis, kurio 
vardas visuomet buvo lygi
namas su Lenino vardu — 
tas Trockis susitikęs arenoj 
su nežymiu Stalinu krinta iš 
pirmo susirėmimo nukrėstas 
nuo kojų! O kuomet atsikė
lęs Trockis pasikvietė talkon 
Zinovjevą ir abudu pradėjo 
organizuoti prieš Staliną 
opoziciją, tai abudu buvo 

j niekingai laukan išspirti ir 
paskui d a turėjo su didžiau
siu nusižeminimu parašyti ir 
viešai paskelbti atsiprašy
mą, kad išvengus kalėjimo, o 
gal ir sušaudymo! Kodėl 
taip atsitiko?

“Pagrindų žmogus” 
nesvarbus.

i jos vadai jo nekabino. Bet 
į kaip tik prasidėjo tarp jų 
kova, Trockis krito iš pirmo 
susirėmimo. Stalinas tiktai

I

(tikrųjų ji buvo jau netoli 
skilimo, tečiaus neskilo: už
tai suskilo komunistai kito
se šalįse, būtent: Vokietijoj, 
Francuzijoj, Norvegijoj ir 
Čekoslovakijoj. Vieni jų sto
jo už Stalino valdžią, o kiti 
už jos opoziciją, kuriai va
dovavo Trockis ir Zinovje
vas. Tiktai .Amerikoje ne
daug yra Trockio-Zinovjevo 
šalininkų. Čia jie beveik visi 
ištikimi Maskvos valdžiai. 
Taip yra dėlto, kad Ameri
kos komunistų agitatoriams 
Maskva moka algas. Užsi
stoti už Trockj ir Zinovjevą, 

• tai reikštų netekti “senvi- 
čių” iš Maskvos.

Panašiai yra ir Vokietijoj. 
Nors opozicija tenai susida
rė, bet vis dėlto didžiuma 
laikosi oficialės Maskvos, 
nes Maskva išmoka Vokieti
jos komunistams milionus

Jeigu jis butų buvęs toks 
pranašas, tai jis nebūtų to-- 
kių klaidų pridaręs, kokiųj 
jis pridarė. Jis negalėjo net 
ir to paties Trockio bei Sta- 

", Pavyz- 
Sardou iš Faure patyrimu, džiui, tame “testamente,” 
tomis dienomis, kada saulė- kuri Eastmanas paskelbė, 
je daugiau būna dėmių, ligų Leninas sako: “Stalinas yra 
kiekis pakyla net ligi 84G. perdaug šiurkštus... Man ro

dos, kad jis nevisuomet su
pranta. su kokiu atsargumu 
reikia vartoti galią.” O apie 
Trockį Leninas sako, kad tai 
esąs “gabiausis vyras dabar- 

(tiniame Centro Komitete.” 
Visa tai yra labai įdomu, bet 
nelabai svarbu. Svarba yra 
visai kitur.

klausimas, kaip tas neigia
mumas žmoguje reiškiasi. G. lino rolių suprasti. 
C_____ 1____ ¥’___________________X_____•_______ I 1 - • • x_______ .lx____x
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Saulės dėmių neigiamas. .
reiškinys žemei buvo auškus. 1 šios ligos nėra kokia nors 
Tečiau jau senai yra kilęs'epidemija, bet daugiausia 
klausimas, ar tat nedaro to-■ susideda iš širdies, kraujo 
kios pat įtakos ir į žmones? indų, vidaus ir nervų susirgi- 
Ilgai diskusuota šis klausi- mų.
mas ir pagalios prieita išva- Beto, dar saulės dėmės 
da. kad saulės dėmės neigia- daro neigiamą įtaką ir oro 

hnai atsiliepia tiek žemei, šilimai. Šiemet žiema bu-

kitas gyvenimo tikslingumo 
prirodymas.

Darrow ginčijo, kad taip 
nėra. Jeigu gyvenimas turė
tų kokį nors tikslą, .tai turėtų 
būt ir “tikslintojas” (“pur- 
poser”>, paprastai žinomas 
kaipo “Dievas,” tuo tarpu gi 
nėra jokių prirodymų, kad i__  ____
tokia esybė butų. Gyvenimas ’ tiek žmonėms. Kitaip ir būti sianti labai šalta ir ilga, 
yra “beprotiškiausia bepro
tybė,” kokią tik galima įsi- į 
vaizduoti, sako garsusis ad
vokatą^ Girdi, tik gerai įsi
žiūrėkite : ar yra gyvenime 
kokia nors tvarka, simetrija, 
ar kas kita? Nieko panašaus. 
O jei žmogus kovoja, tai jo 
kova nėra gyvenimo tikslas, 
bet žmogaus noras paleng
vinti savo būklę, pakol jis 
gyvas.

Debatai buvo baptistų 
bažnyčioj. Iš 11 parapijonų 
buvo išrinkta teisėjų komisi
ja, kuri turėjo nuspręsti, ku-. 
ri pusė debatus laimėjo. Ir 8 
balsais prieš 3 buvo nuspręs
ta, kad debatus laimėjo “be
dievis” Darrow. Teologijos 
daktaras kun. Wunder nega
lėjo prirodvt, kad yra Die
vas.

____________ i

BOLŠEVIKAI SUSIBIČIU
LIAVO SU RASPUTININ- -

KAIS.
Kaune eina rusų kalba 

laikraštis vardu “Echo” 
(“Aidas”). Iki šiol jį vedė 
diktatorius Buchovas, o da
bar susidarė jo vedėjų ko
lektyvas, kuris paskelbė, kad 
iš buvusio iki šiol privačio 
laikraščio, dabar “Echo” ta
pęs visos Lietuvos “rusų bal
su.”

Kaip “Lietuvos Žinios” 
244-tame numery praneša, į 
“Echo” vedėjų kolektyvą, be 
kitų, įnėjo šie asmenįs:

Bavusis Romanovo-Ras- 
: putino monarchijos ministe-

> ‘ i 11 v4 • X Z UC4 l 1 J.* 1 1 I Z A 1 \ 711 W **

Kodėl Trockis taip leng- aukso rublių. Yra daug agi- 
vai buvo sumuštas, atsakyti tatorių, kurie iš Maskvos pi- 
nesunku.-Tariamoji Trockio; nigų ir gyvena. Jie kalba ir 
galybė rėmėsi jo populiaru- j ašd už Stalino politiką, nors 
mu išlaukiniame pasaulyje? šita politika yra aiškiai anti- 
kuomet Stalinas kontroliavo, komunistinė ir anti-lenininė. 
visagalės Komunistų Parti-j (K “NevLeader.”)
jos mašineriją, 
'riant — mašineriją RusijosĮ 
valdžios.

Stalino rankose buvo: bjaU)qUS darbus atlieka ne orvvvhp* ? i a m i -’

i
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Kai angliakasiai pernai pareikalavo daugiau algų, tai anglių t į lįstas šaukė, kad negali darbinin
kam? algų pakelti, nes tuomet reikėtų anglį pabranginti, o šito jis nenori* daryti ir taupioji Cool- 
idge'o valdžia butų tani priešinga. Bet dabar anglies trustas kaina ant anglies gerokai pakėlė ir 
visuomenę plėšia, o valdžia nesako nei žodžio. (Iš “Labor.")

t

kitaip ta- i------ ;-----r------ ----------------
ia Rusiio^ VYRU ROJUS.

i Turkijoj kai kyr visus sun- 

SOO.OOO komunistų gyvybė:' ^ai.'bet
jų kazioni (laibai. jų ai-1 gubernatorius iš Koristanti- 

pajokai ir kitokie da- nopolio važinėdamas po prej* 
kykai. Ir kuomet atėjo spren- vinciją Juodu jų jūrių zonoj 

tai tas pastebėjo, kad laukų darbus 
.orato_ dirba vien moterys, o vyrai rius, tas "bolševikiškos re

voliucijos audrasvaidis;” tas Į 
"tėvas 
Armijos,” 
komisaras 
pasirodė visai bejėgis prieš 
tuos smūgius, kuriuos jam 
taikė tykus, neiškalbingas 
gruzinas, Stalinas.

Trockis yra pagrindų žmo
gus. O kiek pagrindų žmo
gus turi svarbos?.
Galingas Tam man inkų 

das Murphey daug 
nekalbėjo.

Galingas New Yorko 
dinamos “Tammany Hali” 
politikierių vadas, nabaš- 
ninkas Charley Murphey, 
kiek žinoma, per visą savo 
karjerą nėra pasakęs nei 
vienos prakalbos nuo pa
grindų. Jis net su laikraščių 
reporteriais niekuomet ne
norėdavo susitikt, kad jo 

I vardas nepatektų į spaudą. 
^Prakalbų, pasirodymo prieš ne.

džiamoji valanda, 
"pasaulinės garbės 
rius,” tas "bolševikiškos re-

vinciją Juodųjų jūrių zonoj

ir vadas Raudonoj 
tas ‘garsi ausi s 

” — Trockis —

▼a-

va-

įtuo tarpu sėdi kavinėse, ru
ko ir pasakas pasakoja. Gu
bernatorius pasipiktino ir iš
leido įsakymą visu tos srities 
miestelių ir kaimų seniū
nams, kad kiekvienas svei
kas vyras butų priverstas 
dienos metu dirbti laukuose 
ir nebūtų leista jiems dyki
nėti kavinėse.
APGAVINGI SKELBIMAI 

NUNEŠA ŽMONĖMS 
1500,000,000.

Apgavingi skelbimai, ku
rie siūlo žmonėms stebuklin
gų vaistų nuo visokių ligų, 
gcrantuoja merginoms gra
žumą, žada per laiškus išmo
kyti visokių amatų, siūlo vi
sokių muilų ir tepalų veido 
pagražinimui, riebumo su
mažinimui ir tt., kas metai 
Amerikoj išvilioja iš lengva
tikių žmonių apie $500,000,- 
000. Taip sako Federalė Pre
kybos Komisija Wa*hingto-

«9i > •
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Brookluno Kriaučių Reikalai

BROOKLYN, N. Y. 
Nepaprastas kriaučių susi

rinkimas.
Lapkričio ll d. buvo su

šauktas nepaprastas 54-tos 
skyriaus susirinkimas. Narių 
į šį susirinkimą atėjo visai 
mažai. Mat. komunistinis 
komitetas garsino šį susirin
kimą taip, kad kriaučiai į jį 
neitų. Komunistų tiksiąs yra 
žinomas: juo mažesni susi
rinkimai. tuo jiems lengviau 
juose triumfuoti.

šiame susirinkime vienas 
kriaučius man papasakojo, 
kad jų dirbtuves čermanas 
(komunistas) šitaip garsinęs 
šį susirinkimą: “šį vakarą 
bus kriaučių ekstra mitin
gas. Jeigu kas norite, tai at
eikite. Bet ar eisite, ar ne, 
mes vistiek nutarsime taip, 
kaip mums patinka. Tai ge
riau nei neikite.*’

Tai matote, gerbiamieji, 
kaip komunistų komitetas 
“stengiasi” sutraukti kriau
čius į susirinkimą.

Patartina musų kriau
čiams kuoskaitlingiausia 
lankyti susirinkimus, ypač 
šiais laikais, kuomet komu
nistai varinėja visokias intri
gas.

šis nepaprastas susirinki
mas buvo sušauktas tikslu 
paremti New Yorko moteriš
kų rūbų siuvėjų streiką. Mat 
pereitame mėnesiniame susi
rinkime musų lokalas nuta • 
rė paaukoti streikieriams 
vienos valandos ra\o uždar
bį. Vėliaus gi Ne\\ Yorko 
Amalgainenų Unijos Joint 
Boardas išleido patvarkymą, 
kuri visuotinas dirbtuvių 
pinnininkų susirinkimas už
tvirtino, kad New Yorko 
Amalgameitų Unijos nariai 
užsidėtų po vieną dolerį as- 
sesmentų parėmimui strei
kuojančių moteriškų rabų i 
siuvėjų.

Taigi šis klausimas ir bu
vo svarstomas šiame 54-to 
skyriaus susirinkime.

Dabar keli žodžiai apie 
tai, kaip ištikrujų komunis
tai atsinešė į šį klausimą rei
kale rėmimo streiko.

Pereitame lokalo mėnesi
niame susirinkime komunis
tai plūdo Joint Boardo vir
šininkus,buk jie neremia mo
teriškų rūbų streikierių, ir 
buk •' Amalgameitų Unijos 
viršininkai laukia, kad strei-|nieš 
kas butų pralaimėtas dėlto, 
kad komunistai ji vadovau
ja (nors ištikrujų Amalga- 
meitų Ūni^a jau btrvo paau- 
fcairfiš minėtiems streikie
riams net $25.000). Musų 
komunistai taipgi išmetinėjo 
Joint Boardo viršininkams, 
kad neuždeda assesmentų 
ant narių parėmimui kalba
mo streiko ir tt.

Bet dabar, kada Amalga-į darbininkai, nepermatyda- 
meitų Unijos Joint Boardas mi kitokios išeities, sutinka 
uždėjo po $1.00 nariams dirbti už daug mažesnes al- 
assesmentų 'parėmimui mo- gas, negu unijos yra nusta- 
teriškų rūbų siuvėjų streiko, !tyta.
tai jau tik reikėjo laukti, j O jeigu pasitaiko, kad ku- 
kad komunistai su mielu no-tris darbininkas nenori pasi- 
ru rems šį reikalą. Bet pasi-Įduoti “Vilnies” bosų dikta- 
rodė priešingai. Vieton kad 
agituoti už Joint Boardo su
manymą, vieni jų sėdi kai 
lepšės ir tyli, o kiti net išei
na prieš sumanymą ir kalti
na Joint Boardo viršininkus, 
kam jie ir vėl uždeda ant 
narių assesmentus.

Man neapeina unijos vir- vės išėdė, 
šininkus girti, ar juos teisin
ti, bet su šitokia komunistų nūs” darbą prie 
liogika tai jau nei vienas teko smulkmeniškai sužino- 
sveikai protaujantis žmogus ti, kaip “Vilnies 
negali sutikti. Svarstant šį kai yra bauginami, engiami 
klausimą sąmoningi darbi-ir išnaudojami. Apie tai pats 
ninkai (žinoma, ne komunis-1 Jasulevičius plačiai rašė 
tai) kalbėjo už rėmimą strei- ’ “Naujienose.” 
ko ir priėmimą assesmentų.; Patartina "Vilnies” darbi- 
Ir musų lokalas, taip kaip ir ninkams būti tikrais unijis- 
visi kiti lokalai, nutarė mo- tais ir reikalauti tokių algų, 
keti po $1.00, kad parėmus kokios yra unijos nustatytos.

Pasaulio Vergas.

čius moteriškų rūbų siuvė
jus.

Į šį susirinkimą buvo atė
jus moteris nuo Passaic, N. 
J. audinvčių streikierių ir 
prašė, kad, kiek galint, 
kriaučiai juos paremtų. Ji 
pranešė, kad jau viena fir
ma susitaikius ir jau keli 
šimtai darbininkų sugrįžo 
dirbti, bet dar didelė dalis 
streikuoja. 54-tas lokalas nu
tarė paaukauti iš iždo $50.00 
ir nupirko už 12 dol. kokių 
ten tikietų ant krutamu pa
veikslų, kuriuose yra rodo
ma Passaico streiko bėgis.

Reikia pasakyti, kaęl musų 
lokalas niekuomet neatsisa
ko paremti streikierius ir 
žmonės dar nuoširdžiau juos 
remtų, jei nebūtų komunis
tų suvadžiojami.

Beje, delegatas pranešė, 
kad jis išvedęs dvi “dideles” 
skebšapes ant streiko. Vie- 

, noj esą 9 darbininkai, kitoj 
14. Gerai, kad darbuojasi. 
Taip ir reikia. Mat jau neto
liausia rinkimai, tai reikia 
pasirodyt, kad “darbuoja- 

• si." Tik jau jeigu jis vedė 
ant streiko tas dirbtuves, tai 
reikėjo tai padalyti bent 
kiek pirmiau, nes dabar jau 
sezonas baigiasi, ir pats de
legatas rakė, kad bėgyje 
dviejų sąvaičių jau visos 
dirbtuves bus ofise.

Leonas Rubikas.I

Italu protesto mitingas New Yorke prieš fašistinę Mussolinio valdžią. Kalba žymus 
italų oratorius Dr. Carlos Fama.

CH1CAGO, ILL. 
‘Vilnies” darbininkų išnau

dojimas.
Musų komunistai labai 

myli rašyti per “Vilnį” ir 
“Laisvę" apie darbininkų iš
naudojimą. bet niekuomet 
neprisimena apie savo spau
stuvių darbininkų išnaudoji
mą.

“Vilnies" boseliai netiktai 
savo darbininkus išnaudoja, 

i bet ir uni ją apgaudinėja. 
I Boselis Rudaitis iškolektuo- 

■ ja iš “Vilnies*’ darbininkų 
Į uni jines duokles ir nunešęs į

IŠ PIETV AMERIKOS. 
Ateivių vargai mieste Mon- 

tevideo, Uruguay res
publikoj.

Ateiviai, atkeliavę į šia 
pietų šalį, gali pasigerėti 
tiktai gamtos gražumu, dau- 
Igiau niekuo. Medžiai žaliuo
ja. paukščiai čiulba, jura 
{banguoja, bet... minios alka
nų ateivių verkia ir aima
nuoja.

Uruguay respublikoj aru 
jūrių kranto yra garsus mies
tas vardu Montevideo. Čia 
sustoja viso pasaulio valsty
bių laivai su visokiomis pre
kėmis ir su pasažieriais. Pa- 
sažierių tarpe yra daug atei- . 
vių, kurie yra atkeliavę lai
mės jieškoti. Tarp kitų Eu
ropos emigrantų yra nema
žai ir lietuvių, kurie keliauja 
į Pietų Ameriką. Daug lietu- 

. vių pasiekė ir garsųjį Monte- 

. video miestą, tikėdamiesi, 
kad iš čia bus lengva pa- 

. siekti Šiaurinę Ameriką. Bet 
atvažiavę į čia pamato, kad 

■ nors ir dešimt metų čia gy- 
. ventų, vistiek į Šiaurinę A- 

meriką išvažiuoti negalėtų.
Daugelį Lietuvos žmone

lių agentai suvylė, tikrinda- 
; mi, kad iš Pietinės Amerikos 
! busią lengva pasiekti Šiau
rinę Ameriką. Pardavę' 

i i ukius ir rakandus Lietuvos 
i žmonės leidžiasi kelionėn. 

Labai baisia mirčia mirė’,Jie linksminasi ant laivų 
i prie muzikos, nes tikisi pa
sieksią “laimės šalį.” Pir
mutinė prieplauka Brazili
joj, antra Uruguay, trečia 

Į Argentinoj. Išlipa iš laivų 
lietuviai su šeimynomis ir 
žvalgosi į visas pusės, neži- 

; nedarni kur beeiti ir ką be
daryti. Jokių giminių nei 
'draugų neturi, su niekuo ne- 
•susikalba. nes jokios kitos 
kalbos apart lietuviškos jie 

i nemoka. Nuveda juos į imi
gracijos namą, kur labai ne
švaru — ir ten ateiviai tūlą 
laiką gyvena. Bet ilgiaus jų 
ten nelaiko kaip tris mėne- 

įsius. o potam išvaro į gatvę.
Kur vargšams dingti? Pra
gyvenimas brangus, o darbo 

Čia ateiviai pamato, 
kaip skaudžiai agentų jie 
buvo prigauti. Prasideda ba
davimas, verksmas ir aima- 

; navimas.
Šitokion nelaimėn pa

kliuvę lietuviai imigrantai 
.pradeda jieškoti seniau apsi-

SCRANTON, PA. • 
Scrantono žinios.

Lietuvių tautiška parapija 
susilaukė naujo vargoninin
ko ypatoje P. Navadausko. 
Vyskupas Gritėnas ir visi 
parapijonai nauju vargoni
ninku labai patenkinti.

Munšaino bravorai Scran- 
lone eina gerai, neslekuoja. 
Maineriai dirba pilną laiką, 

s todėl visiems biznis eina gė
riai. Daugelis niainerių vra 
Į taupus ir įsigyjo gražias stu- 
Įbas gyvenimui. Nora maine- 
| rių darbas yra sunkus ir pa
vojingas, 

!daugiau, kai fabrikų darbi
ninkai.

Šiomis 
ne mirė šie lietuviai:

Pranas Stravinskas mirė 
po ilgos ir sunkios ligos. Ve
lionis buvo dar jaunas, turė
jo vos 41 metus amžiaus, pa
ėjo iš Suvalkų rėdybos. Paii- 

__ T x ko dideliame nubudime jau- 
Bet ta teisybe vyčiams labai 'ną moterį. Pranas buvo ge- 
karti. i ras ir doras žmogus, prigulė-

: jo prie lietuvių tautiškos 
Lapkričio 9 d., įvyko SLA. j bažnyčios, buvo jos iždinin-

bet jie uždirba

dienomis Scranto-

žydų frakcija) turėjo paren- nes mes turim pasižiūrėt pir- 
gimą naudai “Daily Wor-~~" :-----
ker.” Programas buvo sudė
tinis. Iš pradžios perstatė 
triprasmį veikaliuką “Vol
ga.” kuris vaizduoja caro 
laikus, revoliucijos laiką ir 

; porevoliucini laiką. Vaizdas 
iiia_'-gražus. Paskiau-buvo mono-:

iTvokiečiu dainos. Mrs. Gross ir' jaunuolių kp. susirinkimas. Į ku ir kolektorium per dau-
svarbioji ^ikaltz solistai. Jie labai j Susirinkimas buvo gyvas, geli metų. Bet nežinia kodėl 
^vokiška jausmingai dainavo, ypatin- Apart visų ceremonijų, ku- giminės palaidojo jį ant sve- 

*'gai Mrs. Gross. Po dainų rios reikia susirinkime atlik- tinitaučių protestonų kapi- 
skambino mandalinų or-įti, jaunuoliai nutaikė surengt nių. nors Pranas gyvu buda- 
chestra, susidedanti iš 16 as
menų. Ant galo sulošė vieno- 

in ndwiveiksmo dviejų atidengimų ..ųneoau (lramukę -Naujas Kelias,”: 
kuris vaizdiną ženočių nesu-l 
įtikimą ir 
dramą labai gerai sulošė.
Matyt žydai turi gerų lošė- rodys ką jie gali. V. J. Z. 
jų.

Programas visu kuo buvo( 
geras. Publikos buvo apie’

CLEVELAND, OHIO. 
Kairiųjų teatras.

Spalių 31 d., Lietuvių 
Svetainėje ADAD. 1 kp. sta
tė scenoje 4-rių veiksmų vei
kalą “Vebrinos.” Veikalas 
tiek “geras,” kad aš savo; 
gyvenime prastesnio nema-' 
čiau. Tas neva veikalas, ma
ut, yra verstas 
kalbos, nes visa 
uniforma buvo 
“Vebrinos” neturi nei pra
džios, nei galo. t. y. neturi 
parodymo, iš kokios priežas
ties atsiranda vagys ir kai 
vagius suranda, _ 
džia.

Po lošimui publika labai 
neskaniai čiaudėjo apie tą 
veikalą: gi patįs kairieji. 

' kurie šiek tiek supranta apie 
veikalus, spjaudė į kampus, 
sakydami: “Velniams reikė
jo lošt tokis veikalas !*’ ų

Lošėjai tūli lošė apvgeriai. 0 •
Iypač Tamošiūnas. Radzians-Į 
Įkaitė ir “vebrinų” pirkėjas. . LapKricio < d., 
O kitus lošėjus galima pri- 

jskaityt prie molio Motiejų.
Publikos buvo nedaugiau 

'kaip 100. Ant šokių ir ne
ri augiausia prisirinko.

Mat publika žino, ką duo
da Baltrušaičio augintiniai, 
todėl ir nesilanko į jų paren
gimus.

"Daily Wor- ma i save. Visos organizaci
jos yra geros.”

Česnulis, kaipo advoka
tas, pasakė daug teisybės.

draugišką vakarą, subatoi, mas gana troško būti palai- 
29 d. vasario, 1927 m. Pagal dotas ant lietuvių tautiškų 
jų tarimą, tai bus šaunus va- kapinių, 
karas: duos užkąst, pašoki

.......- -........ v..... - . ir dar, .jei suras, tinkamą Kastantas Sadauskas’
• persiskyrimą. Šią trumpą komedijukę sulos.

Lietuvių 
Svetainėje vyčių 25 kp. sta
tė scenoje 
tumios Gėlė 
geresnė, 
brinos." 
liūdesio, 
lošėjai

•f

unijos raštinę užmoka. Uni
jos viršininkams jis tikrina, 
kad “Vilnies*' spaustuvėj 
yra unijinės darbo sąlygos.

Ištikrujų gi “Vilnies” 
spaustuvėj toli gražu neuni- 
jinės darbo sąlygos. Čia dar- j- - - - - -“• - -bininkai yra išnaudojami la
biau, negu taip vadinamose 
“skebšapėse." Nora “Vil- 

’.'.’.š” spaustuvės darbinin
kai neva priklauso unijai, 
bet jie negauna unijinių al
gų. Boselis Rudaitis ir re
daktorius Andriulis susi
kviečia darbininkus prieš 
Lenino paveikslą ir čia var
dan Lenino ir kitų komuniz
mo “šventųjų*’ reikalauja, 
kad darbininkai nusimuštų 

; sau algas, nes kitaip, girdi, 
Į jie negalėsią išsiversti. Ir

sutinka
daug mažesnes al-

Jisai 
_ - . . • . atsigulęs uždėjo sau ant kru-

Vadinasi, jaunuoliai pasi- fjnps dinamito ir padegė jį.
' č. 1 • V. J. Z. Sprogimas buvo toks baisus, 

kad Sadausko kūnas tapo 
sudraskytas i šmotelius, o 
kambario langai ir sienų tin
kas sutrupėjo. Priežasties 
šitos saužudystės niekas ne
gali išaiškinti, nes velionis 
Sadauskas buvo geras žmo
gus ir gražiai sugyveno su 
savo Šeimyna. Liko didelia
me nubudime sūnūs, dvi 
dukteris ir žmona. Sadaus
kas paėjo iš Kauno rėdybos. 
Telšių apskr.. Bernotiškių 
valsčiaus. Gadunobo kaimo, 
turėjo 51 metus. Amerikoj 
išgyveno apie 25 metus. Ta
po palaidotas ant anglų ka- nėra. 
pinių, nes kun. Kuras jį lai-;’ 
doti į savo kapines nepriė-; 
mė.

Staiga ir netikėta mirei?, 
mirė Rapolas Vaitkevičius. 
Iš vakaro jis buvo sveikas ir 
linksmas. o ant rytojaus ra-.. 
do lovoj negyvą artt sunaus į gyvenusių lietuvių. Sųsiran- 
farmos. Velionis turėjo 68 da vieną-kitą, prašo pagel- 
metus amžiaus, paėjo iš Vii-į bos. Nelaimingiems lietu- 
niaus rėdybos, Trakų apsk.. viams imigrantams daug pa- 
Vaisodžių kaimo. Amerikoj gelbsti maistu lietuvis krau- 
isgyveno apie 30 metų. Pa-Juvninkas Vincas Milkintis, 
laidotas su bažnytinėm apei- j “Keleivio” skaitytojas. Ei
gom ant šv. Juozapo kapi-Įtas geraširdis lietuvis Alfon- 
nių. šaš I^engvenis daug pagelbs-

su darbu, 
skerdyklos 

ir todėl išėjęs 
skerdyklos vartų, kur 
eilės bedarbių, visuo- 

pasirenka

LAWRENCE, MASS. 
Padėkos žodis.

Lapkričio 13-d. LSS. 61 
kuopa buvo surengus vaka
rienę. Žmonių susirinko virš 
šimto. Svečių ūpas buvo ge- 

{ras. Po vakarienei buvo šo
kiai. Visi linksminosi ir šoko 

Į iki vėlumai nakties. Taigi, 
vakarienė buvo pasekminga 

'visais atžvilgiais.
Už pasidarbavimą prie 

vakarienės, varde LSS. 61 
kuopos, tariu širdingą ačiū 
šioms draugėms: P. Puido
kienei (dženitoriaus mote- 
rei. kuri mums daug pagel
bėjo). P. Čiurlionienei. S. 
Urbonienei ir A. Gadonie
nei, taipgi jaunoms mergai
tėms, kurios nešiojo į stalus: 
A. Vaškelioniutei, B. Vaške- 
įįcnuutei, S. Vaitkunaitei, O.

/Sios draugės savo ap-

•Pražydo Nuvy- 
” Ši drama daug 

negu kairiųjų “Ve
joje vra meilės ir 
taipgi juoko. Bet 

neišpildė taip, kaip 
turi būt. Tik Jokūbas, Stasė 
(miesto mergina) ir Biržins- 
kaitė (Julės rolėj) lošė tin
kamai. Gi visi kiti aktoriai 
tai gvvi lavonai, išskvrus te- 
tą. kurios rolė visai trumpa 
buvo. Bet kaipo iš vyčių, tai 
geriau negalima nei reika
lauti. Abelnai imant, lošimas 
apyprastis. nepaisant, kad 
tris lošė tinkamai.

Laike s<
’c” y*~ ~

Tą dieną daroiečių dist- 
riktas Jaitės Svetainėj turė
jo parengimą. Programas 
susidėjo iš kalbėtojų ir Ly
ros Choro. Kalbėjo slavas ir 
lietuvis (Žalpis).

Apie programą 
pasakyti, kad buvo 
nis.
genai
Hu-v luvtti gvivu. ,

dainuojant užgęse šviesos ir. valstijų atvykęs, 
publiką buvo apėmęs _nera- dainavo 1 
mumas. Bet Lyros <____
mokytojas savo strategišku- 
mu palaikė publiką linksmoj 
padėty, mokindamas ja dai
nuot taip, kaip Lyros Choras 
dainuoja. O kada publika 
pradėjo taikyt savo balsus 
prie choro, tai buvo gardaus 
juoko, nes publikos balsai 
darė tą meliodiją. iš kurios 
reikia juoktis. Tuo tarpu 
šviesos buvo pataisytos ir 
programas užsibaigė.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Po programui buvo 
šokiai.

galima 
viduti-

“is. Kalbėtojai kalbėjo r
gėriai, o Lyros Chorasa^tf- 
navo labai gerai. Lyrai be-*v

4

■cenerijų permai- 
^ifck.okis tai ad-

Iš rytiniu 
. .' Ant galo 

kvartetas (keturi 
Choro Y<č-’ai). Dainas dainavo kai- j • V A •_

Kąt 
nnif m
sukrumu darbštumu5 pa
tenkino visus. Taipgi tariu 
ačiū draugui K. Paltanavi
čiui, mano pagelbininkui, 
kuris daug triūso padėjo 
prie vakarienės surengimo. 
Ant galo dėkavoju gerbia
mai publikai už skaitlingą 
atsilankymą ir parėmimą 
darbininkiškos organizaci- žemelėj.

mietiškas, bet ir tos prastai, 
nesutariinai skambėjo.

Laike lošimo publikos bu
vo apie 150—200. Bet vadi
namų vyčių nebuvo galima 
įžiūrėti, nes tik tėvai ir mo
tinos susikūprinę sėdėjo.! 
Ant šokiu prisirinko daug j Šioje vakarienėje daiy- 
jaunimo. Iš to galima spręsi, i vavo ir būrelis atkeliavusių 
kad ir vvčiai neturi daug vy-Įdraugų iš Cambridge’aus, 

■’ ‘ : Anesta. Valeika.
Į Valeikienė, Kairaitis ir Tau- 
rinskas. Ačiū, draugai, kad 

: nepatingėjot iš taip toli Į 
musų parengimą atkeliauti.

■ čiu. kuomet ju perstatvmc;būtent:

turai, tai tokiam “neklauža
dai” duoda dirbti tik 4 ar 5 
dienas sąvaitėje. o pats bo
selis Rudaitis dirba viršlai
kius. Taip jie nesenai darė 
su senu spaustuvninku Ja- 
sulevičium, kol galutinai tą 
žmogų iš “Vilnies” spaustu-

Tik Jasulevičiui “kviti- 
“Vilnies.”

<9 darbinin-

jau taip senai streikuojan- j

♦ . ❖ # .

Pėtnyčioj, lapkričio 5 d.J 
Lietuvių Svetainėje turėjo 
įvykt musų drutuoiio Koma-' 
ro su turku ristynės, ku
rias rengė kokis tai Atletų' 
Kliubas. Ristynės neįvyko, 
dėl to. kad rengėjai neturėjo 
leidimo ir tvarkos prižiūrė
tojai neleido pradėt ristynių. 
Publika išlaukus iki 9 vai., 
turėjo skirstytis namo, nes 
vienas rengėjų (Vasiliaus
kas) pasakė, kad ristynės 
neįvyks. “Galit eit namo. Už 
tikietus pinigus sugrąžinsim. 
bet šiandien to negalima bu> 
padaryt.” Publika rugoda- 
ma ėjo namo.

Eidamas iš tų neįvykusių 
ristynių. užėjau į Slovenian 
Auditorium, ant St. CIair 
avė. Čia žydai (darbiečių

mažai buvo.
♦ ♦

Keli žodžiai apie p. čes-; 
nulio prakalbą. Česnulis sa
vo kalboje ragino vyčius, 
kurie sėdi pulruimiuose arba 
lazda bules bado, eiti į vaka
rines mokyklas, mokintis, 
kad galėtų gaut geresni-pel- 
ningesnį darbą; kad apsive
dę galėtų užlaikyti savo pa
čias. Gi vylėms liepė mokin
tis valgius gamini. Tuomi 
Česnulis norėjo pasakyt, kad 
vyčiai ir vvtės daugiau nieko 
nežino, kai tik lazda boles 
badyt ir kazyruot. (Čia vy
čiai turi “card party” kas se- 
redą). Todėl, vyčiai, nepy
kit, kuomet girdit žmones 

įsakant • neišmano kai vy- 
jtis." nes jūsų generolas Čes- 
į nulis įvardijo jus nieko neži-

Į 
|
I
i

nančiais — neišmanėliais.
Prie to Česnulis pasakė: 

“Mes. vyčiai, niekad nega
lim peikt kitų organizacijų.

gom ant šv. Juozaj>o kapi-itas geraširdis lietuvis Alfon-

Visiems įnirusiems lai bu- ti savo broliam- 
Jis yra S w i f to 
gaspadorium 
prie 
stovi 
met pirmiausia 
lietuvius.I

Montevidee mieste darbas 
,yra labai sunku gauti, nes 

kaitė čia mažai. Yra tik
trįs didelės gyvulių sker
dyklos: Sv-ift. Armour ir 

Į Uruguay. Vasarą jose dar-

na lengva ilsėtis Amerikos
Bačin Juozas.

PITTSBURGH. PA.
Atsivertė prie katalikų — 

neteko darbo.
Vienas žmogelis per dau

geli metu buvo laisvas, nuo 
religinių 
“Keleivi
O

prietarų. > si 
dirbo ir viskas n.’u parenginia atKeiiauii. • • • > - ; r>,..i i • - n įam trerai sekesi. Bet štai at-lelr.o nuo vakarienes liko: m;n

28 dol. su centais.
Jonas Urbonas,
LSS. 6! kp. mg.

eina jam į galvą kvaila min-i 
įtis atsivers! ’ '
•Jis sumanė apkrikštyti 
vaikus ir iškelti puotą. Kaip, 
sumanė, taip ir padarė, 
aprašė svečių. : . ’ 
vaikus ir pradėjo puotauti. 
Visi gėrė, valgė, linksminosi. 
.'.Jūsų Juozą*, apkrikštinęs 
savo vaikus, jautėsi laimin
gas. tiKiel gere, kiek tik til
po.

Bet po tų linksmybių Juo
zas apsirgo ir keliatą dienų »•.,
nėjo i darbą. Pasveikęs nu- Trakų apskrityje, našlė A. 

'eina i dirbtuvę, čia jam pa- pagimdžiusi kūdikį, pa
sako. kad jis jau nereikalin-'smaugė jį ir užkasė po suolu, 
gas. nes jo vieton priimtas Žmonių kalboms daėjus iki 
kitas darbininkas. Dabar policijai, našlės namuose pa- 
,Juozas vaikšču.ja be darbo daryta krata ir užkastas ku- 
ir be piiiiiių. Prasta laimė at- dikis, išbuvęs žemėje apie 

___ '■ < '* mėnesį laiko, surastas. Našle 
Kaimynas. areštuota.

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių Ukėsų Kliubo 

narių žiniai.
Lietuvių Lkėsų Kliubas 

šįmet išmoka savo nariams 
nuošimčius už šėrus. Todėl 
v Įsi. kaip vietiniai, taip ir ki
tuose miestuose gyvenantieji 
nariai kreipkitės prie Kliu
bo. o parisite savo dali. Norė
dami gauti nuošimčius atsi
neškite arba prisiųskite savo 
šėi us, nes be šėrų neišmoka
ma. Išmokėjimo laikas lap
kričio 21 ir 28 dienomis. Ad
resas: L. U. K., 41 Berkeley 
st., Latvrence, Mass.

M. Stakionis.

.ti prie katalikų. ’>ai eina gerai, bet ant zie- 
apkrikšt.vti savo mo> apsistoja.

Patartina Lietuvos žmo- 
‘. Su- nėms neklausyti apgavingų 

apkrikštino’ agentų ir nekeliauti į Pietų 
Ameriką, nes čia jūsų laukia 
šimtą kartų didesnis vargas, 
negu Lietuvoje.

Julius Daumaudis.

NUŽUDĖ KŪDIKI.
Kaltinėnuose Onuškio vi

. siverteli'Ji.
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—Gud moming, Maike! 
Kaip aš žiuriu. tai šiandien 
tu anksti atsikėlei.

—Aš, tėve, visuomet ank
sti keliuosi.

—O kodėl taip? Ar blakių 
yra ?

—Ne, tėve.
—Tai ką tu darai anksti 

atsikėlęs?
—Visų pirma aš nusi

prausiu. paskui peržiuriu 
laikraštį.'patikrinu savo lek
cijas ir einu mokyklon.

—Tai tu. 
prausiesi?

—Taip, tėve, kas rytą ir 
kas vakarą.

—Tai tu, Maike, ilgai ne
gyvensi.

’ —Kodėl?
—Praustis nesveika.
—Kas tau sakė? 
—Aš pats žinau.
—Ne, tėve, tu nežinai, jei

gu tu šitaip kalbi. Sveikata 
reikalauja švarumo, o šva
rus gali būt tiktai tas, kas 
tankiai prausiasi.

—Tu. Maike. manęs tokių 
dalykų nemokyk, ba aš il- 
Iiau ant svieto gyvenu ir 
daugiau žinau. Tu kalbi iš 
knygų, o aš praktiką turiu iš 
tikro gyvenimo. Mano tėvas 
per visą savp gyvenimą nesi
prausė. o sveikesnio vyro už 
ji nebuvo visoj Tryškių pa
rapijoj.

—O kaip ilgai jis gyveno?
—-Jis mirė, vaike, turėda

mas jau 80 metų!
—Bet jeigu jis butų prau

sęsis, jis butų susilaukęs gal 
ir 100 metų.

—Nekalbėk niekų. Maike. 
Vanduo žmogui nesveika, ba 
Dievas jį sutvėrė ant sausu
mos gyventi. Ir tą galima 
aiškiai matyt. Paimk tu Lie
tuvos žmones, ypač žemai
čius ir dzukus, katrie retai 
prausiasi, o pamatysi, kokie 
jie sveiki ir drūti vyrai. Ge
ras žemaitis, vaike, išgers 
kvortą snapso, suvalgys tris 
svarus lašinių, ir kai paims 
gerą kuolą, tai dešimts vyrų 
paguldys. O dabar paimk tu 
amerikonus, katrie kas die
na prausiasi — ir ko jie ver
ti? Da jauni, o jau dantų ne
turi. O tai vis valuk to, kad 
perdaug juos šveičia ir maz
goja. Lietuvoje niekas dan- _ __ _ _____ _ . _
tų neklynija, ir užtai žmonėsįei’to7kad jfyra Hebi i/jai 
tenai pasensta, ojųdantįs _  _ 7_ " ”
kaip plienas. Ir šiaip ameri-'ygstj, todėl ji tenai ir lenda, 
konai visokių ligų yra ap
sėsti. Jeigu kas neturi mar- 
matizmo, tai pindisitis jį ka
muoja. Kožnoj auzoj yra toi- 
letas, kožnoj auzoj maudy
nė. Kas nedėlią amerikonas 
maudosi ir sulaukęs 50 metų 
jau miršta. Na, pasakyk, 
Maike, ar aš ne teisybę šne
ku?

I

prijaukintas jau prieš tūks
tančius metų.

Naujojoj akmens gadynėj 
ne kartą rasta ir arklio kau
lų. bet dar retai. Gal būt,; 
kad tada arklius tik medžio
davo ir nudobę suvalgydavo 
(o gal dar ir pienui augin
davo). Tečiau bronzos lai-' 

Proklam. galas skamba: kotarpv arklys jau buvo pri- 
••Domės, piliečiai! Laike rir.- ‘— 
kimų.Į Seimą jus turite žino-, 
ti šį nusikaltimą. Netikėkite- 
vilkams avių kailiuose. Jie1 
gali susidraugauti ir su vėl- • 
niu, ’ kad tik dasiekti savo 
nusikalstamų tikslų. Jie 
traukia šalį į sambrūzdžius, | 
Į nesantaiką, Į karą. į pražū
ti, kad tik triukšmauti ir kur
styti. Tai yra tikrieji tiky
bos, tėvynės ir lenkiškumo 
priešai.”

“Todėl saugokimės blo
kuotų sąrašų, kurie parsida
vė žydams” (čia eina lenkų 
sąrašų atskirose apygardose 
numeriai).

“Saugokimės jų kaip ug
nies. kaip pavietrės! Jie nori 
nusmaugti lenkiškumą Lie
tuvoje. jie nori čia panaikin
ti musų paskutines pozici
jas.”

“Apginkime musų kalbą 
bei religiją nuo nešvarių

ŽYDAI NUKRYŽIA-
to žydai, bolševikai, masko
liai ir vokiečiai stengėsi iš
gauti lenkų balsus. Jiems pa
vyko atrasti musų tarpe iš
davikus. Tie išdavikai iš an
ksto pardavė žydams musų 
balsus i Seimo rinkimus.”

V

VOJO KRISTŲ".
Arba kaip musų krikščionių 
ministerija platino lenkų po- 

gromščikų plakatus.

Lietuvos “Žydų Balsas 
paskelbė Įdomų dokumentą 
iš krikščionių viešpatavimo 
laikų. Pasirodo, kad dar 
1923 metais prieš rijikimus'i 
II Seimą, vidaus reikalų mi
nisterija, kurios galva buvo 
klerikalas Oleka, platino 
valstybės lėšomis lenkų po- 
gromščikų plakatus, ragin- 
nančius mušti žydus ir rinkti 
į Seimą lenkus.

Vidaus reikalų ministeri
jos “piliečių apsaugos” de
partamento vedėjas ---- -
junas Valevičius 
siuntinėjo visiems 
viršininkams šitokį 
Įsakymą:
Lietuvos Respublika. 

V. R. M.
Piliečiu Apsauįic*- 

Departamentas

Kanceliarijos Skyrius. 
1923 m. V mėn. 8 d.

Nr 202-60.
SLAPTAI. L. SK 

įsiems Apskričių Viršininkams 
Pavesdama nedaryti kliūčių platini

mui pridedamų prie š:o atsišaukimų. 
Priedas: 2 lapu

(pas.) Motiejūnas Valevičius. 
Departamento vicedirektorius.

Vienas pridėtųjų prie šio 
laiško atsišaukimų buvo pa
rašytas lenkų kalba ir prasi
deda paprastu pogrominiu 
kurstymu: “Žydai nukryžia
vo jo Kristų!”

Toliau sakoma: “Jie nuo 
amžių yra lenkų katalikų ti
kybos atkaklieji priešai. Bol-. 
šėrikai š. m. kovo 31 d. nu
žudė pralotą Konstantą But
kevičių.”

Maskoliai ir vokiečiai yra 
amžini lenkų priešai. Jie

—Iš dalies taip yra, tėve. 
Lietuvos žmonės yra svei
kesni ir ilgiau gyvena. Bet 
tai nedelto, kad jie retai 
prausiasi, o dėlto, kad jų gy
venimas yra daug sunkesnis. 
Yra jau patirtas ir žinomas 
faktas, kad kuo sunkiau 
žmogus dirba, tuo jis svei
kesnis ir stipresnis. Taip yra 

,ir su Lietuvos gyventojais, 
i Priversti nuo pat mažens 
sunkiai dirbti ir visą laiką 
būti atvirame ore, jie pasi
daro labai stiprus ir ilgai gy-

vaike. kas rytą vena get jeigu prie to visko 
jie da tankiai išsimaudytų, 

! tai jie butų da sveikesni ir da 
ilgiau gyventų.

—Aš tau sakiau, Maike, 
kaip ilgai gyveno mano tė
vas, kuris niekuomet nesi- 
prausdavo. O poniškas mu
sų valsčiaus pisorius praus
davosi kasdiena: nusipraus- 
davo netik snuki, ale ir kak
lą nusišveisdavo, ir galvą iš- 
sitrinkdavo. Mat, norėjo 
mergoms patikti. O ar žinai, 
kas su juo atsitiko? Nuėjo 
syki maudytis ir prigėrė.

—Tai jis da negana mau
dėsi. tėve. -Jeigu jis butų ge- 
giau prie vandens pripratęs 
ir mokėtų gerai plaukti, tai 
jis nebūtų prigėręs.

—Nesisprečvk. vaike, 
aš jau supyksiu.

—Nusispiauk, tėve, 
piktumas pereis.

—Maike, juokų su manim 
neprovyk, ba aš kalbu rim
tai. Aš tau sakau, kad praus
tis nesveika, tai ir nesveika. 
Aš tą žinau iš patyrimo, ku
rį Įgijau dar kiaules ganyda
mas Lietuvoj. Kuri tiktai 
kiaulė daugiau lenda i pur
vyną. ta visuomet būna rie
besnė ir sveikesnė. Ir šitas 
vienas kiauliškas faktas. 
Maike, sumuša visą tavo 
mokslą.

—Tėve, aš nenoriu tavęs 
užgauti, bet turiu pastebėti, 
kad kiauiologijos profeso
rium tu da negali būti. Ne
žiūrint to fakto, kad tu au
gai su kiaulėmis, tu jų ypaty
bės da nepažįsti. Tau rodos, 
kad jeigu kuri kiaulė yra rie
bi, tai ji riebi dėlto, kad 
daugiau į purvyną lenda. O 
ištikrujų ji lenda i purvyną

ba

tai

SOCIALISTŲ ŽINIOS.
Skandinavijos komunistai 

grįžta prie socialdemo
kratu.

“Komunistų internaciona
lo susmukimas ir Rusijos re
voliucijos nepasisekimas yra

Motie- 
tuomet iš- 
apskričių 

slaptą

L’BiAI.

i

Norvegijoje yra Darbiniu- tU1*
jaukintas. Juo- važinėdavo kų Partija, kuriai iki šiol va- .................................. ’

' _ __ nešiodavo, dcvavo komunistas Tran-
Arkliu veislių skirtumai ro- j mael. Dabar betgi jisai atsi- 
do. kad jie prijaukinti imta Į žadėjo savo komunistinių 
trijose vietose: mongolų įsitikinimų ir deda didelių 
tautų srity, indoeuropėnų ir į pastangų, kad suvienijus sa- 
vakarinėj Europoj.

Seniausiai arklys prijau
kintas apie 2000 metų prieš 
Kristų Azijos Stepuose. Jei 
tokie arklių laikytojai bus 
buvę mongolai, tai jų pir
miausia prisijaukintasai eg
zempliorius yra buvęs dar ir 
dabar Mongolijoj pasitai
kąs laukinis arklys. Iš jo yra 
kilę dauguma šių dienų 
mongoliškų arklių.

Arijų giminės apie 2000 
metų prieš Kristų prijaukino 
Ponto laukinį arklį, ir didis 
arijų tautų pasijudinimas 
apie 1900—1800 metų prieš 
Kristų šį naminio arklio tipą 
nugabeno į priešakinę ir pie- 

__ o __  _____ _ tinę Aziją ir i Egiptą. Iš ten 
rankų, nuo parsidavusių ir, išsiplėtė jo šių dienų arabiš- 
apgavikų.”______________ • kas arklys ir kitos veislės.

“Mes lenkų tauta, lenkų 
liaudis, Piastų karališkoji' 
atauga!”

“Nei vieno balso musų 
priešams!”

Pasirašyta: “Lenkų švento. 
Franciškaus vardo draugi-i 
ja.”

Ir krikščioniškos musų 
ministerijos departamentas 
slapta siuntinėjo policijos 
viršininkams Įsakymus, kad 
platinant šitą lenkų provo
katorių atsišaukimą nebūtų 
daroma jokių kliūčių.

' arba našulius komunistas Tran-

Pirmieji Naminiai 
Gyvuliai.

• •

Daug darbo padėta, no
rint nustatyti seniausių na
minių gyvulių kilmė, bet vis 
be tikro pasisekimo. Tyrinė
jimai nėra dar tvirtai Įrodę, 
ar visi naminiai gyvuliai yra 
kilę iš vienos šalies, ar iš 
daugelio, arba kada, kame ir 
kaip tie gyvuliai buvo pri
jaukinti. Todėl esama šiais 
klausimais Įvairių nuomo
nių, kurios gali turėti vieno
dos vertės. Imkimės tad tų 
nuomonių.

Šveicarijoj iš žinomų se
niausių laikų, kada dar žmo
nės savo trobeles statėsi ne 
ant sausumos, bet ežeruose 
ar balose ant polių (poliniai 
laikai), rastuose maisto li
kučiuose pasitaiko ir sume
džiotų ir naminių gyvulių 
kaulų. Reikia manyti, kad 
dar prieš seniausių polinių 
buklių Įsitaisymą žmonės 
jau buvo pradėję gaudyti 
laukinius gyvulius, kad turė
tų maisto atsargą.

Šuo neabejotinai yra bu
vęs pirmasis gyvulys, gavęs 
progos su žmogum susidrau
gauti. Akmens gadynės pra
džioje šuns kaulų dar niekur

kartu ir juokingų pusių.
“Kova, kuri dabar eina 

rusų partijoje ir sukasi ap
link komedijantą Zinovjevą, 
kelia aikštėn daug smulkių 
nesąmonių. Vienas tečiaus 
dalykas išplaukia iš jos ne- 

! ginčijamai: bolševizmas Ru
ki joje užmušė bolševizmą 
vakarų Europoje.”

Hoeglund pripažįsta, kad 
jam ne viskas patinka socia
listų internacionale ir kad 
kai kurių šalių socialistų 
partijos taip pat nėra pilnai 
patenkintos internacionalo 
politika.

“Bet,” sako jisai, “reikia 
neužmiršti, kad milžiniška 
Europos darbininkų klasės 
dalis priklauso šiai organi
zacijai ir kad jos priešakyje 
stovi toks vyras, kaip Fried- 
rich Adler, dėl kurio revoliu
cinio temperamento ir asme
ninio budo negali būt ma
žiausios abejonės.”

Kalbėdamas apie šituos 
Hoelglundo išvadžiojimus, 
Tranmael pastebi, kad dau
guma narių Norvegijos Dar
bininkų Partijoje su jais su
tiks. Jisai atvirai pripažįsta, 
kad komunistų internaciona- 

! las jau yra taip sugriuvęs, 
jogei klausimas apie dėjimą- 
si prie Socialistų Darbininkų 
Internacionalo yra aiškus 
pats savaime. Į socialistų In
ternacionalą privalo stoti vi
si.

(Iš LSS. žinių “Nauj.”)

i vo partiją su Norvegijos So-; 
. | cialdemokrabu Partija. Apie Į 
\ tai praneša Danijos social

demokratų organas “Sozial- 
Demokraten.”

O nelabai senai da šitas 
Tranmael buvo karatas ko
munistas. Jis net suskaldė 
Norvegijos Darbininkų Par
tiją, kuomet anais metais ki
lo klausimas, kur geriau dė
tis: prie socialistų Interna
cionalo, ar prie komunistų. 
Jisai stojo už maskvinį In
ternacionalą ir bolševikišką 
diktatūrą.

Šiandien tečiaus jisai tuos 
savo Įsitikinimus yra atme
tęs. TranmaeFĮ ragina su
grįžti i socialistų eiles ir bu- 
vusis Švedijos komunistų 
vadas, Hoeglund, kuris 1924 
metais buvo išmestas iš ko
munistų partijos (už Mask
vos diktatorių kritiką) ir su
grįžo su dauguma savo drau
gu į Švedijos socialdemo
kratų partiją. Norvegų “Ar- 
bejderbladet” (darbininkų 
laikraščio) atstovui ex-ko- 
munistas Hoelglund pasakė: 

“Reikia, pirmiausia, pa
stebėti. kad vienintelis bona 
fide (tikras) darbininkų in
ternacionalas yra Socialistų 
Darbininkų Internacionalas. 
Vadinamasai Komunistų In
ternacionalas susideda tik iš 
Rusijos komunistų partijos 
ir jos agentų kitose šalyse.

“Net rusų bolševikas Med- 
vedev yra pareiškęs apie ko
munistų partijas svetimose 
šalvse, kad tai esą smulkio- 
sios buržuazijos agentai, už
laikomi Rusijos pinigais.”

Apie dabartinę ekonomi
nę padėti sovietų Rusijoje 
Hoeglund sako:

“Kadangi Rusijos komu
nistų partija veda namie val
stybinio kapitalizmo politi
ką ir vartoja buržuazijos 
taktiką, tai jos vadinamasai 
internacionalas negaii turėti 
jokio ryšio su socializmu, 
net nė ryšio teorijoje.

I

Europos vidurys bei vaka
rai arklį prijaukino antroje 
tūkstančio metų pradžioje 
prieš Kristų. Vieni Į Europą 
buvo atgabenti iš Mezopo-' 
tamijos arklių, kiti čia vieti
nių veislių prijaukinti.

Pirmiausia arkliai buvo 
tik kinkomi Į vežimus — taip 
dar daryta graikų Homero 
gadynėj. (Homeras apraši
nėja didvyrius ne raitus, bet 
vežime važiuojančius, kaip 
bobas Į turgų). Tik vėliau 
pradėta arkliais jodinėti. 
Žmogaus pažintis su arkliu 
turėjo didelės reikšmės karo 
žygiams. Važiuotieji ir rai
tieji lengvai Įveikdavo be- 
arkles tautas.

Arklys — aria, žirgas — 
žergia. Lietuvių tauta arklį 
pažinojo jau nuo labai senų, 
gal būt, indoeuropėnų pro- 
tautei artimų laikų. Tai rodo 
aiškiai giminingas senoviš
kas arklio vardas su graikų, 

o šalia jos ožka ir j indų, lotynų arklio pavadi
nimais.

Dabartinis musų arklio 
vardas rodo, lyg kad arklys 
butų vartojamas tik arimui. 
Bet senoviškas vardas — 
žirgas (toks gyvulys, kuris 
plačiai, gerai žergia) bus 
buvęs daugiausia karo žy
gių draugas.
.Daug anksčiau už arklį 

vakarinėj Azijoj ir šiauri
nėj Afrikoj prisijaukintas

i 
I 
i
I
I

Naujojoj akmens gady
nėj žmogaus ūky jau užima 
svarbią vietą ir raguočiai: 
karvė, 
avis.

Seniausi Europos žmonių 
prijaukinti gyvuliai yra bu
vę vienodų veislių, bet labai 
skyrėsi nuo laukinių tos pat 
rūšies gyvulių. Naminiai gy
vuliai buvo daug silpnesni 
ir mažesni už laukinius. Sa
ko. jog negalimas dalykas, 
kad tie naminiai mažesnieji 
butų buvę išauginti iš lauki
nių didžiųjų gyvulių. Kaip 
gi iš didelio stipraus gyvulio Į asilas, artimas arklio gimi- 
susyk tik ims ir išaugs ma
žas silpnas naminis gyvulė
lis! Vis dėlto, girdi, butų 
perėjimo tarpas. O kadangi 
tokio tarpo čia nerandama, 
tai peraasi nauja mintis, bū
tent, kad tai-p Europoje mi- 
tusių rankiosimu gyventojų 
ir tarp naujų, jau gyvulinin
kyste besiverčiančių, nieko 
bendra nebuvo. Naujieji gy
ventojai, sako, bus atkelia
vę i čia kur iš rytų, iš Azi
jos, jau su prisijaukintais 
gyvuliais. Tai viena iš dau
gelio tautų kilnojimosi iš ry-

i

nerandama, o i pabaigą jau tų i vakarus banga. Taigi 
daug kur pasirodo. Egipte pirmutiniai galvijai, sako, 
jau apie 4000 metų prieš nėra Europos kilimo, bet at- 
Kristų šuns butą naminio 
gyvulio: tai patvirtina dau
gybė iš ano meto rastų kaulų 
ir atvaizdų. Šunį egiptietis 
ypatingai mylėjo. Ištisomis 
gaujomis jų vedinas eidavo

. y. — . . J . y. j .-V... T , y. J— —

. . .. nuostabiai vienodi. Paveiks-; bai išsiplatinusios. Joskilu-
į®, per šilta. Purvyne ji gan at- juose egiptiečių šuo labai'sios iš pryšakinės ir vi dūri- 

.......... ' grakštus, didelis, aukštom į nės Azijos laukinių ožkų.
kojom, stačiom ausim. Tai ; Avys buvo prijaukintos 

Juk tu kiaulių nega- kurtas. Į priešakinėj Azijoj, Egipte
Artimiausi po šuns žmo-įir Europoj iš Įvairių laukinių

gabenti iš kitur. Tik vėliau 
:jau randama prijaukintų 
vietinių galvijų.

Ožkos jau ne nuo šiandien 
graužia musų sodintus me
delius. Europos naujojoj ak- 

medžioti. Šunų atvaizdai vra mens gadynėj buvo jau la-

—O iš kur'tu, Maike, tą
žinai ’
nei. m vi įmausi j.v ouns raiįv-įii u ui opoj ja į vau ių launim^

—Aš ta žinau iš knygų, Kaus prisijaukintų gyvulių,'veislių. Naujosios akmens 
tėve.

—Jeigu taip, tai aš, Mai
ke, su tavim nesiginčysiu, ir 
tuojaus cinu nusiprausti.

manoma, bus buvę kiaulės į gadynės gale avių laikymas 
ir paukščiai (vištos). Šie gy-iypač praplitęs Šveicarijoj, 
vuliai jau buvo prijaukinti Įstatyt, vilnas drabužiams 
dar tada, kai žmogus žemę1 vartojo.
apdirbinėjo tik kauptuvu. šiaurinis elnias Kinijoj

I

nė, (nelabai patogu didžiuo
tis tokia gimine), kilęs iš 
Nubijos. Jau nuo Abraomo 
laikų (2000 metų prieš Kris
tų) jį bus perėmę ir žydai.

Kuprio seniausių pėdsakų 
randama Mezopotamijoj ir 
Irane 2 tukst. metų prieš 
Kristtr Jau tada vargšui 
kupra buvo išaugusi.

TRUPINIAI.
"Meilė žiuri pro tokius aki

nius. kurie vari parodo auk
su.

♦ ♦ ♦

Piešinyje skylę ir mulkis 
pastebi, bet piešinio dailę 
tik žinovas tepamato.

« « ♦

Sveikata, kaip ir laimė: 
mes pradedame ją brangint 
tik tada, kai jos nebetenka
me.

♦ ♦

Su nuodėme kariauk, 
nusidėjėliu taikinkis.

♦ ♦ ♦

Rankos pagelbsti protui, 
bet protas reikia laikyt ran
kose.

♦ ♦ ♦

Doros jausmai krūtinėj ne

Neužmiršiu.
žydinčias gėles regėjau. 
Skanų kvapą jų jaučiau. 
Dainas skambančias girdėjau 
Oi. girdėjau ir jaučiau...
Tai dainavo seserėlės. 
Linksmos po dienos darbų. 
Ten. kur auga, žydi gėlės, 
Ką vadina darželiu.
Ten sesutės rūtų, mętų 
Sukabino lapelius.
Kad kaselės jų kvepėtų
Kad dabintų veidelius.
Oi. tos žalios rūtos mėtos. 
Kaip jus tinkat prie dainos’ 
Kas atjaustų, kas tikėtų... 
Neužmiršiu niekados.
Kiek linksmybės jus suteikiat 
Mus sesutėms nekaltoms. 
Kaip ant jų širdžių paveikiat, 
Neužmiršiu niekados.
Neužmiršiu ir varguose 
Ir nelaimėse, skausmuos. 
Atsiminsiu pasiguosiu.
Neužmiršiu niekados...

A. Gluosnelis.

Irsiu...
Irsiu, irsiu laivužėlį, 
Irsiu i krantelį, 
Ten kur šypsosi pražydus 
Rausvutė gėlelė.
Meiliai, meiliai aš gėlelę 
Rausvutę nuskinsiu 
Ir tau, mieloji mergele, 
Kasas padabinsiu. 
Padabinęs tau keseles 
Linksmai uždainuosiu, 

visada atatinka doros ženk- Tavo sopančią širdelę 
lams ant krutinės. Dainomis paguosiu.

SU

t
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įvairios Žinios.
FAŠISTAI UŽPUOLĖ 

MONARCHISTUS.
Paryžiuje gauja fašistų 

užpuolė monarchistų laik
raščio “L’Action Francaise” 
redakciją, kam ši paskelbė, 
kad Paryžiaus fašistų orga
nas “Nouveau Sciele” yra 
leidžiamas Mussolinio pini
gais. įvyko muštynės ir šau
dymas. Vienas fašistas buvo 
pašautas.

I

1,822,500 BEDARBIU SO
VIETŲ RUSIJOJ.

Sovietų Rusijoj dabarti
niu laiku yra 1.822,500 žmo
nių be darbo. Šitokį raportą 
dabar paskelbė Maskvoje 
Tomskis, raudonųjų unijų 
Internacionalo pirmininkas.

SENAS DOKUMENTAS 
APIE VILNIŲ.

Maskvoje. Rumiancevo 
muziejuj,rasta senas, iš 1128 
metų dokumentas, kuriame 
jau minimas Vilniaus var
das. Iš to seka, kad Vilniaus 
Įkūrimo metai yra daug 
ankstyvesni, kaip mes žino
me. 1928 metais sukaks ly
giai 800 metų, kaip minimas 
Vilniaus vardas.

UŽDRAUDĖ MERGAI
TĖMS PLAUKUS KIRPTI.

Pietų Vokietijoj švietimo 
j Įstaigos išleido Įsakymą, ku- 
j riuo draudžiama mokyklo- 
I se, taip jau našlaičių prie- 
;glaudose ir vaikų darželiuo- 
• se mergaitėms kirpti trum- 
' pai plaukus, šis draudimas 
yra griežtai priešingas Įvy
kusiam moterų madų kvaitu
liui kirptis plaukus trumpai.

I

BULIUS SUBADĖ 
KUNIGĄ.

Veliuona. Nesenai Veliuo
nos kleboną, išėjusį Į laukus, 
užpuolė jo kaimenės bulius, 
ir, jei ne piemuo, tai butų 
buvę visai blogai. Kleboną 
riąąi silpną ir subadytą par
vežė namo. Girdėti, kad jis 
išvažiavęs net Karaliaučiun 
gydytis.
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Kunigų Skausmai, 
Žodžiai ir Darbai

Kišenė yra skaudžiausia mos kas met nuošimčių 350,- 
žmogaus, o ypač kunigo ku-/'zw' ’ 
no dalis. Mažas jos užgavi-l 
m-j< neapsakomu skausmu! 
prinildo kitus sąnarius, jo 
akis verčia ašarotis, o gerklę 
rėkti. Kartais nepatogu pri
sipažinti kas skauda ir jeigu! 
kas paklausia, kas tokio atsi-; 
tiko, gauna atsakymą: man 
skaudu prisiminus, koki aš 
užgaunanti laišką gavau... 
pusantro mėnesio atgal!

Lygiai taip 10 spalių die
ną išgirdome “Ryte” šešis 
vyskupus aimanuojant, kad 
juos įžeidė kuris tai ministe- 
ris 30 rugpiučio raštu Nr. 
9556. Ir aimanuodami bėga 
skųstis, bėga “su donosu” 
ant ministerio vyriausybei. 
Taip, mat. papratę.

Iš tiesų gi vyskupai yra 
užgauti ne raštu, bet veiks
mu: jiems, kaip nesamų ir 
oficialiai nežinomų Įstaigų 
atstovams, atsakyta algas 
mokėti.

Kas čia nuostabaus? — 
Graži būt buvusi tvarka, jei
gu iždas imtų mokėti algas 
yisiems, kurie to užsigeistų ir 
tiek, kiek panorėtų. Šiandien 
atėjo 5 vyskupai, rytoj ateis 
10. kitais metais atsives dar 
daugiau. Duok ir duok! Ir 
dar pyksta, kai atsiskaitymo 
už pirmiau gautas sumas rei
kalaujama : mes; girdi, dan
gaus raktų turėtojai, nepri
valom atskaitos davinėti.

Visi žino, kad musų res
publikoje tikruoju finansų 
šeimininku yra ne p. Jurgu
tis, ne vyriausybė, ir ne p. fi
nansų ministeris. bet pats 
Seimas, laikąs raktus nuo šio 
kunigų numylėto žemiško 
dangaus. •

Konstitucijoj pasakyta, 
kad tikybinės organizacijos 
gali tvarkytis, kaip jų kano
nai reikalauja. Ir lai tvarko
si. Kanonuose pasakyta, kad 
popiežius gali steigti diece
zijas, nustatyti jų ribas ir 
skirti joms ganytojus. Ir lai 
steigia. Tiktai lai neužgauna 
musų garbės skirdamas ri
bas. nepaisant tautos teisių, 
tautos aspiracijų, skirdamas 
žmones, neatsiklausus Sei
mo, ar vyriausybės, ir skir
damas tų diecezijų perdaug.

Tai dar dangaus malonė, 
kad Apaštalų Sostas pasiten
kina 5 vyskupijom, o kad 
taip drožtų 50, ir kiekvie
nam po katedrą ir dar po 
kanceliariją ir dar po dvarą 
—kas tebūtų? — Butų antra 
Meksika. Bet ir 5 yra per
daug. Ką jie veiks? Tiek lai
ko 2-3 užtekdavo, dabar 7 
išdygo. Mes negalime popie
žiui užginti skirti pas- mus 
vvskupų kiek jam patinka, 
bet jis negali mus priversti 
kiekvienam riebią algą mo
kėti. Čia jau ne kanonų, bet 
biudžeto dalykas. Lazdos 
jau nupirktos, ir gana. Gavo J mus. Visais laikais visuose kraš- 
iazdų, ir lai vaikščioja svei-į tuose visu tikybų kunigai yra 
ki. Būtinai tuojau nori karie-Į aukščiau statomi už policijos or
tų, katedrų, rūmų... 'ganus.

‘ Visai kitaip, stačiai “ad • T>ek dėl budo mokesčių reika- 
rem” stengiasi argumentuoti la™.
kun Bučys “Rvte.” Jis priki- Dar dėsčiau ponui Inspekto- 

J..................   • , i -:„i refleksiją padaryti dėl pa
ties mokesčių reikalavimo. Ko
kiu įstatymu? Jo Lietuvos Res
publikos nei konstitucijoj, nei 
įsakymuose aiškiai paskelbta nė
ra. Priešingai, katalikų bažnyčia 
—draugija pripažinta pilnateise 
organizacija, turinti savo tikslus 
ir juos galinti pilnai be jokių 
varžymų \-ykdyti. Gi bent Sere
džiaus bažnyčios žemė fundaci-

.000 rub. Pravartu šitą atei
čiai atsiminti! Matote, kaip 

i klydo atstovas Voldemaras 
Įrodinėdamas Seime, kad, 
kas dirba, tas turi būti atr - 
ginamas! Bučvs parodo, k?-l 

! vyriausybė jiems ne alga . 
'tik nuošimčius visai už ka ki
tą mokėdavo. Kadangi Lie
tuva tų 13 milijonų nėra i 
akis mačiusi, tai ji tuo la

ibiau neprivalo ir tų nuošim
čių mokėti. Kunigams gi siū
loma savo pretenzijas kreip
ti prie dabartinių tų kapitalų 
paveldėtojų, o pareigas ir to
liau lygiu pasišventimu eiti.

J. Valiulis.

i

Kuomet šiaurinėse valstijose prasidėjo 
šalčiai ir šiurpu darosi i vandenį žiūrint, tai 
suvažiavę į Floridą gražuolės nardo vande
nyje kaip antys.

PARDAVIMAI

JUODA KNYGA DYKAI!
ha- pirks Lietuvių švietimo Kny

gyne knygų, tiems dmdmr Juodą 
Knygą DYKAI. Reikalauk’te lietuviš
kų knv g j ku-a-;. g> ,ck t;iėiu adresu: 

I.. š. K NAG YNAS <-)
3106 So. lial-įed S , Chicago. III.

Detroito Lietuvių Žiniai!
PARSIDUODA 2 šEIMYNį nau

jas medinis Namas; F»rdsi>n. vienas 
Uolas nuo XX. Warren. 2 blokai nuo 
N. XV. Beit st. Car Line, visai netoli 
mok v klos. Klauskit pas savininką 

PA UI. SALUDA (48)
7115 l’rairie avė, Detroit. Mich. Mr. Jooeph P.

Vose & Sons Piano

GERA PROGA
PtRSIDUODA FORNlšlV BIZNIS, 
išdiibtas per daugeli metų Kaina vi
sai maža. Priežastis pardavimu --sa
vininkas mirė, o a; 
išvaryti biznio.
30 Intervale St,

jo našlė, negaliu 
; 49) 

Monteilo. Ma»s.
I

Dokumentas, Kuris 
Reikia Perskaityti 

Visiems.
1925 m. gegužės 28 d., 

Kauno apskrities I nuov. po
licijos viršininko padėjėjas 
pasiuntė raštą Seredžiaus 
klebonui kun. Šoviui, ragin
damas užmokėti žemės mo
kestį už 1923 ir 1924 metus. 
Kun. Šovvs žemės turi 41 
hektarą, todėl mokesčio rei
kėjo sumokėti apie 500 litų. 
Policijos rašte buvo pažy
mėta, kad, nesumokėjus že
mės mokesčio, bus aprašytas 
jo judomasis turtas.

Kun. Šovys supyko, kad > 
kunigams valdant reikalau-' 
jama iš jo mokestis. Todėl j 
ir pyškina Kauno apskr. mo
kesčių inspektoriui rastą. 
To rašto nuorašas guli Že
maičių Vyskupijos kurijoj. 
Jo gaunamas No. 2487.

Raštas yra tiek charakte
ringas, kad jis jokių paaiški
nimų nereikalauja. Žemiau 
spausdinamas to rašto pilnas 
nuorašas, iš kurio išvados la
bai aiškios. Kun. Šovys taip 
rašo:

Liet. Resp. 
Seredžiaus R. K. parapijos

Klebonas 
192-5 m. birž. m. 10 d.

N 307
Seredžius, Pašt. Vilkija

Kauno apskr.
Kauno apsk. Mokesčių Inspekto- netoje. 
riui Seredžiaus klebono skundas.

Pridėdamas I nuox'ados Virši
ninko padėjėjo raštą iš 28 V. š. 
m. 571 N., turiu garbės p. In
spektoriui patiekt nusiskundi
mą. kad šitoks raštas yra visai 
neleistinas, nes 1) kas drįsta 
bažnyčios turtus parduoti ar pir
kti be bažnyčios atatinkamos 
vyriausybės leidimo, užsitraukia 
ekskomunika tą. 2) Mano betar
pė vyriausybė yra Žemaičių Vy
skupijos kurija ir tiktai per ją 
mane galima traukti tieson. 3) 
Toks raštas ir grūmojimas vir- 

! tęs faktu užgautų tikėjimo jaus-

t

ša vid. reik, meisteriui, buk riui 
pastarasis draudžiąs "pen
kiems Lietuvos piliečiams 
būti vyskupais.” Anaiptol. 
Niekas negali prieš tai pasa- 
kvti, jeigu kurią dieną visi 
kunigai teptų bažnyčios ku- 
n igai kšči ais. Tas gražu, visi 
su lazdom, karūnom... Bet 
niekas nesutiks visiems 
tiems nei iš šio, nei iš to, me-

braukta) tikslų vykdymui. Yra 
principas kolizijoje teisių — že
mesnis turi didesniam nusileisti. 
Gi Katalikų Bažnyčia yra dides
nė už xisokią valstybę; nes jos 
tikslas — amžinybė yra aukštes
nis už valstybių žemiškus tiks
lus. Dėlto ir Seimas modifikavo 
neaiškų pasakymą: “nuo visų 
žemių imami mokesčiai, neišski-i 
riant bažnytinių,” tuo budu. kad 
ta žemė kunigams liko įskaityta 
algos ' sumon, kaipo valdinin
kams IX. X ir tt. kategorijų, i 
mokamom.

Baigdamas šią ilgą skundą t 
kiuosi. kad ponas Inspektoriuj; 
teiksies atkreipti į ją domės ir! 
panorėsi ginti Katalikų Bažny-»i 

’čios teises.
Didele pagarba.
Tamstos tarnas kunigas šovys’ 

Seredžiaus Klebonas.

s

APIE SPORTĄ.

Tat reikia rūpintis, kad jis 
neiškiyptų į klaidingas vė
žes ir neduotų mums tokią 
fanatikų spoitsmenų, kurie 
kūno lavinimo sporto var
dan nebeskaito reikalingu
proto lavinimą, kad neduo- *era*
tų mums selenitų su galingu 
kunu ir atsilikusiu protu.

Sytis.

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU LIETUVIO BARZ

DASKUČIO (barbeno), gerai patyru
sio tame įlarbe. Jei sutiktų, gali, būt ir 
pusir.inkas. Vieta gera, pragyvenimu 

Atsišaukite 
(48) 

TAM A S KRAPAS
14 Millbury st, H’orcester. Mass.

P AJ IEŠKOJIMAI
I

I

I
i
I

PARSIDUODA BEKERNĖ 
BALTIMORĖJ.

Plačiai išdirbtas bizni.- tarp lietu
vių ir svetimtaučių Parsiduoda su vi
somis mašinomis ir dviem automobi
liai.-. Biznio daru virš 
ėio dolerių i sąvaitę.

S. JANl’šĄ
700 XV. l.o m ha r d st.

vieno tukstan-
Kreipkitės pa- 

(48)
Baltimore. Md.

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

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 tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą. Išlygos lengvos.. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boetefa. i
įkurtas 1851 m. '

DĖL ŠVENTŲ BURTŲ 
PROPAGANDOS.

Lapeliai Keturių Madų.
1. KAS TAI YRA CIVILIZACIJA:
2. KAS TAI YRA RELIGIJA?
3 KARŠTOJI .V1EDEGA.
1. KAIP GALIMA 

KRIKŠČIONI?
1'8) lapelių už 25c.

> 25 lapelius.
. pasiųsti į Lietuvą, giminėms

II

telefonas

MEDICINOS DAKTABAB

C. J. MIKOLAITIS
Vaiaudoa: aoe I iii 4 R HutR, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
107 Summer St 

LAWRENCE, MASS.

PAŽINTIREIKALINGAS PARTNERIS
Fomišių bizny (store). Biznis 

išdirbtas per 15 metų ir platus. >mo P'<_ 
Pavieniam persunkti. Kas turi 
kapitalo —geriausias investmen- 
tas. Reikalinga daugiau kaip 
$15,000; su namu—dar daugiau. 
Pats biznis vertas $75,000. Tai 
yra tikra lietuviška Įstaiga. At
sišaukite laišku lietuviškai, ar 
ateikit ypatiškai. (48)

MACYS FURNITURE CO., 
198-200 Grand St., Brooklyn.

Tel.: Greenpoint 2372.

j

Pajieškau Juozo TrepočKos. kuri? 
paeina iš Paberžių kaimo, Pasvalio 
parapijos, gyvena Amerikoj apie 
metų. Jis pats arba kas žino apie 
malonėkite pranešti man

Morta Jenelenaitė-Smijelskienę
14 Lake avė, Binghamton, N.

12
w.-»

Y.

kiekvieno išleidi- 
Lapeliai tinkami 

_ pažįsta
miems ir draugams. Taipgi naudingi 
padalint viešuose susirinkimuose arba 
nešiotis su savim nuolatos ir esant 
progai pakišt kunigui ar davatkai ir 
lai jie patįs nors sykį tiki į tai. ką 
skelbia kitiems.

Reikalaudami lapelių įvynioki: kvo- 
terį į popierą jr įdėję į konvertą pri- 
sių.-kit padengimui persiuntimo lėšų.

K. BUTKUS (47)
35 Scholes St, Brooklyn. N. Y.

♦ xVVXXNXXNXXVXXV%X%*3k?6XX'«VkJ; 
•5 ■į
H DR. MARGERIS

Gydytojas ir Chirurgas 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2 

3327 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483T

ž.Aš, Jonas Bieliūnas, pajieškau savo 
draugo Domazo Mičiuiio, Vilniaus ra
dybos, Darsūniškiu miestelio. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie į į žinot, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu:

ANDYSTANK0
Box 266, Dunio, PA.

<1
Pajieškau savo vyro Miko Seiliaus 

iš Lietuvos paeina iš Balbieriškio pa
rapijos, Suvalkų rėdvbos. Paliko mar.e 
su jo senais tėvais apie 20 metų tani 
at*ral Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį 
žinote, širdingai meldžiu tuojaus pra
nešti man ar mano broliui Amerikoje. 
Mano adresas: .Jięva Seiliuvienė, Put- 
rišių kaimas, Balbieriškio paštas, Ma
riampolės apskr.. Lithuania. Brolio 
adresas: P. G Kinjd, 10 Pearl street. 
Grand Rapids. Mich.
......................................................................(PRANEŠIMAS TIEMS. KURIE NO- 

.. ........................ _----RITE ATSITRAUKTI savo gimi
nes. MERGINAS IR DRAUGUS Iš 
LIETUVOS. LATVIJOS. RUSUOS 
IR Iš KITŲ KRAšTĘ | KANADĄ IR 
KUR TURITE KREIPTIS SU TAIS 

REIKALAIS.

♦

Viename savo veikalu: 
garsusis anglų rašytojas, 
Wells kalba apie mėnulio'; 
gyventojus selenitus. Jie tu
ri tokią ypatybę, kad ta ku-Į 
no dalis, kuri labiausia dir-: 
ba yra ir labiausiai išvysty
ta. Tai jaučiama ir pas mus, 
bet mėnulyje tas reiškinys 
išsivystęs iki aukščiausio 
laipsnio. Jei selenitas dirba 
minties darbą, tai jo visas 

(kūnas suaugęs Į vieną tik 
; galvą, begalinę didelę galvą. 
Kalvis, kuris dirba ranko
mis’ teturi tiktai begaliniai 
išvystytas rankas, o kitos kū
no dalys atrofuotos, suny

kusios. Tos mintys apie se
lenitus įšoka galvon ir gal
vojant apie sportą musų pla-

I Pajieškau tetos Ankudavičiutės, po 
vyrui Drulienės, Skriaudžių kaimo. 
Veiverių valsčiaus. Mariampolės apsk. 
Taipg: pajieškau dviejų pusbrolių Jo
no ir Antano Alenskų. Juozo Alensko 
vaikų. Patašinės kaimo, Skriaudžių 
parapijos. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote kur jie randasi, malonėki; 
pranešti šiuo adresu: (48)

LAURAS ALENSKAS.
164 No. Record st.. Los Angeles, Cal

APSI VEDIMAI

KAM REIKALINGAS GERAS KAM
BARYS, gali gaut pas mus. Kamba
riai gražus jr patogus. Norintiems ga
lėtumėm pagamint ir valgį. Klauskit 
pas J. S. D, 261 Pa r k avė,

Weehawke«. N. J. (48)

REIKALINGAS PATYRĘS DARBI
NINKAS RESTAURANTE. kuris 
mokėtų gamint lietuviškus valgius. 
Darbas ant visados. Klauskite pas 

JOHN PILIPAUSKAS (47) 
109 Ames »t, Montellj. Mass.

KALĖDOS! KALĖDOS!
Laiškai dėl Kalėdų, su stainelėm ir 

be stainelių, taipgi kitoniškų laiškų 30 
gatunkų. 10 laiškų už 25c ; 50 laiškų 
už $1.00. Kalėdų atviručių kaina ta 
pati (48)

JUOZO SPAUDA
233 No. Clarion st, Philadelphia, Pa.

t
1927 KALENDORIAI 1927

Jau gatavi lietuviški kalendoriai su 
visais Lietuvos kunigaikščiais Vienas 
kalendorius 30c, keturi už $1.(M) (do
leri). Galite siųsti stampomis arba re
gistruotuose laiškuose ant šio adre
so: (-)

A. F. SMEETRA
135 N'ewbury st, l^wrence, Mass.

S Telefonas 6112-M. J

$ Or. A. Gorman-Gumauskas : 
$ LIETUVIS DENTISTAS J 
$ VALANDOS: I
d) Nuo 10—12 dieną j

Nuo 2—6 po pietų
'* Nuo 6—8 vakare <
v Nedėluum* Nuo 10—12 diena 1 
v* 7(»5 N. Maia St. karnp. Broad Si ( 
$ MONTELLO. MASS >
X 1

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, I^enkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminvbę. Norint infor
macijų., rašykit musu manadžeriui:

SANDY LEWIS (-)
M indsur St.. Montreal. Canada.

Lietuviška Aptieks
.Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. (vai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
von. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET. 
BOSTON. MASS.

<

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaio tai: naiicSkoji- 
mus apsivedimu. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už syk,. No
rint tą patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančiu- rykius 
skaitome 2c. už žodį už syk*.
"Keleive” skaitytojams, kurie tvr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirma syk) skaitome po 2c. už žodį.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugu skaitome po 2c. u* žodį 
pirmą svkį; norint tą patį paj'eš- 
kojimą talpyt ilg'au. skaitome po 
1c. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir drangų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja b-an- 
giai. Todėl norint talpini pa/eško- 
jimą su paveikslu, reikia prisius t 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap- 
garsinima reikia pri.-iųst kartu ir 
mokesti. ,

"KELEIVIS"
255 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau apsivedimui moters naš
lės. kat-a turi savo farma Aš myliu 
gyvent ant farmos. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą

P. P.
P. O. Box 204,

Baldvvinsville, Mass.* ♦ ♦

Sportas turi daugybę šakų 
ir nėra nė vieno sportininko, 1 
kurs jas galėtų aprėpti. Tai- j 
gi sportininkas įsikanda į : 
vieną kurią nors šaką ir lavi- 1 
naši vienoje kryptyje, nes 
bendram fiziniam lavini
muisi reikėtų būti specialis
tu daugybėje sporto šakų 
Sportininkų galutinu tikslu į 
pasidaro rekordas, o per jį; 
populerumas, kuris galų ga- ’ 
le ir virsta dažniausiu aksti- ‘ 
nu atsidavimo sportui. Taigi ‘ 
ne visapusis kūno lavinimas, 
bet pigaus populerumo troš
kimas ima vyrauti sporte. 0 
kadangi minios domisi dau
giau sportu, negu kokiais 
nors rimtais kultūros reiški
niais, tai ir spauda palaike '■ 
tą dėmesį.

♦ ♦ ♦

Vienas musų kaimynų ra
šytojas štai kaip išsireiškia: 
“Mums, mažoms tautoms 
nereikia perdaug atsiduoti 
sportui. Tautų kultūros ’ 
rungtynėse laimės ne to: i! 
tautos, kurios daugiau sptfr- įj 
to rekordų stato, bet tos ’ 
kurios galės pasigirti aukšti 
dvasios kultūra, savo pasie
kimais mokslo ir techniko: 

garbei amžinai palaikyti. Todėl' srityse. Geriausias ir visapu- 
ir visokie iš tos žemės mokesčiai 
negali būti kitam apverčiami, 
kaip tiktai Seredžiaus apylinkės 
Dievo garbei palaikyti.

Butų didelė Dievo garbei 
skriauda imti iš tos bažnyčios 
labai menkų turtų ir duoti viso- _ __
kių žemesnių (kun. šovio pa- pakreipti dar ir šen ir ten.

tu vidury pradėti vyskupiš- jos aktu skiriama vien Dievo, 
_ *• « * ~ i-a* om-jinai tyo1qiVv“H *TVw4a1kas algas mokėti.

Dar įdomiau kun. Budys 
aiškina kunigų algų kilmę 
Lietuvoje. Esą, tai nuo krikš
to laikų susidariusius di
džiausius bažnyčios turtus 
konfiskavo rusų valdžia, 
įkainavo juos 13 milijonų 
rublių, ir mokėjo nuo tos su-

Pajieškaj apvisedimui merginos ar
ba našlės, nuo 17 iki 35 metų senumo, 
be skirtumo tikėjimo, butų geistina, 
kad sutiktų imti civilį šliubą. Aš esu 
vaikinas 33 metų, 
kiekvienai.

M R A.
193 Gn.nd st. Box 74, Brooklyn, N.Y.

Atsakymą duosiu
(48)

L.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 28 ir 3' metų, aš esu vaikinas 31 
metų: malonėkit atsišaukti ir prisiųsti 
kartu savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai ir paveikslą pareikala
vus sugrąžinsiu. (48)

P. DARBY
P. O. Box 22, Wcndell. W. Va.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
katalikės, anie 30 metų amžiaus. Geis
tina ypatiškai susipažinti, todėl atsi
šaukite tik artimesnės, prisiųsdamos 
ortu su laišku ir savo paveikslą. 
Vyrus meldžiu nerašinėti. (48)w v. s
P. O. Box 177, St. Charles. Mo.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, apie 36 metų amžiaus. Geis
tina. kad butų laisva. Norinčios su 
manim susipažinti, atsišaukit ir su 
>irmu laišku paveiksią prisiųskit.

A WALAN (49)
35 Lity Hali Place. New York, N. Y.

PRAŠYMAS
GERBIAMIEJI LIETUVIAI:

Bukite taip geli, prisiųskite man 
-.dresus tų manufaktūrų, kurios išdir
ba visokius mažus daiktus arba vaikų 
obovas. ką dešimtštoriuose parduoda. 
\š turiu kelis labai naudingus išradi- 
nus ir noriu toms firmoms pasiūlyti. 
:urios tokius daiktus išdirba. Tie ma- 
10 išradimai bus malonu pamatyt vi- 
;iems Mano antrašas: (48)

JOS K ARASIEVICZ
519 .Vlain st, South Amboy, N. J.

Aš. Pranas Sadauskas, traukiaus 
savo merginą iš Lietuvos į Kanadą ii 
su ja Montreal, Kanadoj apsivedžiau 
ir sykiu su savimi į Ameriką legaiiš 
kai atsivežiau. Aš su savo motere dė 
kavojų visiems Montrealo lietuviams 
ir tiems, kurie tuo laiku buvote iš A- 
merikos nuo Bostono lietuviai ir daly
vavote musų vestuvėse. Širdingai 
ačiū už dalyvavimą ir taipogi ačiū 
Geo Kaupas A- Company atstovu: 
ponui M. Antonovičiui, kuris man vis
ką padėjo Montreale, Kanadoj, aprū
pinti. Man visą darbą atliko Geo. 
Kaupas & Co, lietuviška agentūra 
laivakorčių pardavimu, 6603 St. Clair 
avė.. Cleveland. Ohio. Atitraukė mano 
mylimą merginą Kazę Ramanauskai
tę iš Lietuvos j Kanadą ir visus popie
rius išgavo iš IVashingtono. D. C.. 
kad aš galėjau tuojaus po apsivedinio 
sykiu vežtis savo moterį su savimi iš 
Kanados į Ameriką. Taigi už taip ge
rą musų reikalą atlikimą mes tariame 
ponui Geo. Kaupui širdingiausį ačių ir 
visiems mes patariame, kurie norėtų 
atsitraukti savo gimines, merginas ar 
draugus į Kanadą ir jei norite gauti 
teisingą patarnavimą, kreipkitės prie 
Geo. Kaupas & Co, lietuviška agentū
ra laivakorčių pardavimo ir pinigų 
siuntimo, 6603 St. Clair avė, Cleve
land, Ohio. Dabar yra daug visokiu 
agentų, kurie garsinasi, kad atitrau
kia žmones į Kanadą, bet kaip tik pi
nigus iš žmonių gauna, tai paskiaus 
sako negalį atitraukti. Taigi aš .šiuo 
pranešimo apgarsinau, kad lietuviai 
žinotų, kur reikia reikale kreiptis.

(-)

AKIU SPECIALISTAS

lei phuikai slenka .'
' Naudok

Telefonas So. Boston 2309. <
LIKTI VIS DENTISTAS

| Dr. SI. L GALVARISKI ;
(GALINA L SKAS)

v Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki , 
Ž 5:30 dieną. Nuo 7—9 valtara. 1
V Nedėliomis pagal sutartie*.

414 BROADffAY,
SO. BOS1ON, MASS.$

siškai lavinantis sportas — 
tai fizinis darbas, ypač lau
kų darbas. Tokiame darbe ji 
Įgytas sveikas kūnas tikrai į 
turės sveiką dvasią.”

» O >. ............. ................ ---------- —----- ---------
I *5c.< keturi už $1.00. Adresuokit: (47)Musų jauną sportą galime J

KALENDORIAI 1927 
METAMS.

Mu.-ų lietuviški Kalendoriai Sieni- 
tiai, dideli su lietuviškais paveikslais. 
\nt jų matysit visus Lietuvos karalai- 
iius senovės laikų. Vienas 30c, du už

J. YERl'SEVIčIUS 
Box 68, La" rencc. Mass.

Santai Midy 
Greit Palengvina 
Skausminga 
šlapinasi

Apsisaugokit 
padirbimų 

Tčmjkit žodį 
“Midy" 

Parsiduoda 
Aptiekose

i

Jeigu Jūsų akinių stiklai nepri
skirti tinkamai, ir turite akių bė

das. arba spaudėjimą galvos, 
kreipkitės pas

DR. M. H. MIRKIN
OFTOMCTRIST

30 Chambers St.. Boston. Mass. 
Telefonas; Haj market 6187.

Dr. Mirkin rekomenduoja daugeli.-. 
Bostono žymių daktaru.

DR. BALABAN
! Iš Rusijos—Gydytoju*. Chirurgas
! ir prie Gimdymo.
[ 351 llorchester St.. So. Boston. i

arti Andre*s Sq^ S
Tel. So. Boston 1768.

vWW

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistai sekretnų ir chrooia 
k u vyrų ir moterų litru- 

261 Hanover St, Boston, Mass 
Room 7

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

B^&ies Love It
N no vi*ų pilvo tr žarnų aaa- 
magumų. Icuri« paeina nwo 
dantų augimo nieko geresni* 
Kūdikiam* ir vaikams Bėra, 
kaip

Mrs. Winslow’g 
Syrup
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Sveikatos Kampelis.
METINIS SVEIKATOS 

PERŽIŪRĖJIMAS.
Pa>ek n i i ngas kraut um in

kus nors sykį į metus daro 
apyskaitą savo tuno. Jis pa
geidauja žinoti, ar jo biznio! 
stovis randasi sveikame pa-į 
dėjime.

Kas pats ir su automobiliui 
savininkais. Jie reguliariai 
duoda savo automobilius 
pei žiūrėj i mui. Jie nori iš 
anksto sužinoti ar au
tomobiliui ko netinksta, kad 
neatsitiktų kas kelionėje. 
Bet ar tie krautuvninkai ir 
automobilių savininkai rūpi
nasi savo sveikata? Grei
čiaus laukia, pakol reikia 
gydytoją šaukti i namus.

Kanas yra dalikatniausiai 
ir svarbiausia mašinerija, 
bet labiausiai apleista.

Nelabai senai laikraščiai 
pranešė žinutę apie sutarti 
tarpe gerai žinomo biznie
riaus ir garsaus gydytojo. 
Biznierius mokėjo gydytojui 
uz sveikatos užlaikymą, o ne 
už gydymą.

Daugelis biznierių savo 
šeimynas apsaugoja gyvas
ties apsaugomis. Bet prašant 
tos apsaugos ne vienas buvo 
atsakytas dėl prastos sveika
tos — inkstai ligoti, širdis ne 
taip kaip turi būti arba serga 
kitomis ligomis. Bet jeigu 
tokius žmones gydytojas bu
tų išegzaminavęs ligos pra
džioj. tai pavojus butų ant 
syk prašalintas.

Per pereitus kelius metus 
gydytojai pasekmingai gydo 
visokias ligas, net ir tokias, 
kurios praeityje buvo pavo
jingos ir beveik neišgydo
mos.

Koks yra gy venimas be 
sveikatos? Bet kiek žmonių 
rūpinasi apie sveikatą? Ži
noma, nereikia susiiiipinti 
anie sveikatą, bet svarbu ap- 
sipažinti su brangiausia iš 
visų mašinerijų, suprasti tos 
mašinerijos silpnumus ir 
stengtis juos padrutinti.

Duok gydytojui regulia- 
riškai peržiūrėti akis, ausis, 
nosį, dantis, odą. širdį, plau
čius, rankas, kojas ir visas 
kitas kūno dalis. Kiekviena 
kūno dalis turi daugiaus 
drūtumo ir pajiegos, negu 
gyvenimas reikalauja. Daug 
žmonių nežino iki kokio 
laipsnio gali įtempti įvairias 
kūno dalis. Gydytojas gali 
patarti. Reikia žmogui sau
gotis nuo vidutinio amžiaus 
ligų, kaip taf šlapligės. inks
tų ligos, širdies ligos, arteri
jų sukietėjimo. vėžio, ir dau
gelio įvairių nerviškų ir pro
tiškų ligų. Metinis sveikatos 
peržiūrėjimas daugeli tų li
gų nukreipia. F.-L. I. S.

yščiuose. Vėžys nėra užkre
čiamas ar paveldėjamas. 

! Medicina dar nėr?. suraduri 
tikrą būdą gydyti veži.

Vėžio augimą galima Nu
laikyti ir gyvastį išgelbėti, 
jeigu vėžvs bus tuojaus pa
žintas ir išplautas, arba susi
lauks tinkamo gvdvrno pa
čioj pradžioj. Vėžiui išsiplė
tus jau sunku yra ji bepagy- 
dyti. Geriausia dėl sveikatos 
ir net dėl gyvasties. jei bus 
tuojaus atsikreipta prie ge
riausių daktarų prie mažiau
sios nuožiūros pasirodymo 
ligos ženklų, kaip 1) nuolati
nio odos niežėjimo. 2 » žaiz
dų, kurios negyja, 3) apga
mų. kurios maino savo for
mą ar dydi, ar 4 ) neregulia
rių mėnesinių vėžio augimo 
amžiuje.

vandeniu. Visus drabužius ir 
paklojus taip pat reikia su
tinti kas syk. Atsimink, kad 
didžiausias ir greičiausias 
nešiotojas kriokulio yra tavo 
ra n ko.- - iavo p i-šiai.

e. jis 
:ų mie- 
v ienas 
vaiku

Tėvai, paprastai, nelabai 
tiki, kad daug miego ir re- 

.guliaris miegojimo laikas 
i yra reikalingas vaiko augi
mui. Reikią žinoti, kad mie
galius vaikas negali gerai 
mokintis mokyklose. A Uo
lias vaikas taipgi negali nu
kreipti atydos ant pamokų. 
Maistas, veiklumas ir mie
gas. tai tris dabitai, kurie la
bai artimai suinšti. Maistas 
yra statymo medžiagą augi
mui ir taisymui. Maistas yry. 
kuras, kuris duoda šilumą ir 

“ tvirtumą. F. L. t. S.

MOKYKLA LANKANČIU 
VAIKU MIEGAS.

?.Ick'lo Biuras, būdamas 
užsiinteue.-aves mokyklą 
lankančių vaikų sveika 
lygiai interesuojasi 
gu. nes miegas yra 
s\ ai blausių faktorių 
.sveikatoje.

Reikia žinoti, kaip svar
bus yra miegas vaiko sveika
tų ir jo progresui mokyklo
je. Taipgi reikia žinoti, ko
kius ryšius turi miegas su 
valgiu ir vaiko svarumu.

Ar žinai, kad vaiko miegą 
galima pasverti? Negali iš- 
mieruoti kiek valandų vai
kas miega, bet gali žinoti ar 
jis užtektinai miega.

Kad aiškiau tą supratus, 
turime žinoti, ką gydytojai į 
ir kiti mokslininkai rako i 
apie valgio vartojimą musų; 
hunuose. Pirmiauria. valgis! 
reikalingas, kad 'udrutinus 

Yra tai slidi, virškinimo raumenis ir’ 
kvėpavimo raumenis. Kitais; 
žodžiais sakant valgis pir
miausiai turi palaikyti gyvy
bę. Bet yra kiti kūno reikalą-j 
viniai ir valgis turi juos pa- i 
rūpinti. Šie reikalavimai yra j 
dviejų rūšių: veiklumo ir au- • 
gimo. Tas pats valgis negali' 
būti \artojamas abiem.

Sakysim, žmogus turi me
džio šmotą. Jis gali sunaudo-! 
ti jį s’atnimi ar taisymui sa
vo namo, arba jis gali sude
ginti jį. kad susišildžius. Jei 
jis ji sudegina, jis negali sta
tyti su juo.

Valgis yra kaip tas me
džio šmotas: jis yra kuras ir 
statymo medžiaga. Jeigu jis 

kurui, su-

i

KRIOKULYS.
Kriokulys gali pasirodyti 

bile kada, bet tankiausia pa
sirodo jaunystėje. Yra tai 
lengvai užkrečiama liga. 
Kuo jaunesnis kūdikis, tuo 
liga pavojingesnė. Motinoms 
vertėtų dėti pastangas sulai
kai ligą, kol galima. Pen
kiasdešimtas nuošimtis mir
čių nuo kriokulio yra tarpe 
vaikų neturinčių pirmų metų 
amžiaus, ir devyniasdešimts 
penktas nuošimtis yra tarpe 
vaikų neturinčių penkių me
tų.

Retai šita liga užpuola 
vaiką du sykiu. Bet tymai; 
gali užpulti tuo pačiu laiku 
su. kriokuliu.

Kriokulys prasideda po
ve-iai. Sergantis jaučiasi ne
sveiku, šaltis parirodo, ir 
:uoj prasideda baisus košė ji- visas vartojamas 
m.'S, kuris gali būti pavojin- šildymui ir kūno veiklumui, 

ša?
m.'.s nenustoja, o vis eina Žiūrėkime, ką tai reiškia 
smarkyn, ligonio veidas vaiko sveikatoje.
dti osi ris raudonesnis ir Ar esi kada matęs vaiką, 
raudonesnis, dušnumas ap- kuris yra mažutis, bet labai 
sunkina kvėpavimą. Kuomet gyvas? Tas vaikas niekuo- 
kesėjimas biskį sustoja, kaip met nėra tykus, ir toks vai- 
tik būna Įkvėpta šviežio oro. kas sunaudoja visą savo 
gerklėj girdėti kriokimas, maistą kaip kurą. Labai ma
nio kurio liga gauna savo žai jam lieka maisto, su ku- 
vardą. Po kosėjimo ligonis riuo jis galėtų stalėti kūną, 
būna baisiai pavargęs. Vė- I '

iI
iI
I 

>. Iš pradžios liga panaši Į mažai arba niekas nelieka! 
Ti, bet nerviškas kosėji- pataisymui ir statymui.

nenustoja. " ' =i --—- i— - •

ligonio

Kad tikrai tą faktą ištyrus, 
mimas gali pasirodyti net Ii- reikia sužinoti ar vaikas au
gės pradžioje. Kas aiškiai ga svarume ar ne. Tuomi gu
pi rodo. kad vaikas krioku
liu serga.

KELI ŽODŽIAI APIE 
VĖŽIO LIGĄ.

Chicągos sveikatos komi- 
sionierius Dr. Bundesen štai 
kokių faktų pareiškė apie 
vėžio ligą.

Apskaitoma, kad kasmet 
Jungt. Valstijose nuo vėžio 
miršta 125.000 žmonių. Illi- 
nois valstijoje 1925 m. mirė 
apie 7,000 žmonių. Ir kasmet 
tūkstančiai žmonių miršta 
nuo tos ligos, miršta dau
giausia tokiame amžiuje, ka
da gyvenimas būna pačiame 
gerume.

Vėžys, kaip gaisras, iš- 
pradžių menkas dalykas ir 
jeigu jis užtinkamas tuo lai
ku, jį galima pagydyti be jo
kių blogų pasekmių. Bet jei
gu ji palikti be gydymo, jis 
sunaikins viską, taip kad ne
beliks jokios vilties ir pagel- 
bos.

Vėžys gali paliesti bile ku
rią kūno dalį, bet daugiausia 
prisimeta odoje, viduriuose, 
burnoje, yščiuose ir krūtyse.

50 nuok visų susirgimų 
vėžiu ištinka maisto kana
luose — pilve, žarnose 
abelnai viduriuose. Po 
daugiausia būna krūtyse

lima sužinoti, ar maistas ei
na jo kūno naudai. Jei vai-

Kosėjimas smarkesnis bu- kas nedaro jokios pažangos 
na vakare. Verkimas, valgy- svarume, yra du dalykai, 
frius ir susijudinimas verčia kūne labai svarbus. Reikia 
kerėti. Liga tęsiasi nuo šešių priauginti maistą ir suma
lki aštuonių savaičių, kartais žinti veiklumą. Vaikas turi 
ilgiau. Kriokuliu sergantieji gauti daugiau statymo mu
turi būti sulaikyti nuo kitų džiagos, ypač geresnius ir 
vaikų nors per šešias savai- didesnius pusryčius. Reikia 
te?. ’ žiūrėti, kad vaikas anksti

Jeigu sergantis nebūna gultų ir gautų porą valandų 
tinkamai prižiūrėtas, liga daugiau miego, negu kad 
gali pavirsti į plaučių užde- pi? miati gaudavo. Poilsis 
girną. Reikia ligoni laikyti dienos laiku taipgi labai 
dideliame kambaryje, kurio naudingas, 
temperatūra yra nuo 64 iki 
68 laipsnių Fahreriheit. Švie- si 
žias oras būtinai reikalingas, na veiklumą.

Kokms rišlus urri miegas 
su augimu? Miegas sumaži- 

1 Didesnė dalis 
Veikas turi gulėti lovoj, ypa- .vsHto augimo įvyksta, kuo- 
tingai kuomet karštis už-įrr t jis miega. Todėl ir buvo 
puola. Valgis turi susidėti iš sakoma, kad galima vaiko 
pieno, pieninio maisto, vai- miegą pasverti.
siu sunkos, minkštai kepto reguliario ir nuolatinio augi- 
arba virinto kiaušinio ir ki- mo yra svarbiausias vaiko 
tokių valgių, kokius gydyto- fiziniame progrese. Ar tavo 
jas pataria. Tankiai ir mažai vaikas užauga per mėnesį 
reikia duoti valgyti, geriau- tiek kiek reikia? Jei ne. tai 
šia po kosėjimo. Reikia ligo- turi jam duot daugiau mie- 
ni saugoti nwo peršalimo, 
no- s šviežias oras labai svar
bu.

Pat pradžioje ligos, kuo
met tik sužinosi, kad vaikas 
kriokuliu serga, šauk gydy
toją. Taip darant vaikas 
daug greičiau pasveiks. 
Kuomet nėra komplikacijų, 
kriokuliu sergarrtiejri gali pa- septynių ir keltų septyniose 
silikti ant oro per dieną, lau- rytmetį, ir apart to pasilsėtų 
ke arba kambaryje su atda- dienos laike. Poilsis dienos 
rais langais, bet turi būti ge-, laike tiek pat reikalingas, 
rai ir šiltai aprėdyti. Tankiai kiek ir miegas nakties laike, 
mainyk drabužius. Geriausia;Vaiko kūną galima prilygin- 
vartoti popierinius servetus ti prie mažo inžino. Negali- 
del kosėjimo. Po vartojimui ma reikalauti, kad jis eitų 
sudeginti. Ką tik sergantis dešimts ar dvylika valandų 

ir vartoja, plauk su karštu be poilsio.

li
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Klausimas

i

Paliauk akęttts
dėl savo kosulio ir imk Severa’s 
Ou«rh Ralsa.pv Pasiskaityk, ką 
Mr. J. Sedzinski. iš Aberdeen. 
VVssh.. sako anie ii: "Po išban- 
dvinui daugelio gydu'-lią nuo ko
sulio. kurios nieko negelbėjo. 
ma:> pasitaikė gauti bonką Seve
rą* ••• Vtntgh Balsam ir mano iki- 
rus kosulys praėjo Į keiias die
nas.” — Niekas neprivak) skus
tis dėl kosulio ar užkimimo, kuo
met Spvera’s C.-ufh Baisam gau
namas už tokią žerrK kainą, tik 
po 25c. ir 50c. už bonką. Visose 
aptiekose. \V. F. Severą Co.. 
Cedar Rapids. Iowa.

Būtent

Į KAVĄ

T
U niekuomet nežinosi, kaip kava y- 

ra gardi tol, kol tu neužbaltysi ir 
nepasaldysi savo garuojančios ka

vos dviem arbatiniais šaukštukais rie
baus, tiršto kondensuoto pieno (pasal

dyto) vietoj paprasto cukraus ir papra
stai vadinamos grietinės. Toks švelnu
mas — toks kvepėjimas — teks GAR
DUMAS.

■po to tu be jo neapsieisi.
Tik bandyk per vieną savaitę—bet štai 
tikra pasarga
Tavo grocerninkas jo turi ir jis ir Bor- 
den kompanija stovi už ji.

-tu

•>

»
l

Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill’s sustabdo šaltį - 

24 valanda?.
Sustabdo ir "aivos skaudėjimą, karš

ti. gripą. paliuosuoja \ idurius, suvjkri 
na visą kūną. Ir nepalieka blogu p?, 
sėkmių.

šaltis, dalyk..? rimta®. Kasmet nuo 
ša:<iu priežasties mir«ra virš laO.OOo.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite Šalčiui užklupo?. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gattk

Mes išdirbant ARMONIKAI 
ir .mportuoja- 
me visokių rs- 
šrų rankomis \ 
dirbtas- Itališ
ka- Akordinas 
geriausia? 
pa -nulyje.
Ar. 10 
me- n gva- 
ra-b.uotJO'. 
Musu kai
nos žeme
snės negu

i

Nemtsttnmkite labai jei jus 
sergate, esate ntrvargęs 

ir labai blogai 
jaučiatės

Atai yra naujas prirengima? įiel 
ne?magumų. kur tuksiančiai dabar 

vartnja ir ean>>» labai freras 
pasekme* net Į keteią 

dienų
aro apliek,-rių ir tr.iu- 

", SB- 
všk- 

r>e.-vžnis ir i 
budavoja ;

____ _ patvarius 
ir muskulu? ir suteikia aiuei; 

“ kaityto-
gydaoię 

nayekminjrai
Nutra-Tone

Nueikite pa: , .
kit bc;e-: '.-aciirapir. Nujra- 'or.e. .1 
įtiks joms fty- ūmo. ?r‘iapun» ir 
rur.ia jusi; nuiisu«iem? 
muskuterc . Nuea-Tone 
raudoną kraują, stinrius 
nervus į 
stiprumą gyvenimu:. Musu 
ja; turėtu pabandyti cą nauj: 
tuojau Ji veikia 
ki’jooe atsitikimuose Nuea-Tone yra 
laba; meioni vartoti ir pradėsite jaus
tis geriau tuojau. Vartokite tiktai po
rą rmnr ir jei ją- nes-ijausit? geriau

■ ir r;»'i.?*-«iysite ereliai;, nuneškite iiku- 
i cit:? aptiekoriui ir ji.? susrrąžins jums 
jūsų pinisrus. Išdirbėjai Xuga-Tor.e 
žino labai gerai, kad ji ?jte:kia jum- 
tiek daujr sero ir jie Įsakė visiem? ap- 
tiekoriams duoti jums garantiją arba 
pinijjuj jrrąžint . jei jus neužjtar.e- 
dins. Žiūrėkite jraraniiją ant pakelio. 
Rekomenduojama, garantuojama 
parduodama na- visu? antiekorius.

Kaina 30c

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Pareikalaukite 

veltui duodamos 
pavyzdinės bonkutės.

Jie visi mėgsta

E
su paveikslu

CtiCttįį
Raudona Dėžė

Panelė Dawr. June pasižymė
jusi plaukikė. -fi pasinėrus po 
vandeniu gali išbūti ištisas tris 
mirutas. To negali padaryti nei 
viena moteris plaukikė.
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Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu ir 

suirusio skilvio.

n ' -O S- r ALDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia t-*io 
malonaus pele«gvm»«». 
kaip originabs BauTne 
Bensrue. Jis p-a.lr^a prws.*- 
fint skau.-mą nuo par az- 
tc-pimo.
Gauk originalį francuziaK^

BAUMEBENGUf
kitu išdirbėjų. Dykai su

teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka- 
tal'go. kuri prisiunčiam dykai. (-) 

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Biue Isiand a v. D p t. 80. Chicago

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Ražo ISABELLE KAY

Lietuve seimininkė Amerikoje visados trokšta rauti patari- 
mų pageririmui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai kurie bus įdomus kožna; Lietuvei šeimininkei.

Viri ir-» Receptas
G? irti’';’ (drebučius> mažai kurios 

nir.kė-; gani : o pirmiau. jot- 
ne . >r*to jos vertę kaip maisto ir tą 
d-- ..' I buriu, kuriais galima ją duoti 
(k-G'.na oa?katina kitus valgiu? ir 
tuo oačiu sykiu naikina priedines 
rak.- is skilvyje 
da-. o 
si.r. ę 
ga’ i ■' 
ma r 
so:rii 
Se'.
yr-> • 
jric 
iri?, i

goti.
Vaikas, turintis septynias 

mettts. turi miegoti vienuoli
ka valandų kas naktį. .Jei jis 
keliasi septyniose rytmetį, 

•turi eiti miegoti ant aštuonių 
vakare, kad išmiegojus vie- 
nuoliką valandų. Butų ge
riau jei jis eitų miegoti ant

V

PLUNKSNAS, Pūko*. PaMkte, 
Patalas, Kaldras ir visokias lovų 
irėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
li*. Gvarantuojam 
ažaiganėdinimą.
Pas nrn* gausite 
tikras europiška* 
plunksnas ir pu-

European Feather Co
2S bovrell Street-

(AN.MCts:av£ )t

Per Cvts and W»nnd»
Apsisaugokil r.oo nž-urt*-. 
zinim.o, Gydyki! kiekviena **’ 
įpjovimą, žaizdą ar Įdrės
kimą su stipriu ir nenuo
dingu apti:eptiku. Zonite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

__  w Gydytoja; rekonten- 
audoti getatirą kaipo valgi ap- 

i,Tvji*ru> nuo riebėjimo. Golatina 
rz pirkti daugelyje rusių i’įigali- 
laulbti daran- raišiu košei“?. v:- 

prieskoniu.-.. saraainiu.? ir tt. 
■ lis receptą? padaryti gelatins 
•■p'em.ngu.? ir bu? -kanu? prie val- 

ryV ji šio* vakarienės val-

Naminiai Pa?igelhėjimai
Nuėmimui pirštų ženklų nuo liake- 

ruotą rakandu naudok biski saldaus 
(sweet> aliejaus: nuo aliejuoti? ra
kančių naudok kerosiną

Pukietinimui plonu mezginių, kada' 
ma-zg.iji. pamerk mezginius j nu
griebta pieną.

Prosijant minkštus marškinių nian- 
kietus nesutepk ju. nes taip jie greitai 
išsinešioia. Prasyk išskėstus.

Prašciinimui juodylo p’ėtmu nuo 
patiesalų, tiktsft apibarstyl. dn:.-kr. 
plč^tęą. Druska per kelis sysi’js 
pi?8it>Šk iki jūodylas b’J-^ištrEj^-.tąą

Grožės Patarimui
tlidėlčs odoje skylutė; yta d. 

stokos užžinrėjim.i ir valymo odoe ir 
nuo perdaug vartojimo pauderio. Oda. 
kuri tokia yra, reikia pirmiausia nn- 
mazgeti karštu vandeniu, paskui šii
tu. Šilta*? vanduo atidaro skykike?. 
o šaltas uždaro, tokiu budu nedalei- 
dž.fc nešvarumui į sky’akes ineiti. ža
lias skystas muilas (green ?'>ap) yra 
rekomenduojamas daugelio ekspertą 
kaipo geriausias odai, kuri turi dide
les skylutes Po kožno nusiprausimo 
odą reikia būtinai sausai nušluostyti. 
Savo odai raikia duoti tiek pat užiiu- 
ms, kaip kitiem? svarbiem? gyvetstmio 
dalykams. į

Ypatiška Sveikai a
Imigrantai atvyksta į Suv. Valsti

jas iš visų sričių kitų kontinentą ir 
taipgi tur* kitokius maisto papročius 
ir gyvenimo papročiu? Naturališkr. 
yra jiems, taipgi, bandyt įgyti tų pa
čiu valgių čia Amerikoje, nors yra 
gerų pavaduotojų jiems čia Amcrtko- 
įe gamintų, tik ne visi ateiviai tirto. ’ 
Senoj tėvynėj moteris virė malkomis 
arba ant anglių ir todėl ilgai miiė val
gi pagaminti. Tortčlei Amerikoje rei
kia apvertintj Amerikonišku-, pro
duktas. kurie ypatingai prirengti 
jums pirm- padėjimo ant fazinio n--- 
činus. Taigi, reikia tik nueiti krauti; 
vėn ir persrtBtrir.ti tuo ; Amerikc 
produktus, o jie pasirodys tokie pat, 
kaip turėjot savo šalyje. Daugelis tų 
Amerikoniškų produktu yra gatavai 
pagaminti naudojimui

f* SOMA s.

KELiei'C S Vjy
TASTELE5S CASTOR Oi L

•HI?pani?ka Grietinė
,u<Kp;kas evaBoraml pieno 
.'lesto l'.i pa H’Jkyj vancien.?
-jaikšto rupio? gvlatincs
įsu1--?toko draskos' 
puoduko cukraus

X kiaušiniai
l šarikštas varilof
!.' geistina pabūna piene penkias 

minutas. paskui užkaitink mišinį. Su
dėk kiaušinio trynius, čakrų ir dųia- 
k<; ? užvirintu pienu :r virk iki bisKį 
sukylės kaip kiaušinienė. PaAtri n»i- 
šyk'?.nisinj į kiaušinių baltymus tirš
tai f įplakti-■ : dadėk vanilą. SupilMyk 
į frįmukęs padažytas šaltame vande
nyj? ir kada atvės išimk ir duok į sta
lą s»i ivnjrva grietine ar kokiais j>re- 
zcr r--.ai? vaisiais. <

Virtuvės Reikaluos*
Kuomet dedi valgi kitam sykiui i 

ledi ’.? šėną. neužtrenk šėpos durų, nes 
tas s-.ikratys viską padedamą.

J.‘tiru turit likusio pieno ar 
nės kurį tralit naudoti, nsudokit už
pylimui ant varškės. Tai yra skanus 
valjris.

itskyrimui kiaušinio baltymo nuo 
trynio, pramušk kiaušini ir supilk į 
smailą Tunelį su kiaura apačia, per 
skyle baltymas nubėjr?, o trynys pasi
liks Turelyje čielas

Geriau yra daryti mažesnius ir 
pilu pjražaičių nemi mažiau ir d 
nius. Mažesni visad* yra skanesni.

MES DEKOMENDFOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
STANDARD IR CHALLENGE PIENAS patenkins jūsų virtuvė? reika

lavimus, kuomet jums bus reikalingas pieną? ir cukrus sykiu Jus galite 
taupyt šio pieno leibelius ir gauti už juos brangias dovanas.

at-

t

f

Į

t

r dau- i 
didės-1

Trijy dienai 
kosuly* yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankia 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juo? sustabdyt dabar su 
Creotnulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kari? yra priimnas vartoti. Creo- 
niuiston yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
arertumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš vi«ų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mnlsion turi dar kitų gydančių ele 
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą 
Kolei krcozot’s pasiekia skilvį jis 
?r?igeria j t-raują ir tuomi sustabdo 
gemalų auginta.

Crcomulsion yra užtikrintas pa- 
sektnėraam gydymui pWstovau? k<+ 
štilio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formo«c. turinčių bendrą 
veikimą <1 kvėoavimn. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo Šalčio' ar "f’m." Pi* 
r.igiis sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nenalcngvintn vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jusli aptiekorrų. Creoinnl?ioYi Com- 
par.y, Atlanta. Ga. tapgj

Į

T
I

l
r>;«i išvalyta.- Castor Oil 
•išdarytas medicinos reika- 

Be kvKpsn’'- Stipru- 
ir tyrumas nepakeičia- 

”»» Re .“konio ir neatid- 
Imkit KeHogg’s. Su- 

o'to i^dseratorijoM.
■:, ? ..
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos lalkrslčių.)

PASTATĖ NAMUS PRA
DŽIOS MOKYKLAI.

Kapčiamiestis. Seinų aps. 
Spalių mėn. 23 d. Kapčia- 

i miestyje buvo priimami nau- 
Ijai pastatyti pradžios moky
klai rūmai. Išorinis pavida
las ir vidaus sutvarkymas 
geras ir gražus.

Priėmimo komisija susi
rinko 12 vai. Prie rūmų susi
rinko apskrities valdininkų, 
būrelis šaulių, pradžios mo
kyklos vaikučiai ir šiaip 
žmonių. Apžiurėjus namą, 
priėmimo komisija, kiti da
lyviai, šauliai ir mokvklos 
vaikučiai nusifotografavo.

ric nešą Į Vilniaus pusę 
surinkę vietinių šlėktų laiš
kus, o atgal grįždami parsi
gabena manufaktūros. Pasi
taiko ir tokių, kūne gabena 
per demarkacijos liniją veži
mais ir kuo ne viešai turguje 
parduoda.

1

RADVILIŠKIO KUNIGAS: reikalauja, kad atvyktų pats 
Karolius ir atvežtų pinigų, o 
kairieji uolėtų daug griež
čiau pasielgti — jie ne tik 
nori pinigų, bet siūlo tuoj j 
pat kasininką paskelbti 
“Komuniste” provokato
rium. Diskusijose ypač ak- 

i dalyvauja jaunos 
mamzeies, taip sakant, šiau- 
liškojo komunizmo “avan
gardas.” Šiaulių proletarai 
pilvus susiėmę tas svarbias 
diskusijas seka. Kažin kas 

sioti po katalikiškai krikdė- laimės ir kas ką iš partijos į kurtuos trukumus, 
mišką vėliava, priešingai tai 1 ..........
visos nelaimės, Dievo baus
mės, užkris ir sunaikins mu
mis visus.

Paskum pradėjo agituoti 
nupiešdamas juodžiausia 
spalva ei vi les metrikacijos 
projektą. Daugiausia kliuvo 
“masoniškai - socialistiškai 
valdžiai” ir katalikams bal
suotojams, o ypač moterims, 
kurių labiausia jausmus jau
dino, sakydamas: “tą įstaty
mą priėmus valdžia jumis vi
sas pavers karvėmis, vyiai 
taps buliais ir eis per bandą, 
kaip kad valdovai jau daro.” 
Kad sukėlus baimės pridūrė, 
kad neužilgo prie bedieviš
kos vyriausybės galės tėvai 
vestip o.su savo dukteri
mis, molinoj su sūnumis ir 
tt. pridėdamas, kad “tą pri
verstinai turėsime daryti.” 
Po tokio pasakymo pradėjo 
kurstyti žmones neklausyti 
ir net maištą kelti, sakė: “jei 
bedieviškoji valdžia leis 
mums tokius Įstatymus, mes 
privalome jų neklausyti ir 
priešintis jungdamies po 
“krikščioniška” vėliava, kad 
bedieviai musų nebegalėtų 
priversti jų Įstatymų klausy
ti, pildyti. Jei jums reikia 
bažnytinių žemių — imkite, 
bažnyčia nieko nesakys ir 
jūsų jokiais mokesčiais r.e- 
apdės, tik tą darykim patys, 
be žvdu, socialistu, bedie
viu.”

KIRŠINA ŽMONES PRIEŠ 
VALDŽIĄ.

“Valdžia visas moteris pa
vers karvėmis, o vyrai taps 
buliais,’’ — šaukė apsiputo

jęs kunigas.
Spalių 24 d. Radviliškiox---------w- — - ------- --------------

bažnyčioj kunigas vikaras tingai
Petraitis, sakydamas pa
mokslą, didesnei Dievo gar
bei kiršino žmones prieš val
džią.

Pirmiausia agitavo visus

bet pinigų reikia, irivo
r-j dėl*

vo 
mo 
tardymui 
sisakė.

NUSIŠOVĖ AREŠTO NA
MŲ VIRŠININKAS.

1926 metų, spalių mėn. 25 
d. 13 vai. 10 min. Kaišiado
rių stoties bufete iš revolve
rio nusišovė i’raku apskri
ties arešto namų viršininkas 
Čulkovas.

I Nusišovimo priežastis ga- 
putinai kol kas neišaiškinta, 
i bet spėjama, kad uz padary- 

, nes bu- 
padaryta re\ izija ir 
atrastų trukumų bu- 
pašaiintas nuo ėji- 

pareigų ir kviečiamas 
uuo tardymo at

NUSIŠOVĖ.
Spalių 4 d. Trakų apskr. 

3-čio Rajono pasienio polic. 
policininkas Narbutas iš ka
riško šautuvo peršovė sau 
krutinę, nuo ko tuojaus ir 
mirė.

Nusižudžiusio kišeniuj 
rastas laiškas, kuriame atsi
prašo savo draugus ir prašo, 
kad jo nusižudyme nieko ne
kaltintų.

Priežastis nežinoma; spė
jama, kad dėl sunkaus eko
nominio gyvenimo.

I

SUGAVO LENKU ŠNIPUS.
Merkinėje sulaikytas gu

das Bartnikas Vladas, kuris 
pateko i Lietuvą keičiantis 
su lenkais kaliniais. Apsigy
veno demarkacijos linijoje, 
šnipavo lenkų naudai. Be to, 
jis dar Įtariamas žmogžudy
stėje.

Taip pat sulaikytas dar 
vienas baltgudis. kuri laiką 
buvęs musų partizanų gru
pės vadu, vėliau pabėgęs Į 
Lenkiją, pastojęs lenkų šni
pu ir Įskundęs daug lietuvių, 
kurie sukišti kalėjimuosna. 
Šiomis dienomis Razumavi- 
čius žvalgybos tikslais per 
Rygą atvyko Į Lietuvą, bet 
buvo pažintas ir suimtas.

jlSJOS, I
i červonco klausiniu visa par- 
itija yra “monopolitnaja.”

NAMINIO ALAUS GAMY
BA IR PARDAVINĖJIMAS 

, Pastaruoju laiku kai kurių 
(apylinkių miesteliuose ir 
i kaimuose vis daugiau atsi
randa žmonių, kurie verčia- 

isi slaptu alaus darymu ii 
i pardavinėjimu. Slaptieji 
(aludariai, norėdami iš savo 
verslo daugiau gauti pelno, 
alų daro labai skystą, bet, 

ikad atrodytų stipresnis, 
Įmaišo muilo akmens, taba
ko, gailių ir tt.

Žinoma, žmogelis išgėręs 
tokio alaus, gali nustoti žy
mią dali savo sveikatos. Kur 
vyrauja slaptas alaus dary
mas ir pardavinėjimas, ten ‘ 
labiausia išsiplatinusi ir gir-j 
tuoklybė. Slaptieji aluda-. 
riaj lengvai konkuruoja su 
bravorais, nes bravoro alau.- 
litras atsieina apie 2 litu, o 
naminio alaus, daug svaiges
nio, apie 50 centų litras.

Žinoma. Įstatymas drau
džia namini aių pardavinėti, 
bet už tai nedraudžia namini 
alų daryti. Dėl to ir kova su 
slaptais alau?- pardavinėto
jais yra labai sunki. Nors po
licija ir turi žinių apie slap
ius naminio alaus pardavė
jus, bet susekti alų pardavi
nėjant labai sunkus dalykas. .. . . , . .. - -
nes visi pirkėjai uoliai slepia policininko pareigas ėjo pa- 
alaus pardavėjus. Ir jeigu yzdingai. I ebunie jam len- 
pasitaiko, kad koks pirkėjas ' •a zerneič. 
parodo, iš ko jis pirko alų, 
tai daugiausia tokius liudi
ninkus alaus pardavėjai pa- 
)>erka. ir jau teisme jie paro
do, kad už alų pinigų nemo
kėję, bet veltui gėrę. Tokiu 
budu alaus pardavėjas lieka 
nebaustas. Ir visos policijos 
pastangos nueina niekais.

AUDROS VAISIAI.
Garliava, Kauno apskr. 

Spalių mėn. iš 14 Į 15 naktį 
visoje apylinkėje buvo dide
lė audra su lietumi. Daugė
jo gyventojų apdraskė ir 
prakiurino triobų stogus. 
Kelių ūkininkų sugriovė 
kluonus. Tirkliškių dvare 
audra nugriovė p. M. Yčo 
bravoro skardini stogą.

■

Kalėdų EksKuiiijos į

LIETUVĄ
Geriausiai* pasaulio laivais 

S S. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cheroour..

vadas Mr Jos Turėk, atstovas United Statės Linuos. 
S S. REPUBLIC

Iinteakia Gruodžio I! per Bremer.. 
vsdas Mr. Gco. Haokl. atstovas United Statei Linijct.

i M ekokur 
sa<U* jus > u< 
l nited Statė, 
katnriarisi. platus 

guma, keliant

ijos yra ypatiškai vedamo®, kas paliuo- 
-mulkmenų. įrengimai ant visų 

I.i.)ijo> laivu yra reprijv^'tarr:—t ••dvu- 
deniai, ir tt.. o prie to pr.cčtir-U 
drauge su jūsų tautiečiai.

Reguliariški išplaukimai
S. President !
S. Republic—.
S. President
S. President

T:ir.r« smulkmenas patogumų keliauti laivais Su- 
-m tu Valstijų Linijos suteik* jusi: vietos agentas.

■■tt-

Rooscvelt.............................. ...Gruodžic 1
Gruodžio 11

Hardinę.......................... Gruodžio 15
Roosevelt........................... Gruodžio 29

VIETOJ LITŲ GAVO 
, ŽANDINIŲ.

_ . ' Virbali
Spalių 16 d. Panemunėlio .ijnkas atvežęs javus ir ga- 

Petronio krautuvėje Vęs pinigų tuoj pasiskubino 
------  . išsigerti. Paskiau ir pinigų 

pasigedo, nes nežinojo, ar

AR TAI INTELIGEN
TIŠKA? Vienas ūki-

i
Į stoty, ] 
į radau vienos vielinės įstai
gos žymų valdininką ir jo ________ _

’ raugą pirklį krečiant “špo- davė jam pirklys 100 litų ar 
j sus.” Valdininko patariamas T “II '
pirklys vienai jaunai mote- pasipainiojo po ranka vie- 
■ iskei mėgino pakelti sijoną, nam, kuris sudavė žmogeliui 
neva pažiūrėti, ar ilgi batų bandinių, kad tas voliojosi 

Įaule’liai. Ten buvusiems - -• •
žmonėms pasipiktinus, val
dininkas su pasididžiavimu 
atsakė: 
motelis
Vietiniai žmonės skundžiasi, 
kad to ponovedamoj Įstai
goj nekokia esanti tvarka.

ne. Bejieškodamas teisybės

gatvėj visas purvinas ir su
kruvintas.

girdi, mes netokias 
per tvorą mėtome.

SAVIŽUDYSTĖ.
Airiogala, Kėdainių apsk. 

I Spalių 4 d. nusišovė Airioga- 
1 ios policininkas Antanas Tu- 
'] s. Nusižudymo priežastis, 
'kaip žmonės kalba, nesugy- 
venimas su savo jauna žmo
na. Velionis buvo tarnavęs 

i Lietuvos kariumenėj sava
noriu. mūšiuose buvo apdo- 

. anotas Vyties kryžium. 
Tarnaudamas nuovadoje,

BUKIME PATAIKAU
JANTI!

Mes žinom, kad jeigu mes 
norim būti sveikais, tad tu
rim laikytis gerai nustatytos 
dietos. Bet — Padėkavonės 
Diena ateina tik syki į me
tus. Tai yra tikra Ameriko
niška šventė, — pats pirmu
tinis padėkavojimas buvo

VILKŲ NEATSIGINA.
Trakų apylinkėje dauge

lis skundžiasi, kad priviso 
čia be galo daug vilkų, kūne 
i lėtiniams gyventojams pa
baro daug nuostolių. Rugsė
ju mėn. 2<s d. 3-čio rajono 
pasienio policijos v-kas Gel- 
germanas, išėjęs vakare me
džioti. nušovė vieną vilką.

RASTAS ŠALMAS.
Raudonė (Kauno apsk.i 

Raudonės senuose rūmuose, 
kurių sienos, sako, pagražin 
tos Romos dailininkų, — vi
duje, t. y. urve, žmonės besi- 
kasinėdami rado seną surū
dijusį šalmą, kuri radėjas! 
laikosi pas save.

I

sy

Ant mus
Resolute. Reiiance, Albe r t 

Ballin. Deuthschland, 
Hamburg 

ir ant popuiiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Westphalia ir Thuringia. 
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westpha’.ia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai dylimi į Europą iš
važiavimai.

iŠ IK J
LIETUVĄ

PER HAMBURGĄ
tri-šriubinių laivų

45 B:oadway. New York City

PUIKUS 8-nių DIENŲ 
LAIKRODĖLIS

mumsJeigu jus užmokėcumėt
5.90 už laikrodėlį, jus negautumėt

»

$25.00 už laikrodėlį, jus negautumėt ■ 
varesnio kai šis. Tai yra 8-nių dienų į 
laikrodėlis, kuri reikia užsukt tik kas Į 
: tuonios dienos. Puikiuose sidabruoto 
nikelio viršeliuose, septynių akmeny 
judėjimas, rodo laiką teisingai ir ga- 
i<.r.tuotas ant 20 metu. Vertas yra ma
žiausia $15.00, bet mes per trumpą lai
ką nutarėm juos parduot tik po $6.95. 
S.i'šiuo laikrodėliu mes prisiusime 
j ims rankovinius puzikus, puiki? ni
ki- io retežėlį, labai gera cigarų ir ci- 
gi rety uždegėją ir puiku žiūroną, per 
I ■-į matosi puikios aktorkos įvairiose 
p i.iose ■Prisiųskit tik 25c. s tampomi s 
j • rsiuntimo lėšoms, o $6.95 užmokė
sit. kai daiktus apiaikysit savo na
muose. Užsiganėdinimas gvarantuo- 
tas arba pinigai bus sugrąžinti. Siųs- ; 
kitę užsakymus tuojaus, šiandien. ; 
Adresas: i 48 >

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė.. Dept. 103 

CHICAGO. ILL.

203 iš New York* 
į Kauną ir atgal

(Pridėjus S. V 
įeigy Taksus.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HamDurg-Amerir an Line
'United American Lima, Ine. 

General Agents
28 Broaduay. Nėr.- York

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Savo šeimoje, tarpe giminių 
ir draugų ų jausite tikrą Ka
lėdų : magunią.

Prieš-Kalėdiniai išplaukimai 
per Bremeną:

MUENCHEN
Gruodžio 8

Cabin, Tourist 3-rd cabin and 
3-rd class

COLUMBUS
Gruodžio 14

1-st, 2-nd and 3-rd class.

Nupigintos 
Round Trip 
kainos. Trečia 
Klesa iš New 
Yorko iki 
Kaunui

$203
ir aukščiau

Geras gelžkeliais susisieki
mas iš Bremeno į visas Lietuvos 
dalis.

Pasaulyje ganus Lloyd patar
navimas.

Dėl informacijų kreipkitės 
prie musų autorizuotų agentų 
arba pas

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Bro&dvay New YodcI

ŠVĘSKIT KALĖDAS 
LIETUVOJ.

Važiuokite Baltijos Ameri
kos Linijos Laivu 

“ESTON1A” Gruodžio 7 d. 
Važiuokit visu kelia vandenio 

į pačią 
KLAIPĖDĄ 

per laisvąjį Danzigo portą. IS 
ten tiktai vienos nakties 

kelionė kita laivu.
S107 Tiesiog į Klaipėdą

3-čia kliasa 
UŽSIMOKANT ABIPUS, 

TIKTAI >1S1.
PopuMariėka turistini tt 
kliasa tiktai $10 

vienpos. $15 abipus. ' ’» 
Taksai atskiriam.

žiniom kreipkitės į vietos 
agentus ar į bendrovę: 

Baltic America Line, Ine.
i 10 BRIDGE STm NEĮW YOR1L

‘f! r
M \I)OS LANGTTESfiį 

! Stni šitos puikios langtic^ėĄ 
iulor.ins jums abai nužeminta 

ra padarytis is geriausio ta- 
mezginiais jr makrai.s 

ant pav?-ik.--)n. Miera •> 
52,coliai p’oėio. Mazgojusi 

daugelį metų.

Trynimas 
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk. trynk. trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-ENPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palengu'.'inimui rettmatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir siiStipcinfhmi pail
susių, skaudamų muskulų.

3Sč.—vaistinėse—70c.. » ,

Dirbtuves Išpardavimas.
Katalogas N Al JO NOBELIO

Dykai BOILERIAI
Padirbti iš extra 

sunkaus tyro 
vario, su 5 
colių tikro 
Brasio Da ti
ltukais.
Lengvai iš
valomi Nė
ra šriubinių 
dangtukų, 
nėra ~ sudu- 
rimų. Ran
kų nenudeg 
f it ir-netu
rėsit šun- 
kumonnini- 
ti dangtuką 
Kepuraitė 

nuimta paspau- 
. . _ . . . į...... «... viršaus Saugus.

| vaistl- prakeiki ir ikrai tęsanti * Niekuomet 
nvčini) mausite dabar ! p-miau tokios geros rųšies boileriainyciop gausite aaoar. ... t/>kia pijria kail,a Tai

’ i namu reikalams.

laikomas Tėvų Pilgrimų Ply- 
mouthe 1621 metuose. Labai 
lengva persivalgyti tokioj' 
dienoj, bet Trinerio Kartusis 
Vynas atitaisys blėdi. Jis iš
valys žarnas, pagelbės virš-: 

‘kinimui ir prašalins visą ne
smagumą. Pabandykite Tri
gerio Kartųjį Vyną ir jus! •- 
niekada nebūsit be jo! 1 bu- 
teiis už $1.25. sampalo bon-r 
kute už 15c. Joseph Triner: 
Company, 1333 So. Ashland ‘ 
Avė., Chicago, III. Trinerio: 
Nuo Šalčio Tabletus (30c. i.į1

PEŠTUKŲ NEGALI 
ATSIGINTI.

Truikinai, Skuodo valse 
Spalio mėn. 10 d. parapijo.- 
salėje gerb. p. F. Žemelis lai- menesio audra eidama pro 
kė 3 paskaitas: 1> apie spa- Braškius, vieno gyventojo 
lių 9 dienos reikšmę, 2) apie nukėlė visą stogą nuo gyve- kiekvienoj geresnėj 
koperaciją ir S) apie jauni- namo namo ir tvartp. i _ ” j? _
mo organizavimosi reikalin-

AR SKILS KOMUNISTAI?
f- Šiaulių komunistams nesi-; ......
Seka, žydų jaunuomenė, iki ?erb. prelegentui didžiausio 
šiol tvirčiausias jų ramstis, 
pradeda atsipeikėti. Pado
resnieji jaunuoliai kratosi 
komlinistų ir nebenori su jais 
net vienoje sporto organiza
cijoj būti. Bet ir čia jų var
gams dar ne galas.

Įvyko ir dar naujas skili
mas. Kasininkas, kurs iš 
Maskvos gautus červoncus 
valdė, vieną gražią dieną iš
važiavo Rygon. Nieko čia, 
rodos, ypatinga. Te sau va
žiuoja. Bet tas'“kasininko” 
išvažiavimas dabar kaip tik 
ir varo kyli Į Šiaulių komuni
stu tarpą. Pasirodo, kad iš- , - „
važiavus kasininkui ii’ visa perspeti^^triuksmadanus^ —- 
kasa kažkur dingo. Tuoj “ 
partijoj prasidėjo diskusijos 
tema: kodėl kasos nėra. Vie
ni gina nuomonę, kad kasi
ninkas pinigus pavogė, o kiti negali.

KONTRABANDA.
Aukštadvaris. Nusmukus 

lenkų zlotui, pastaruoju lai
ku apylinkėje labai išsiplati
no kontrabanda. Beveik 
kiekviename kaime yra va
dinamų “pašto karvelių,”

ririnkę apie 150. Visi reiškė

prielankumo.
Tenka pastebėti, kad pa- 

vasarininkės K. Kalendytė ii’ 
M. Stasaitė kaipo “Mykolo 
iuod barzdžio” gari) i n to jos. 
laike paskaitos šnibždėjosi, 
juokėsi, trukdė prelegentui 
kalbėti, o klausytojams ra
miai klausyti. Paskaitas bai
gus, L. J. B. Truikinų sky
rius surengė pasilinksmini
mą. Pavasarininkas A. But
kus su savo “tavorščiu” S. 
.Jonaičiu Įkaušę kėlė triukš
mą ir jieškojo }>riekabių. 
kad susipeštų. Jaunimietis 
Pranas Knystautas norėjo

pavasarininkus. bet tapo jų 
kruvinai apdaužytas. Chuli
ganai. mat, be j^ęštynių. kaip 
alkanas be duonos, apsieiti

vėjai stogus kilnoja
Braškiai, Biržų vai. Šio

l>ut uždėta arba 
pirštu'sriubą ant

i

i

yra priešingos nuomonės:— 
jie mano, kad tie, kas iš kasi
ninko pinigus paėmė, juos ir 
pasisavino, o ant kasininko 
visai be reikalo kaltę meta. 
Dar nežinia, kurie tose dis
kusijose laimės. Diskusijos 
karštos. Dešinysis sparnas

Panelė Edith Nugent už pasižymėjimą plaukime tapo 
apdovanota japoniškais pantapliais.

' r -miau tokios jrei'n.s rūšies
I parsidavė f “ ’
yra puikus boileris _________

I G T^snio nėra. .Jis tesės jūsų sryven’- 
Šj- įr suteiks uzsisranėdinimę. Užsi- 
pydami pažynyėtomis kainomis šių- 

ki .e pinitrus iškalno. money orderiu 
f. a čekiu. (Jiei^as pristatymas dAi- 
t <>se baksuosė. Verta isi"Yt; kiekvi*' r.am. • •• •

IIOME MANII ACTl RING CO.
18 E. Kinzie M., liepi. M-25, 

CHICAGO. ILL

»

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn. N. Y.

EXTRA! BARGENAS PER 30 DIENU!
VĖLIAUSIOS ?

51ofori s! 
šiandien s 
kaina. Jcs 

;voro. su puikia 
taip kėit- ".<rtc 

•jardai ilgio ir- 1 _ 
.gersi ir tesės-jum f per 
;Sios langtie ės parsiduoda po F! 50 t iena 
•pora, bet nr.es kiike pao mėnesio siūlome 
už S.T.HS dvi poras arba už $7.75 keturias 
p.r=s. Pasinaudokite šiuo dideliu tavrcA 

•»ii. '. s. __ '?
UžSTSAKYKIT ŠIANDIEN’ NEŠTŲ- 

SKIT PINIGŲ. TIK j»-ų vardą ir adre
są su 25c. -tampomu tie! per.ŠK.WS>J*o .ir 
pažymėki! kiek largtiesių jų- .•riorit.'L'ž- 
makčsrte peštoriui. kuomet jis pristatys 
jum langtieses į namus. Užsiganėdin:- 

•mas gvarantuotas arba pinigai bus su- 
'gražinti. Vi'i užsakymai i< kitų šabų tu
ri būt prisiųsti -u pinigas. z

IRAM1S4O M UI. ORDER CO_ 
lt i 7 N. Franciscn Avė.. Dept. K-So. 

CHICAGO. ILL

Į

NUSINUODIJO SMAL
KĖMIS.

Pakuonis, Kauno apskr. 
Spalių 12 d. Daugšegirės d v. 
du praktikantai atvykę iš 
Liukų sušalę, atsigulė šiltam 
prikurirrtam kambary, kad 

i sušiltų. Pečius buvo labai 
prikurintas, stumos aklai už
darytos. Kitos dienos rytą il
gai nesulaukę tų žmonių at
einant i darbą m«»nė, kad iš
Nuovargio pamigo; nuėjo! 
t irnaitė pakelti, bet pastebė-! 
. kad abudu guli visiškai 
išbalę nealsuodami; pajudi
no vieną ir antrą: abudu — 
i lirę, pakilo triukšmas.

Gydytojui atvykus, vienas 
pasisekė atgaivinti, o antrą 
jau spalių 14 d. lydėjo Į ka-Į 
pus.

Policijai padarius tardy-' 
įi ią. pasirodė, kad juodu nu- 
į s įnuodijo.
. Atgaivintas guli ketvirta 
diena be nuovokos.

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų, 
Sustingusio sprando. Neuralgijos. Už
sigavimų, Neuritis. Žaizdų. Galvot* 
Skaudėjimo. Išsinarinimų. Skaudančių 
Muskulų, šono. Krutinės ir Nugaros 
Skausmų, Nusideginimų, Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėski- 
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALBERT G GROBLEVVSKI & CO. Plymouth, Pa.
TRINKITE KIR SK Al D A.”

pĄUJĖCZN^

J

o.su


8. KELEIVIS No. 47. Lapkričio 24 d., 1926

Vietines Žinios
I

Blogcs žinios “real estate” 
agentams.

Iteal estate agentams, ku
rie iki šiol vertėsi perkant ir 
parduodant žmonėms na
mus. greitu laiku prisieis jau 
jieškoti kitokio biznio, ne' 
išrodo, kad namų žmonės 
daugiau jau nepirks. Naujos 
mados moteris nebenori su 
namais “baderiuotis.”

Štai, pasiklausykit.

Ant Centrai skvero, Cam-i 
bridge’uje, policija aną va
karą iškrėtė antieką ii- pl
ėnie 90 bonkų toniko. kuris 
vadinasi Ton-A-Vin. Polici
ja sako, kad tame tanike yra 
15 procentų alkoholio ir ap- 
tiekose parduoda ji kaipo 
vvna.* S. •

Dr.

. - _____ ___ M
viena tokių moteriškių para
šė agentui, norėjusiam par
duoti jai namą:

“Tu būtinai nori parduoti 
man namus. Bet pasakyk 
man. koki velnią

Sarpalius sugrįžo i 
Bostoną.

pase k m i n g ų r i sty n i ųPo pasekmingų p: 
vakarinėse valstijose. Dr. K. 
Sarpalius sugrįžo i Bostoną. 
“Padėkavonės Dienoj” ji- 
čia risis su Kanados čampi- 
jcnu Kane. Apart Sarpa
liaus, tą patį vakara risis, 
dar keturios poros geriausių 
ristikų, būtent: 
\vicz suStanley Stasiak. Ned 11

'I— 
dvi poros iš trijų susikirti-i 

“Rytmečiais aš išeinu loš- mų iki galutinos pergalė.').' 
ti golfą, o popiečiais einu Jose Domingųez su Leono 
lošti ‘bridge.’ Vakarais mes'Labriola ir Sani Smith si: 
šokam arba einam į teatrą.! “parinktiniu.” P.istynės bu- 
Kuomet aš apsirgsiu, mane GrandOpeia House. 
paims į ligonbutį, o kuomet! 
numirsiu, tai mane palaidos 
iš graboriaus ofiso. Taigi pa
sakyk, 1 J ' ‘
mus? ■ nų Draugystė,

“Viskas, ko mums šiandien; Mass. rengia 
reikia, tai tik garažo ir mie
gamojo kambario.”

aš galė
čiau su tais namais daryti? 
Aš gimiau ošpitaly. augau 
pensijone. romansavau au- 
tomobiliuje, o ištekėjau baž
nyčioje. Aš gyvenu apart- McGuire su Pat McGill (ab 
mente, o valgau restorane.

VOSE PIANO COMPANY 
jau gyvuoja 75 metus.
1851 m. J a mes \\ . Vose Įstei

gė minėtą Pianu kompaniją ir 
iki po šiai dienai Vose šeimyna 
veda minėtą reikalą.

Prakilniai vedant biznį, duo
dant savo kliientams gerą tavo- 
rą ir patenkinantį patarnavimą, 
Vose Piano Kompanija šiais me
tais iau susilaukė 75 metu am
žiaus. Ir šiandieniniai Vose Kom
panijos vaiiovai. Willard ir (ieor- 
ge Vose. deda pastangas, kad pa
laikyti garbingas tradicijas ir vi
sados patenkins savo kostume- 
rius geru tavoru. teisinga žema 
kaina ir lengvomis išlygomis. 
Prie Vose Kompanijos iau virš 
20 metu dirba ir p. Juozas bar
kūnas. kuris daugiausiai patar
nauja lietuviams.

DIDŽIAUSIOS BOSTONE

RISTYNES
DALYVAUS DR. K. SARPALIUS

nauja gydymo metodą pra- 
ŠAL1N1M11 SENŲ LIGŲ. 

Be operacijų ir vaistų 
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus (gersit ik rinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na
tūralią gydymo metodą.

Dr. Wentworth, L M.
1761 \Va.shington St.. 

Prieš Nurthaiupton elaveito 
stotj. Boston. Mass. 
Te,.: Coplei 0653-Al.

.Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro 
Nedėliomis nuo 9 ryte iki 2 po pietų

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAY 
AUTO SERVICE 

and F1LL1NG STATION
Jeigu norite, kad Jūsų automobili.- 
ilgai laikyty, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Ju-ų karas gerai trauktų, imki: 
gesoliną pas mus.

PETRAS BARTKEVIČIA
Greičiausiai nusiunčia pi- 

Top Vxlr-P. ningus i Lietuvą ir i Lenkiją.
' :r siunčia doleriais. Jo adre
sas toks:

Boston Sales Company 
678 X. Alain Si.. 
Montello, Mass.

Rengia puiku balių.
Lapkričio 25 d. (Padėka 

kam man pirkti na-jvonės Dienoj) Lietuvos Su

ANT 1ŠRANDAVOJIMO 11
tų. kožnas tenementas po 5 ir 6 rui
mus. Randa nebrangi. 17 ir Is dole
rių į mėnesį. Tenementai randasi ant 
Markei st. ir Lincoln st.. Brighton, 
Mass Klauskite pas: (491

B. AJAUSKAS
56 l.inciln st.. Brightoa. Mass. 
Tel.: 2902.

Potvinis Brookiine.

iI 
j

Cambridge.
puikų balių. Pointe 4 ruimai, 

kuris prasidės 3 vai. po pie
tų ir trauksis iki 12 vai. nak
ties. Balius bus visiems žino
moj Cypius Hali. 40 Pros-

1ŠSIRANDAVOJA City

1488 Columbia Rd.,
So. Boston, Mass.

Nuo smarkaus lietaus pe- pect st* Grajis Al. Žvingilo 
reitą sąvaitę patvino Village: orkestrą. 
Brook, kuris plaukia per 
Bostono priemiestį Brookli- 
ne. Skiepai prisisėmę van
dens vietomis iki pat lubų. 
Ugnis pečiuose tapo užlieta, 
pečiai sugadinti, namai pri
nešti dumblo. Potvinis užlie
jo net Boston-Albanv gelž
kelio bėgius ir vietomis juos 
išplovė.

i

- Ant gelžkelio stoties \VeI- 
lesley užsidegė 3 vagonai su 
šienu, kuris stovėjo ant šali
nių bėgių. Pašaukti ugnage- 
siai ugnį užliejo.

Elektra iš Chicagos šviečia 
Bostono lempose.

Bostoniškė Edisono elekt
ros kompanija pereitą sąvai
tę darė Įdomius bandymus. 
Ji sujungė savo vielas per 
keliatą kitų miestų su Chica
gos elektros sistema ir gauta 
iš tenai elektra švietė Bosto
no lempose. Gelžkeliu va
žiuojant iš Bostono Į Chica- 
gą yra 1,000 mylių; elektra 
tečiaus turėjo padalyti daug 
ilgesnį kelią, nes vielos bu
vo sujungtos ne tiesiai, o ėjo 
nuo vieno miesto į kitą. Jos 
vingiavo iš IIIinojaus per In
dianą, Ohio, Pennsylvaniją. 
iš ten į Adirondacks, N. Y., 
o iš tenai Į Vermontą, New 
Hampshire ir tik tuomet į 
Bostoną.

PADĖKOS ŽODIS.
Lapkričio 16 d. mirė mano 5 

metų sūnūs Vytautas Kusavi- 
čius. Laidotuvės buvo lapkričio 
18 d., kurias aprūpino graborius 
p. P. J. Akunevičius. kur mano 
sūnūs buvo iškilmingai palaido
tas. Kadangi p. Akunevičius ne
sigailėjo savo triūso ir teikė pui
kų patarnavimą, tai šiuomi vie
šai tariu jam didžiausią padėką 
ir sykiu patariu ir kitiems lietu
viams reikalui esant kreiptis 
prie Akunevičiaus.

P. Kusavičius.

Teismas uždraudė darbinin
kams streikuoti dėl 

užuojautos.
Teisėjas Bishop išleido in- 

junctioną. uždrausdamas 
trylikai statybos unijų strei
kuoti dėl užuojautos kitiems 
streikieriams.

Šitokio injunctiono reika
lavo statybos firma žinoma 
vardu Scully Construction 
Company, kuri stato daug 
didelių bildingų. Ji sako, 
kari lugpiučio mėnesyje uni
jos agentas pareikalavo žvy
ro darbininkams $96 Į sąvai
tę algos. Kompanija atsa
kiusi. kad ji tokių algų nega
linti mokėti, ir žvyro darbi
ninkai metė darbą. Jiems už
jausdami, kiti darbininkai 
irgi metę darbą. Taigi teisė
jo injunctionas dabar už
draudė jiems streikuoti.

Roxburyje vienas gink
luotas banditas užpuolė ga
ražą ir pasiėmęs geriausi 
automobilių išvažiavo. Bet 
netoli pavažiavęs jis jį su
daužė ir pabėgo.

KONCERTAS
IR STASIO ŠIMKAUS 

DVIEJŲ VEIKSMŲ 
OPERETĖ 

“ČIGONAI”
Stato D. ir M. Draugija 

Gabija po vadovyste 
Jono Dirvelio

Penkios poros Įvairių tautų 
milžinų risis iki pergalės 

ŠIAME KETVERGE
25 d. LAPKRIČIO-NOV.

(PADĖK A VONĖS DIENOJ i 
Pradžia 8:15 vakare

GRAND OPERA HOUSE
'A ASHINGTON ST. (prie kampo 

Dover st.). BOSTON. M ASS.
1) "AIRIJOS IIGR'.S” PAT Mc- 

G1LL risis su "AIRIJOS BULIUM" 
NED McGUlRE.

2) PASAULIO < VMl’IJONAS JOE 
M ALCEIVIUZ • kuris nesenai Vaka
ruose nugalėjo Strangler Levis’a) 
—i- su LENKU č '. MI’IJONU STAN- 
LEY STASĮ AK.

3) CH1CAGOS LIETI VIŲ ČAM- 
•’UONAS I)R. KAROLIS SARI’A- 
LIŪS < kuris ana ketvergį davė karš- 
: r pirtį Stasiuku! i risis su KANA
DOS l AMP1JON U CH ARLIE K ANE.

I) ISPANŲ ČAMPiJONAS JOSE 
DOM1NGUEZ risis su “ITALŲ LE
VŲ” LEONE LABRiOLA.

5) Y. M. H. A. INSTRUKTORIUS 
SAM SMITH atidarys programų su 
p.irinktir.iu oponentu.

Pirmosios dvi poros, tai yra Pat 
McGill su Ned McGuire ir Malcewicz 
sn Stasiaku risis iš trijų susikirtinių-- 
pirmieji už Airijos ėampijonatą. ant
rieji už pasaulio ėampijonatą Kitos 
tris poros, tarp jų ir Dr. Sarpalius su 
Kane. risis iš vieno susikirtimo iki ga
lutinos pergalės.

Draugai! Skaitykit ir 
platinki! “Keleivį.”

415 Old Colony Avė. 
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3075-W.

i

r

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialiais* Slaptų ligų motery ir vyry, kraujo ir odoa. Kalba len
kiškai ir rusiškai Telefonas Haymarkei 3300
1 AL1.EN ST. Cor '. ham bers St.. BOSTON. MASS.

PARDAVIMAI.
COLUMBIA ROAD 

South Boston
PO1NT. priešais Boston 
b, nauja dviejų šeimynų 

7 kambariu.- ir maudyne 
flioro, bus išmaliavota 

kad patiktų pirkėjui, 
j Lotas 50 pėdu iš fronto ir 125 pėdos 
| ilgio; gal priimsime jūsų -eną stubą 
• šaipo dalį mokesties Atdara apžiurė- 
Į jimui kiekviena dieną, taipgi ir nedėl- 
į dieniais, nuo 1 iki 5 vai. po pietą. 
. Kreipkitės pas: Mr. Ke. nan. 396 Mest 
Broad"ax. Te;.: So. Boston 0165.

CIT Y 
Yacht Clu 
stuba, po 
ant kiekvieno
ir išdekoruota.

PARSIDUODA 1 
LODGING HOUSE. 
persimainys iš ra: '..ų 
durvs iš Broadwa’’ 

4417-W.

PARSiDl ODt Bi čERNĖ
Bučemė geroj v>etcj. :<nt kan,p<> 

galima nupirkt už pigią kaina. Klau- 
kit "helcnio’ redakcijoj. (471

*

I
I

PARSIDUODA GROSERNĖ IR BU
ČERNĖ. Daro c rą biz . Kairia vi-a 
maža Savininkas prive .-tas parduot
95 C St.. So. Boston. M a—. (47)

I' ’.RSIDi OI) \
____ : VILNOS DĖL MATRASŲ 

IR KOMFORTERIŲ
PAl I. OSI LI.IVAN INU.

192 Sumnier St™ Boston. Mass.
• 51)

ERA—ZOSf: VATTKAIT6 
NEDĖLIOJĘ

i

į
»

i

DR. K. SARPALIUS.
Taigi nuo šitų milžinų susikirti ’io Bostone tikrai drebės žemė
Sarpalius tikisi savo oponentą p įguldyti ir tą vakarą iššaukti Stasia

ku ristis iki galutinos pergalės. Sarpaliaus gražus nuaugamas, suma
numas ir vikrumas užžavėjo aną k tvergą netik lietuvius, o ir svetim
taučius. Ypač jis patinka moterim - ir merginoms.

Mums Rašo—

“Dėkuojn Tamstoms už dėžute “BIRL- 
TĖS” saldainių, kurią vakar gavau. Jas val
gant prisiminė man tos jaunystės dienos Lie
tuvoje. kada tėvelis parveždavo mums saldai
nių iš turgaus. Šios dar gardesnės. Matyti 
nevien tik Amerikoje moka geras saldainias 
išdirbti.

“Prisiunčiu $6.50 ir prašau man dar pen
kias dėžutes atsiųsti. Noriu jas išdalyti sa%o 
draugams ir draugėms kaipo Kalėdų dova
nas. Žinau, kad jie bus užganėdinti mano do
vanomis. J. B............... ”

I

!

»

LIETUVIŠKAS LUNČ- 
RUIMIS .

Gaminam visokiu.-, valgius, užsiiai- ’ 
kom labai švariai, patarnavimas man- • 

. Sagus. Mums reikalinga "veiterka,” 
. kuri moka angliškai.

J U OZAS PETRIšK EV K 1US
218 Broa<j»aj. So. Bo-ton. Mass.

i

i

II

i

I
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Turime dar “BIRUTĖS” saldainių iš Lie
tuvos. bet nedaug. Kurie norite užsisakyti 
Kalėdoms, siųskite užsakymus dabar. Vieno 
kilogramo dėžutė (apie 24 svarų) su prisiun- 
timu kainuoja $1.30. Pinigus galite siųsti su 
užsakymu arba mes prisiųsim paštu C. O. D.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
366 WEST BROADWAY

BOSTON 27, MASS.

PRANEŠIMAS AUTO- ----------------------------- ----------------
MOBILISTAMS ! A

Nelaukite iki paskutinės m M
apdraus.! >avo masina. Paduokite . _
:nan savo _.<~a ; .r. t ; >ja :s. Nuo pir- Kur>s norėtų apvalyt namą 

Noveu.ber bus z.|ima Rauti In -Į j aUišaukia į “Keleivio” 
surina- ir Registracijos numeriai. .. ‘
Paduokite ;>sak;-”-.a daba. Inf.rtna ofisą.

j ei jos dykai Vincent B. Ambrose, 255:
■ Broad»ay. Tel. S. B. 0506-M. (-)

i

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tankiau

siai yra priežastimi badavimas dėl stokos vitaminų 
arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda dėl sto
kos maisto, kaip dėl stokos vitaminu rųšies. 

Stoni [MUŠIM 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer- 
gaitėms. namie ar mokyklole, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo. *

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott & Bowne, Bloomfield, N J. 26-46

PADARYK SAVO NAMUS 
SMAGIAIS IR MALONIAIS 

PADĖKAVONĖS DIENA ARTINASI. JUMS BUS GARBĖ 
IR SMAGUMAS PRIIMTI JŪSŲ GIMINES IR DRAU
GUS. KUOMET JUS DADĖSITE PRIE SAVO NAMŲ 
VIENĄ Iš MI SŲ DEKORUOTŲ PIETAMS SETŲ AR
BA VALGOMOJO KAMBARIO SETŲ. SPECIALĖ KAI
NA. PIETAMS SETAI NUO $14.00 IKI $45.00. AŠTUONIŲ 
ŠMOTŲ VALGOMOJO KAMBARIO SETAS NUO $85 IR 
AUKŠČIAU. SPECIALUS PASIŪLYMAS IŠSIBAIGUSIŲ 
MODELIŲ SONORA PHONOGRAFŲ $65.00. SENIAU 
BUVO $100.00.

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
105 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

NAMUS. GARADŽ1US ll< KRAUTUVES; 
PERKAM. PARDUODAM IR IšMAINOM 
NAMUS. I KĖS IR VISOKIUS BIZNUS. 
KAIP T\l BUCERNES. BEKERNES IR 
RESTORANTIS. INšlURINAME NAMUS 
NUO UGNIES IR NELAIMIŲ. TAIP PAT 
KRAUTUVES IR Al TOMOHILII S. PAR- 
DUODAM \N(.LIS. KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME KAMARN1NKA. ARKITEK- 
T\: PADAROME PLANUS DĖL RUDAVO- 
TOJŲ; UŽLAIKOME NAMŲ TAISYTOJUS.

STOGDENGIUS. PLU.MERIUS IR ELEKTRIKIERIl S. SKOLINA- 
M E PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽIŲ. TAIPGI SU
TEIKIAM LEGALIŠKUS PATARIMUS PER SAVO A DVOK AT A 
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVL- 
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIK ALE KREIPKITĖS PAS: (-)

MES STATOME
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pabudavojame geriausius < 
- padarau <

, išmėruoju žemę ir J .... . . . . t
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LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes i - . .namus ir pigiai Taipgi 

visokius planus ' 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės (-)

TITUS P. GREVIS
395 Broauway. So. Boston.

Tel.: So. Boston 2340.

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TEL.: SO. BOSTON 1662 arba 137 J.

I

l

NINKA1
Pradedant nuo Naujų .Metų, versti 

•įai reikalingas Atsakomybės Paliu- 
su Aplikacija dėl Re- 

automobilių.

i

Skausmus
galima palengvinti su

DAKTARAS 
LANDAU 

32 CHA M BERS ST, BOSTON.
Gydo apatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo !) iki 12.

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JU.4 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMBING & 

LIGHTING SUPPLY CO. 
147 Portland SL, Boston 
netoli North Station

SPECIALISTAS— PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydymo aer- 
(ančių: Kraujo ligomis, Ner
vų suirimu. Reumatizme ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr.KILLORY

Pirkite pas apliskorius-
W. F. ffVttA CO.. CEOAZ ZAHDS. »WA

I AUTOMOBILIŲ SAVI

i

d y mas oer.diai 
gistravimo automobilių. Prisiųskite1 
-avo antrašą ir as pribu.-iu pa.- jumis
• neskiriart kur gyvenat) su reikalin- > 
tra blanka de! registravimo autom o- ' 
diliaus, šis patarnavimas dykai. Dėl

1 tikro patarnavimo, su savo insurance t 
' reikalais, kreipkitės pas
iI
I

(J 
J. N. TURAUSK \S 

CAMBRIDGE. MASS 
104 Hampshire st. Univ. 9692

■r 36S Mashington St„ Univ. 1683-W.- -

Tel. So. Borton »0«-W
DAKTARAS

A L. KAPOČIUS
LįiUVIS DENTISTA8

V aL ANUOS: Nuo » iki 12 dioną 
Nuo 2 iki » vok 
NEDALIOMIS:

1
Seredonais iki 12 AfU 
(>f i.«xs "Keleivio” nan 
itreadway. tarot C ir D K.
SO. BOSTON. MAS8.

28 d. Lapkričie-Ndv., 1926 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

Kampas E ir Siiver Streets, 
So. Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Lynno majoras pasakė sa
vo miesto valdininkams, kad 
jeigu jie išleis daugiau pini
gų, negu jiems yra paskirta, 
tai jie bus sunkiai baudžia-' 
mi. s?:

Maži ir dideli mokinkites 
MUZIKOS

ant lengviausių ir gražiausių instru
mentų: mandalinos. gitaros ar bala
laika*. Bukit visų mylimi ir plačia: 
žinomi. Greit išmokinu ir labai pigiai. 
Naudokitės mano pamokom pavieniai 
ir bendrai su orkestrą Einu ir po stu- 
bas. Klauskit laišku arba vpatiška 

dėl platesnių informacijų.
R. ŽIDŽIUNAS

F. ST, SO. BOSTON, MASS.

§
5

Lietuvis Optonetristas

SEVERA’S
Gothardol.

50c ir 6Cc

Patikėtinas naminis linimentas. 
Esama šeimynų. kurios yra 
vartojusios per 45 metus.

IĮ
i.

Iiegsaminuojta akla, priaidna 
akinius, kreivas akis atttissino 
ir amblyopiškona (aklom) aky
se sugrąžinu šviesą liekama 
laika.
J. L. PAAAKABNI8 O. D.
447 Hroadw«v. Sa. Hnataa. Ma»*

60 SCOLLAY SQUARE 
Skersai Hanovei Street 

BOSTON. MASS.
Otympia Theatre BuiMlnf 

Rooa 22
Patarimas dykai tik per paskirtą 

laiką.

MES SCTAUPOM PINIGUS -
ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ, MALIAVŲ, STOGŲ IR 
PLUMBINGŲ. PAMATYKITE MUSŲ KAINAS.

BARGENŲ KRAUTUVE

SOUTH EKDHARDWARECO.
1095 WASHINGTON ST.. arti Doser St. E)e>eito-Stoties 

BOSTON. MASS.




