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Prieš Bolševikų Valdžią
Sukilo 180,000 Kaimiečių

PSKOVO GUBERNIJOJ 
EINA KRUVINI 

MŪŠIAI.

Sukilimui vadovaują Estoni- 
joj susispietę senieji Rusijos 

karininkai.
Trisdešimts miestų ir mie

stelių Pskovo gubernijoj su
kilo prieš bolševikų valdžią 
ir prie to sukilimo prisidėjo 
da 150,000 ūkininkų. Pskovo: 
gubernijoj dabar siaučia! 
kruvini mūšiai.

Tokių žinių paskelbė pe
reitą sąvaitę Interoationai 
News Service agentūra, kuri 
paprastai informuoja Hear- 
sto laikraščius. Ji sakosi pa
ėmusi šitą naujieną iš Pary
žiaus laikraščio “L’Intransi- 
geant,” o šis gavęs ją iš Že
nevos.

Anot tų žinių, sukilimui 
vadovaują senieji Rusijos 
karininkai, kurie buvo susi
spietę Estonijoj. Sukilę kai
miečiai žudą komisarus ir 
visus komunistus, deginą so
vietų valdžios įstaigas ir nai
kiną knygas.

Po visą kraštą esąs plati
namas Didžiojo Kunigaikš
čio Mikalojaus manifestas, 
kuriuo jis žadąs paliuosuoti 
Rusiją iš bolševikų rankų.

Žinios priduria, kad į 
Pskovą atvykęs bolševikų 
žvalgybos galva, tūlas Ver- 
žinski, kuris stengiasi sukili
mą numalšinti.

Kiek tame yra tiesos, mes 
da nežinome, bet kad Esto
nijoj buvo ruošiamas sovietų 
Rusijai smūgis, tai parodė 
“Estonijos šnipų” areštai 
Rusijoj. Nelabai senai da 
keliatas tokių šnipų Rusijoj 
buvo sušaudyta. Juos tei
siant paaiškėjo, kad tai bu
vo senieji Rusijos karinin
kai, kurie šnipinėjo sovietų 
Rusijos karo paslaptis ir vi
sas žinias siuntė Estonijon.

Galimas daiktas, kad 
slapta šitas kontrevoliucio- 
nierių mašinacijas remia ir 
Anglija.

Nėra tečiaus vilties, kad 
toks žygis galėtų turėti kokio 
pasisekimo. Visi atsimena, 
kaip greitai buvo sunaikin
tas Komilovas, Judeničas, 
Kolčakas, Vrangelis, Pet- 
liuia ir kiti kontrevoliucijos 
generolai. Buvo bandoma 
daryti net svetimų valstybių 
intervencija, bet vistiek ne
pavyko. O jeigu sovietų val
džia apsigynė iš pat pradžių, 
kuomet ji buvo daug silpnes
nė, tai dabar ji da lengviau 
apsigins.

Rusijos liaudis bolševi
kams gali nepritarti, bet ji 
nenori ir carizmo. O jeigu 
bolševikų valdžia griūtų, tai 
Rusijoj kiltų didžiausia re
akcija ir ant sosto tuojaus 
atsisėstų caras. Dėlto visiems 
sukilimams iš kalno jau yra 
lemtą žlugti; o ypač jeigu 
juose figūruoja tokie mo- 
narchizmo šulai, kaip Didis 
Kunigaikštis Mikalojus, žu
vusiojo caro dėdė.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 2 
DARBININKU.

Gyvojo sidabro kasykloj 
Californijoj pereitą sąvaitę 
sprogo dinamitas ir užmušė 
2 darbininku.

I

MIRĖ BRAUNINGO IŠ
RADĖJAS.

Pereitą sąvaitę Belgijoj Į 
mirė amerikietis -John M. t 
Brovning, pagailėjęs šauja- 
mų ginklų išradėjas. Jis yra 
išradęs vandeniu vėdinamą 

PASIGAVO KUNIGĄ SU kulkosvaidį kuris yra žino- 
------------------ mas 10 vanju ir į minutą pa

leidžia 600 šuviu. Karo metu 
jis išrado orlaiviams šauja- 

Imą aparatą, kuris į minutą 
paleidžia 3600 šūvių. Jo 
ginklus karo metu vartojo 
visos aliantų armijos. Tarp 
civilių žmonių geriausia yra 
žinomas jo konstrukcijos 
pištalietas vadinamas “brau
ningu.”

Browning (ištark Brau-

7 MINYŠKOM.
Iš Honkongo pranešama, 

kad būrys piratų susėdo kaip 
pasažieriai į laivą “Waihoi,” 
kuris plaukė iš Honkonko į 
Yuenkongą, o išėjus laivui į 
jūres,surišo kapitoną, išvedė 
laivą į krantą ir apiplėšė vi
sus pasažierius, tarp kurių 
buvo ir vienas Amerikos ka
talikų kunigas su 7 minyš- 
kom. Kunigui ir. minvškoms 
piratai nuvilko drapanas, 
numovė čeverykus ir visus i 
užrakino į ankštą kambarė-' 
lį, kur jie turėjo išbūti dvi iri 
pusę dienų. Kada laivas ga-1 
lų gale atėjo į Kongmuną. 
tai pasirodė, kad keturios 
minyškos buvo iškoneveik
tos.

DIUHIlllIg UbldlK Didu- 

ining) mirė Ljožo (Liogol 
rt mieste, kur yra išdirbami 

beveik visi jo išradimo gink
lai. Jo šeimyna gyvena A- 
merikoj, Utah valtijoj.

Vėliausis Bro\vningo išra
dimas yra taip vadinamas 

, “viens ant kito” dvivamzdis 
medžioklinis šautuvas, kurio 
vamzdžiai sudėti ne viens 
šalia kito, bet vienas viršuje, 
kitas apačioje. Betobulinda- 
mas šitą šautuvą jis ir mirė. 
Jis tikėjo iau 72 metu. •

Londone
Atstovas Krasinas.

JIS NETIKĖJO PASAULIO 
REVOLIUCIJAI.

I PERKŪNAS SUPARALI- į 
ŽIAVO ŽUVIS.

»
Amerikos valdžios žvejy

bos biuras praneša, kad per
kūno trenksmu gali būt su- 
paraližiuota vandeny žuvis. 
Toks atsitikimas šią vasarą

t Pilsudskis Siūlo Lietuvai
Federaciją.

PEKINO VALDŽIA 
SUGRIUVO.

Pekino ministerių kabine
tas paskelbė jau savo rezig
naciją. Tai buvo ta senoji at- 
žagareiviška valdžia, kuri su: 
keliais generolais šiaurės 
Kynuose bandė atsilaikyti 
prieš revoliucines spėkas, 
kurios spaudė ją iš pietų. 
Kvnų revoliucionieriai užė
mė jau didesnę dalį Kynų 
imperijos ir dabar artinasi 
prie Pekino. Rezignuodami 
Pekino ministeriai pasakė, 
kad valdžios palaikymui jie 
neturi pinigų, nes žmonės 
mokesčių jiems visai nemo- į 
kėjo. Išrodo, kad revoliucinė! 
kantoniečių armija užims Į 
visus Kynus.

I 
I 

I

atvykti iš Amerikos 250 lie- Kendrick sako^ kad tarptau- 
tuvių darbininku, valdžia UI7 
jau padariusi reikalingų pri-,^3- k“n užsidarys 1gnio- 
sirengimų jiems priimti. Jie c‘Zi0, 5. °,s aPle S^»Lo0,000

PASIRODĖ BALTOS 
PELĖDOS.

Amerikos šiaurėje pasku
tinėmis dienomis pasirodė 
labai daug baltų pelėdų. Jos 
taip baltos, kaip sniegas. Jos 
laksto visur ir buvo atsitiki
mų, kad pavargusios nusi
leido ant laivų už kelių šim
tų mylių nuo pakraščio. Ke- 
liatas jų buvo jau nušauta 
apie Hudson, Mass., ir apie 
Nashua, N. H. Yra tai dideli 
paukščiai, nuo vieno sparno 
galo ligi kito turi po 6 pėdas. 
Išalkusios jos užpuola tai
merių vištas.

250 AMERIKOS LIETU
VIŲ STEIGS SAVO KO
MUNĄ LENINGRADE.
Iš Leningrado pranešama, 

kad greitu laiku tenai žada

prašę sovietų valdžios, kad 
leistų jiems tenai Įkurti savo 
komuną, nes Amerikoj gy
venimas jiems jau nusibo
dęs. Manoma, jie yra komu
nistai.

VOKIEČIAI KVIEČIA AN
GLUS TVERTI TRUSTĄ 

KOVAI SU AMERIKA.
Iš Londono pranešama, 

kad šios sąvaitės pabaigoje 
tenai atvyks vokiečių dele
gacija tartis su Anglijos 
pramonininkais apie kovą su 
Amerikos konkurencija. Sa
koma. kad vokiečiai siūlys 
anglams tverti tam tikrą 
trustą prieš Ameriką.

“SESQUI CENTENIAL” 
PARODA SUĖDĖ PHILA

DELPHIJOS TUNELĮ.
Philadelphijos majoras

“Sesqui Centenial” pa-

nuostolių, kuriuos reikės pa
dengti iš to $5,000,000 fon
do, kuris buvo sudėtas įtai
symui po Philadelphijos 
miestu gatvekarių gelžkelio 
(subway). Taigi išeina, kad 
visasvietinė paroda bus suė- 
dus Philadelphijos tunelį.

Ir prekybos nacionalizaciją 
skaitė didžiausia Lenino 

klaida.

Pereitą sąvaitę (24 lapkri
čio) Londone mirė Leonidas! 
Krasinas. sovietų Rusijos 
reikalų vedėjas Anglijoj. 
.Mirties priežastis buvo krau
jo stoka, arbataio vadinama 
anemija. Per kelis pastaruo
sius mėnesius daktarai leido 
jo sistemon svetimo kraujo, 
ir jis, Krasinas. buvo jau pa
sitaisęs, todėl jo mirtis da
bar buvo beveik netikėta.

K rasi no padėtis Londone 
buvo nevisai aiški. Maskva 
vadino jį ambasadorium ir 
jis gyveno buvusio caro am
basados rūmuose, laikyda
mas daug tarnų ir keldamas 
tokias pat puotas, kaip kel
davo senosios Rusijos diplo
matai. Bet Anglijos valdžia 
ambasadoriaus rangos jam 
niekad nebuvo pripažinus. 
Vis dėlto oficialėse Londono 
sferose jis turėjo gerą vardą 
ir buvo skaitomas rimčiau
siu ir išmintingiausiu sovie
tų Rusijos valdininku.

Velionis prigulėjo prie ra
miųjų komunistų ir Rusijoj 
tankiai buvo vadinamas 
“buržuaziniu bolševiku.” Ji
sai netikėjo, kad Rusijos re
voliucija galėtų persimesti į 
kitas šalis ir po 1917 metų 
spalio perversmo atsisakė 
eiti į bolševikų ministerius, 
nes jam išrodė, kad Leninas 
daro didžiausią klaidą., liep
damas nacionalizuoti visą 
Rusijos prekybą ir pramonę. 
Jis syki pasakęs: “Kasgi ga
ii tikėti, kad Rusijoj galima 
butų įvykinti socializmas?” 
Ir pats atsakęs: “Tam neti
kiu nei aš, nei pats Leninas.” 

1922 metais Krasinas bu
vo paskirtas Rusijos atstovu 
Berline. o paskui buvo am
basadorium Francuzijoj.

Į_____________________________________
buvęs Maine’o valstijoj, ne-į FAŠISTIŠKAS PIKTADA- IR KAUNAN ATVYKO
toli Craig Brook, kur tas biu
ras turi savo studijoms už
veistą žuvimis prūdą. Kuo
met ant to prūdo kranto per- į 
kūnas trenkė į medį, tai ne
toli tos vietos ant prūdo dug- 

,no pasirodė avie 15 didelių 
negyvų žuvų. Daromi su jo
mis bandymai parodė, kad 
jos buvo perkūno suparali- 
žiuotos. Per kelias dienas josp.u,ujay.a.'.’?u|7 “negalėjo pasijudinti. IKtlauke 15 *> keh-at« un,for-

RIS ŠOVĖ SOCIALISTĄ.
Pereitą nedėldienį Reich

stago pirmininkas Loebe sa
kė Berlino socialistų atviram 
susirinkime prakalbą. Staiga 
iš einančio pro šalį gatveka- 

j rio pasigirdo šūvis ir kulipka 
: nudrėskė vienam organiza- 
Į toriui galvą. Įniršusi minia 
i tuojaus apsupo gatvekarį ir

JAU LENKŲ DELE
GACIJA.

KONFISKUOS NEIŠMO
KĖTUS BUTLEGERIŲ 

AUTOMOBILIUS.
Amerikos butlegeriai iki 

šiol valydavo šmugelį dau
giausia vis neišmokėtuose 
automobiliuose, ir iki šiol 
valdžia tokių automobilių 
nekonfiskuodavo, nes jie 
skaitėsi trečio asmens nuo
savybė. Dabar tečiaus vy- 
riausis teismas Washingto- 
ne nusprendė, kad valdžia 
gali juos konfiskuoti. Auto
mobilių fabrikantams toks 
nutarimas labai nepatinka, 
bet, žinoma, kaipo “100 pro-į kad 

‘centų patriotai” jie negali j 
prieš teismą protestuoti.

KLAIPĖDOJ SUIMTAS 
ŠMUGELIO LAIVAS.
Elta praneša, kad netoli 

Klaipėdos lietuvių valdžios 
laivas suėmė juroj motoru 
varomąjį šmugelninkų lai
vą. Per susišaudymą šmu
gelninkų kapitonas Eisma- 
nas buvo sužeistas. Laive ra
sta daug spirito, cigarų, ta
bako ir kitokių prekių, ku
rias šmugelninkai norėjo 
įvežti iš Prūsų i Lietuvą be 
muito.

muotų fašistų. Darant pas 
tuos kriminalistus kratą, at
rasta du revolveriai, durklas

Defiance miestelyje, Ohio! ” anmuo’ 
valstijoj, penki ginkluoti 

; banditai užpuolė Merchants 
National Banką ir pagrobę 
$52,000 pabėgo automobi- 
liuje. Užpuolimas įvyko iš 

į ryto, tuojaus kaip tik bankas 
į atsidarė, ir pašaliniu žmonių 
1 da nebuvo. Banko tarnauto
jams banditai liepė atsigulti 
veidais į žemę ir gulėt nesi- į 
judinant. “Gulkit, tegul jie 
sau ima pinigus; jie apdrau
sti,” pasakė tarnautojams 
banko prezidentas, ir pats iš
sitiesė.

BANDITAI PABĖGO 
SU $52,000.

RADO 500,000 METŲ 
GYVŪNĄ.

Ant Floridos kranto jūrės 
išplovė mamuto kaulus, ku
riuos paėmė savo muzėjun 
Smithsono Institucija Wash- 
ingtone. Mokslininkai sako, 
kad šitas mamutas gyveno

■ 500,0(10 metų atgal. Kunigai
■ turėtų pakelti prieš tokią 
“bedievybę” protestą, nes jų 
šventraštis sako, kad vos tik 
6,000 metai pasaulis buvo 
sutvertas.

t VOKIETIJOJ YRA 1,600,- 
000 BEDARBIŲ.

Vokietijoj dabartiniu lai
ku yra 1,600.000 bedarbių, 
kuriems valdžia kas mėnuo

AMERIKONAI GAVO
AUKSO KONCESIJŲ

SIBIRE.
Sovietu valdžios koncesi-

• * • • . • v _ iv m J VZi11O y ei i n zj $ d r\ c* o mvu c*\_/

jų komisariatas Paraše su išmoka $23,000,000 pašal- 
Amenkos kapitalistais su- p0S tuos pinigus sudeda 
tartį, duodamas jiems teisę fabrikantai, dirbantįs darbi- 

ninkai ir dali jų valdžia su- 
renka specialiais mokes
čiais.

Amerikos ‘kapitalistais su- p0S tuos pinigus sudeda

jieškoti Sibire nurodytuose 
plotuose aukso. Jeigu iki 
1928 metų kovo mėnesio jie 
tenai aukso ras, tai jiems bus 
duota leidimas išnaudoti ji 
per 20 metų.

I

i 
i

PO ANGLIMIS ANT LAI
VO RADO 14 SLAPUKŲ.

New Yorko uostan pereitą 
subatą atėjo iš Kubos tavori- 
nis laivas. Jieškodami svai-

PERSIŠOVĖ WORCES- 
TERIO “TELEGRAMO” 

REDAKTORIUS.
Šį panedėlį brokerio ofise 

Worcestery persišovė Austin 
P. Christy, buvusis “Worces- 
ter Telegram” savininkas ir 

j redaktorius. Manoma, kadi

galų ir kitokio šmugelio, į jis prakišo labai daug pinigų

SUNAIKINO KATALIKŲ 
MAIŠTININKŲ GAUJĄ.
Meksikos valdžios prane

šimu, Durango provincijoj 
tapo sunaikinta maištininkų 
gauja, kuriai vadovavo atvy
kęs iš Jungtinių Valstijų 
Kolumbo vyčių (katalikų) 
vadas Tirso Gurrola. Pats 
Gurrola pabėgo, o jo vado
vaujami katalikai, kurie ko
vojo už kunigų viešpatavi
mą, tapo išmušti.

uosto muitininkai užtiko lai-1 
vo anglįse 14 žmonių pasi
slėpusių. Kad minkštose an
glyse neužtroškus, jie turėjo 
pasidarę ant galvų medinius 
baksus. šeši tų slapukų buvo 
portugalai, o aštuoni ispa- 

Į nai.
I

I
i

Paliokai nori išrišti Vilniau* 
klausimą ir užbaigti su 

Lietuva ginčus.

Telegramos iš Varšuvos 
sako, kad maršalas Pilsuds
kis išsiuntęs Kaunan savo 
pasiuntinius, kurie siūlys su
dalyti Lietuvos-Lenkijos fe
deraciją ir išrišti Vilniaus 
klausimą taip, kad daugiau 
nebūtų jau jokių ginčų dėl 
jo. Lenkai esą pasiryžę dary
ti Lietuvai nusileidimų.

Šitą žygį Pilsudskis nuta
ręs padaryti dėlto, kad pasi
rašyta nesenai Lietuvos-Ru
sijos nepuolimo sutartis su
kėlė daug nerimo įlenki joj.

Pats gi Pilsudskis tuo tar
pu slapta išvažiavo Vilnijon 
apžiūrėti savo kariumenę 
Lietuvos pasienyje, kur pas
kutinėmis dienomis ji buvo 
žymiai sustiprinta.

Išrodo, kad šitas akyplėša 
ruošiasi prie karo, o derybas 
dėl Vilniaus siūlo Lietuvai 
tik taip sau, dėl svieto akių, 
kad paskui galėtų teisintis 
savo “gerais norais.”

Lietuvos valdžia, žinoma, 
karo su Lenkija nenori ir 
mielai sutiktų su ja taikytis, 
jeigu Lenkija sutiktų grą
žinti Lietuvai Vilniaus kraš
tą ir kitas užgrobtas žemes.

Bet klausimas, ar Pilsuds
kis norės užgrobtų Lietuvos 
žemių išsižadėti? O jeigu jis 
nenorės to padalyti, tai jo 
pasiuntiniai turės grįžti iš 
Kauno į Varšuvą nieko ne
pešę.

Gali būt. kad tuomet Pil
sudskis bandys užimti Lie
tuvą spėka ir tokiu budu 
baigti Vilniaus ginčą. Jeigu 
jis bandys šituo keliu eiti, 
tai karas bus neišvengiamas. 
Į tą karą veikiausia įsikištų 
ir sovietų Rusija, ir Vokieti
ja, ir kitos Europos valsty-

PER VIESULĄ ŽUVO
84 ŽMONĖS.

Pietvakarių valstijose pe
reitą sąvaitę siautė smarki 
viesulą, per kurią žuvo 84 
žmonės. Sužeistų buvo dau
giau kaip 200.

NUSIŠOVĖ ADVOKATAS 
RAŠYTOJAS.

I>ondone pereitą sąvaitę 
nusišovė advokatas Allen 
Upward, kuris norėjo tapti 
rašytoju. Jo raštai pasiseki
mo neturėjo, ir sakoma, kad 
iš tos desperacijos jisai pasi
darė sau galą.

spekuliuodamas “stakais” 
(Šerais) ir dėlto norėjo nusi
žudyti. Leisdamas laikraštį 
jis buvo pasidaręs milionie- bės. 
rium.

REPUBLIKONAI LAIMĖ
JO MAINE’O RINKIMUS.

Šį panedėlį Maine’o vals- nuteisė
tijoj buvo specialiai rinki- Kuznecko banko valdinin- 
mai; buvo renkamass kong- hus už pinigų išvogimą. Kuz- 
reso senatorius.Rinkimuslai- necko miestelis randasi 
mėjo republikonų kandida- Tomsko gubernijoj, 
tas Gould, kurio agitacijai 
kapitalistai buvo sudėję mil
žiniškas sumas pinigų.

VAIKAS MIRĖ NUO PA
SIUTIMO LIGOS.

NUTEISĖ SUŠAUDYT 7 
KOMISARUS.

Bolševikų teismas Sibire 
sušaudyt septynis

necko miestelis randasi

I

JURA IŠDAVĖ 40 METŲ 
PASLAPTĮ.

Apie 40 metų atgal ant jū
rių žuvo be jokios žinios Ka
nados laivas. Dabar vokie
čių jurininkas Jenssen rado 
Baltijos jūrių pakrašty bon- 
ką, o toj bonkoj užpečėtytą 
to laivo kapitono laišką. Jo 
turinys toks: “Gegužės 17 d.. 
1887 m. Kas šį laišką ras, te
gul praneša mano motinai, 
’ 1 aš žuvau kovodamas,

jie negali I.John Lee, laivo viršininkas 
iš Halifaxo.”

THE

BOSTON FIVE CENTS 
SAVINGS BANK

30 School Street 
Boston

1927 
CHRISTMAS 

CLUB
Atsidaro Gruodžio 1. 1920.

Valandom: 9 iki 3; Subatomis 9 
iki 2 ir 3 iki 7 dėl depositų tiktai.

SEMS VANDENĮ UŽ
260 MYLIŲ.

Apie 20 miestų pietų Ca
lifornijoj nutarė semti sau 
vandenį iš Colorado upės, 
kuri randasi maždaug už 
260 mylių. Vandentraukio 
įtaisymas lėšuos apie $200,- 
000,000. Darbas prasidės šią 
žiemą.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
WASHINGTONE 

PANAIKINTA.
“Naujienos” gavo iš Kau

no telegramą, kad Seimo 
Pittsburghe pasiutusi katė biudžeto komisija išbrauku- 

apdraskė andai Winterių 5 ‘ ‘ ’
metų amžiaus vaiką. Tėvai 
nežinojo, kad katė buvo pa
siutus, ir nedaug apie tai pai
sė. Bet anądien vaikas susir
go ir daktarai pripažino, 
kad jis turi pasiutimo ligą. 
Jis buvo nugabentas ligoni
nėn ir pereitą sąvaitę mirė.

si išlaidas Lietuvos Pasiun
tinybei VVashingtone. Tas 
reiškia, kad šita pasiuntiny
bė bus panaikinta. Palieka
mi tik Lietuvos konsulatai 
Amerikoje.

BOMBA SUGRIOVĖ 
RŪBŲ DIRBTUVĘ.

Poughkeepsie, N. Y.—Pe
reitą sąvaitę nakties laiku 
nežinia kas čia padėjo bom
bą prie naujos rūbų dirbtu
vės. Įvykusi ekspliozija su- 

Cumber- griovė dirbtuvę ir apardė 
land.” Du jo darbininkai bažnyčią kitoj pusėj gatvės, 
paskui buvo paimti iš van- Per 500 pėdų aplinkui išbi-

LAIVAS SUDEGĖ ANT 
JŪRIŲ.

Ties New Yorko pakraš
čiu pereitą sąvaitę sudegė 
prekinis garlaivis “

~ V

TUNELY PRIGĖRĖ 10 
DARBININKŲ.

Kasant tunelį Californijoj 
atsitiko didelė nelaimė pe
reitą sąvaitę. Darbo netu į 
tunelį prasimušė vanduo ir 
užliejo buvusius tenai žmo
nes. Nelaimėj žuvo 10 darbi- dens; kitų likimas nežino- t ėjo visų namų ir krautuvių 
ninku. mas. langai.
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POPIEŽIUS SULAUŽĖ 
MOTERYSTĖS SAKRA

MENTĄ.
Šiomis dienomis popiežius 

iavė Amerikos milionierių 
Vanderbiltų dukteriai ‘atsi
skyrimą nuo Anglijos kuni
gaikščio Marlborough. Ki
taip sakant, "šventas tėvas” 
sulaužė moterystės sakra
mentą.

Paprastas žmogus katali
kų bažnyčioj niekuomet per
siskyrimo negaus. Jeigu ka
talikas gauna persiskyrimą 
iš teismo ir paskui nori vesti 
kitą moterį, arba moteris no
ri tekėti už kito vyro, tai ka
talikų bažnyčia tokiems ir 
šliubo neduoda, nes persi
skyrimų ji nepripažįsta. Sykį 
jau pora buvo kunigo suriš
ta, tai tą mazgą gali paliuo- 
suoti tiktai mirtis.

.Moteryste yra sakramen
tas, sako katalikų bažnyčia, 
o sakramento laužyti negali
ma.

Popiežiaus pasielgimas to
dėl sukėlė didelį triukšmą 
dvasiškijos tarpe ir žada 
virsti tarptautiniu skandalu. 
Amerikos protestonų vysku
pas Manning jau pakėlė1 
Klausimą, kokią teisę popie
žius turi naikinti legali vedy
bų aktą?

Vatikanas teisina popie
žiaus pasielgimą tuo, kad 
Vanderbiltaitė ištekėjo už 
Anglijos kunigaikščio prieš 
savo norą, motinos verčia
ma, todėl ji gali būt nuo jo 
paliuosuota.

Bet vyskupas Manning at
kerta, kad šliubas šitai di
džiūnų porai buvo duotas 
protestonų bažnyčioj Nevv 
f orke 1895 metais ir vedybų 
Kontraktas buvo padalytas 
mlyg Jungtinių Valstijų įs- 
atymais, todėl popiežius 
neturi nei teisės, nei galios 
šitokį kontraktą panaikinti, 
o juo labiau, kad jo paties 
bažnyčia persiskyrimų visai 
nepripažįsta.

Da niekuomet bažnyčios 
stori joj nebuvę tokio atsiti- 

Kimo, kad vienos religijos 
ažnyčia galėtų panaikinti 

eitos religijos bažnyčios 
luotajį šliubą ir pasakyti po- 
ai, kad ji niekuomet nebuvo 

vedusi, kuomet tikrenybėj 
šita pora yra išgyvenusi krū
voje 30 metų ir turi jau suau
gusius vaikus.

Jungtinėse Valstijose jo
kia bažnyčia negali perskilti 
poros be teismo, kaip lygiai 
negali nieko ir apvesdinti be 
valdžios leidimo. Popiežius 
gi laužo vedybų aktą nepai
sydamas nei valstybės įsta
tymų, nei bažnyčios kanonų. 
Jei tik žmogus aukštos kil
mės ir turi daug pinigų, tai 
popiežius jį nuo visko pa- 
liuosuoja.

Dabartiniu laiku, kuomet 
visam pasauly yra stipri ten
dencija krikščioniškas vedy
bas panaikinti, sako vysku
pas Manning, tai šitoks Ro
mos katalikų bažnyčios gal
vos pasielgimas kaip tiktai 
šitą tendenciją sustiprinsiąs.

Jeigu moteris dabar norės 
sugriauti savo šeimyną ir 
pamesti vaikus, tai jai reikės 
tiktai nuvykti pas popiežių 
ir pasakyti, kad ji buvo ište
kėjus prieš savo norą, ir po
piežius ją tuojaus paliuo- 
suos, sako Amerikos protes
tonų galva.

“Sleževiciaus — Požėlos poli
tika veja lauk iš Lietuvos už
sienių kapitalą, nuosavybės tei
sę laužydami.

“Nors gyvenimas atpigo, 
nors iš Lietuvos ūkininkai ne- j 
gali išgabenti savo gaminių i į 
užsieni, liet Požėlos rgentų 
kurstomi dirbtuvių ir kitų i- 
monių darbininkai nuolat ke
lia streikus. Streiko metu netik 
kad darbininkai nedirba, bet jie 
neleidžia dirbtuvės savininkui 
savomis prekėmis rūpintis, jas 
pervežti ir Įteikti sulig už.-<iky- 
mais. Deki to daug Įmonių tu
rėjo didelių nuostolių.

"Požėlos sėbrai. bu\u>ieji ir 
esamieji bolševikėliai. organi
zuoja profsojuzus. norėdami: 
sugriauti iki šiol veikusias dar-l 
bininkų sąjungas ir draugijas, j 

“Globojami valkatos, iš kalė-! 
jimų paleidžiami žmogžudžiai; 
grobimai ir užmušimai praplitę 
Lietuvoje. — vis tai Sleževi- 
čiaus-Požėlos politikos darbas.

“Amerikiečiams atrodo -it 
Sleževičius. Požėla ir Ko. bu
tų gynėjai, atstovai ir vadai 
Įvairių patvirkėlių ir skriaudi
kų. o ne valdžia ramių Lietuvos 
piliečių.’’
Vadinasi, valkatos, žmog

žudžiai ir streikuojantįs dar
bininkai, 
naudeliai. Visi jie yra iš
tvirkėliai 
sugrusti kalėj iman 
čioniškai paelektrizuoti.

Vidaus reikalų ministeris 
Požėla to nedaro, užtai jį 
kunigų laikraštis vadina 
“valkatų globėju.”

jo iš bolševikų, tad suvažiavi
mas, ažuot galvojęs apie su
stiprinimą darbinii.kų vieny
bės. pašventė kuone visą savo 
laiką šmeižimui soči;, demokra
tų ir sąjungų Centro Biuro. 
Suprantama, kad tokiomis su
važiavimo diskusijomis’ labai 
pasipiktino kita delegatų dalis, j 

"Suvažiavime tarp ko kita iš- j 
ėjo aikštėn, kad maistininkų 
sąjungos valdyba per rinkimus 
i Seimą agitavo už bolševikų 
sąrašus ir rinko jų naudai au
kas. Šitie ir kiti dalykai, paga-‘, 
liau. privertė kai kuriuos dele- į 
gatus pasitraukti iš suvažiavi
mo. Jie susirinko kitoje vietoje 
ir nutarė neturėt su komunis
tiška maistininkų sąjunga nie
ko bendra, bet dėtis prie Bend
ros Darbininkų Prof. Sąjungos, 
organizuojant prie jos tam tik
rus maistininkų skyrius."

Ir visa to akyvaizdoje ko- 
j munistai vis da kalba apie 

“ i darbininku “bendra fron-: 
c Į tą!"
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tai visi lygus ne-

ir visi turėtų būt 
ir krikš-

KOMUNISTAI SKALDO 
LIETUVOS DARBI

NINKUS.

I

STRE1KIERIUS VADINA 
“IŠTVIRKĖLIAIS."

Chicagos kunigų “Drau
gas ’ sako, kad tie darbinin
kai, kurie drįsta Lietuvoje 
streikuoti ir organizuotis, tai 
yra "ištvirkėliai.”

Šitaip kunigų laikraštis 
kalba 22 lapkričio numery. 
Girdi:

“Kiekviename beveik iš Lie
tu vu r- jvtame laiške randa

me ■ tusi; kundimų laisvamaniš- 
kai-' v’ikh'Fdioe Lietuvos val
džia. į. , •__ -i
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Sykį profesinių sąjungų 
judėjimą Lietuvoje komuni
stai buvo jau suskaldę. Da
bar prie geresnės valdžios 
Lietuvos darbininkai vėl bu-' 
vo pradėję organizuotis. į 
profesines sąjungas buvo 
jau susirasę daugiau kaip 
20,000 darbininkų ir didžiu
ma jų per Centro Biurą buvo 
au susivieniję su Amsterda

mo Internacionalu, su kuriuo 
eina viso pasaulio organi
zuoti darbininkai.

Bet vos tik Lietuvos dar
bininkai pradėjo atsigauti, 
komunistai ir vėl suskato jų 
vienybę ardyt. Kaip “Nau
jienos” pastebi,

“Komunistų aukos daugiau
sia yra kreipiamos prieš social
demokratus. kurie vadovauja 
Lietuvos profesiniam darbinin
kų judėjimui. Kurstydami na
rius prieš vadus, jie tikisi pa
siekti savo tikslo — pasigauti 
vadovybę darbininkų judėjime 
i savo rankas.

“Šitos komunistų pastangos 
profesines sąjungas silpnina ir 
net stačiai veda prie jų ardy
mo.

“Lietuvos komunistams su 
pagelba vadinamų ‘revoliuci
nių’ liaudininkų ir klerikalinių 
federantų pavyko paimti savo 
‘globon’ keletą sąjungų, kurios 
turi kartu apie 3.000 narių.

“šitos komunistų kontroliuo
jamos sąjungos prie Centro 
Biuro nėra prisidėjusios. Jos 
nori vienytis su bolševikišku 
‘Profintemu.’ Tuo budu profe
sinis Lietuvos darbininkų judė
jimas jau yra suskaldytas. Da
lis organizuotų darbininkų yra 
atskirta ir nuo bendrojo sąjun
gų centro Lietuvoje ir nuo 
tarptautinio centro.

“Ir ne gana to. kad jie atske- 
lė nuo bendrojo darbininkų ju
dėjimo apie šeštą dalį organi
zuotųjų darbininkų. Jų vadova
vimas tose sąjungose, kurias 
jie kontroliuoja, veda prie nau
jų skilimų.

“štai, nesenai suskilo dėl ko
munistų politikos Maisto Dar
bininkų sąjunga, kurioje vado
vauja Maskvos gizeliai. ' į 

“Ši sąjunga pėra prisidėjusi 
prie Centro Biuro. Spalių mėn.! 
31 d. ji laikė savo suvažiavi-' 
mą. Dauguma delegatų susidė-

KAIP SOCIALISTAI ŽIU
RI I KOLONIJŲ KLAU

SIMĄ.
“Naujienose” skaitome:
“Po gegužes mėnesio 1924 

metų linkimų į Francijos par
lamentą. Paryžiuje susidarė 
radikalų valdžia, kuri paskyrė 
socialistą Alexandre Varenne 
Indo-Kinų gubernatorium. Tai 
buvo labai nepaprastas daly
kas. ir net patys socialistai su
tiko šitą paskyrimą neigiamai.

“Socialistai nuo senai laikosi 
to nusistatymo, kad kolonijos 
yra bereikalingas daiktas. Val
stybės. kurios turi kolonijas 
svetimuose kraštuose, tų kraš
tų gyventojus spaudžia ir iš
naudoja.

“Už tai. kad Alexandre Va
renne priėmė gubernatoriaus 
vietą Indo-Kinucse. Francijos 
socialistų partija jį išbraukė iš 
savo narių. #

“Dabar, sugrįžus valdžion 
nacionalistų vadui Poincatė. 
tas Indo-Kinų gubernatoriaus 

. klausimas vėl iškilo.

i

“Valdžia paršaukė guberna- į 
torių Varenne’ą namo ir parei-| 
kalavo. kad jisai duotų raportą 
is ; ;.vo darbų. M <.t, ji gavo 
dauy skundų, kad jrubemato- 
•ius oatakiaująs visokiems 
‘maiši ninkama’ Indo-Kinuose. 
Jisai e -as net pasakęs prakal
bą tos francuzų kolonijos gy
ventojams, ‘kurstydamas’juos 
kovoti už savo nepriklausomy
bę.

“Gubernatorius Varenne. ra
portuodamas valdžiai Paryžiu
je. nurodė, kas via jo daroma 
ir jau padaryta toje tolimoje i 
Azijos kolonijoje. Jisai steigė i 
mokyklas vietimems gyvento- 
jams, suteikė jiems lygias tei-t 
sės su francuzais ir stengėsi 
pritraukti juos prie dalyvavimo 
administraci joje, 
gubernatoriaujant, 
nuošė tapo išleisti darbininkų 
apdraudos Įstatymai ir uždrau
sta aukštų nuošimčių ėmimas 
už paskolas.

“Varenne pareiškė valdžiai, 
kad šitos priemonės padarė 
francuzų gyvenimą Indo-Ki
nuose daug saugesniu, negu 
pirma. Indo-kinieėiai niekuo
met nebuvo taip palankiai nusi
statę linkui Francijos, kaip 
šiandien.

“Varenne’ui beesant Pary
žiuje, Į Francijos sostinę ėmė 
plaukti iš Indo-Kinų laiškai, 
reikalaujantys, kad gubernato
rius butų sugrąžintas atgal. 
Įdomu, kaip dabar pasielgs 
Poincare valdžia.

“Francijos socialistai šian
dien jau ne taip griežtai smer
kia Varenne’ą už jo priėmima i 
gubernatoriaus vietos,

“Socialistų atžvilgiu, be abe
jonės. butų geriau, kad valsty
bės atsižadėtų savo kolonijų ir 
paliktų jų gyventojams tvar
kytis taip, kaip jiems patiems 
tinka. Bet jeigu kolonijų neat
sižadama. tai kas tuomet? Tuo
met, žinoma, yra geriau, kad 
jas valdo tokie žmonės, kaip 
Ale.vandre Varenne. negu kokie 
nors išnaudotojų ir plėšikų 
draugai

Kaip Lietuvos Kunigai, Norėdami 
Gauti Pinigų, Vagina Vyriausybę.
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Apie savo algas Lietuvos gai. anuos turtus valdanti yra parėję į žmonių lankas, 
kunigai pradėjo kalbėti visai Lietuvos vyriausybė ir už tai tai kunigai ir tada neturėtų 
čigoniškai. kunigams turi mokėti atlygi- sielotis. Čia jie turėtų atsi-

Jie tvirtina, kad jokių ai- nimą ir pirma toki atlygini- minti štai ką. Katalikų kuni-
■ ‘gija Lietuvoje atsirado 14

Štai tau ir pyragas medum šimtmetyje ir su savim jokių 
! * ; turtų, kaip žemės ir miškų iš

Rusų caras Mikalojus at- kitur neatsineše. Jei kumgi- 
ėmė, pasižadėjo, tai dabar, ja tuos turtus įsigijo, tai juos 
pone Sleževičiau, prašom turėjo pagrobti is žmonių, 
mokėti! Taigi išeina, kad kunigija

Bet ar turi toks akiplėšiš- reikalauja tų turtų, kuriuos 
kas reikalavimas nors trupu- ji buvo is daroo žmonių už- 
tį teisiško pagrindo? Pana- grobusi.
grinėkim tuos čigoniškus rei- Pagaliau dar vienas daiy- 
kalavimus kiek giliau! kas. Musų žemes reformos

1. Jokių bažnytinių turtų įstatymo pargr. 12 štai kas

tik nenori, kad tai butų vadi- gai tvirtina, savo žinioje ne-' “Bažnyčiom, vienuolynai 
narna algomis. Maža to. Jie turi. Tai begėdiškas kunigų ir jų trobesiai grąžinami 
dar nori įrodyti, ne tik įrody- melas. į toms tikybinėms organizaci-
ti, bet stačiai sako, kad Lie- 2. Lietuvos vyriausybė ne-joms, iš kurių jie Rusų vy- 
tuvos vyriausybe kunigui gali imtis jokios atsakoniy- riausybės buvo atimti.
yra apvogusį ir uz tą pavog-bės už caro Mikalojaus!! “Nesant šiame paragiafe 
tą turtą turinti mokėti kuni- darbus. Jokių mokesnių ku- paminėtų tikybinių Įstaigų 
gams procentus. Ir senoji; nigams Lietuvos vyriausybė ar organizacijų, minėtoji ze- 

į vyriausybė esą v isai ne al
gas, o tik menkučius procen
tus už pavogtąjį turtą mokė
jusi. Mat, ir krikščioniškoji 
vyriausybė, pasirodo, bažny
čią ir kunigus apvogė, žo
džiu, kalbos visai čigoniš
kos, taigi ir kunigiškos.

Šitokias čigoniškas šnekas 
kunigai pamatuoja tokiais 
išvedžiojimais.

Girdi, rusų caras Mikalo- 
, jus I atėmė Lietuvos katali- 
, kų bažnyčios žemių, miškų 
i ir kitokių turtų nei daugiau, 
nei mažiau, kaip už 100 mili- 

i jonų aukso rublių. Už tuos 
į 100 milijonų rusų valdžia 
i pasižadėjusi sumokėti 13 
milijonų rublių, bet ir tų ne- j 
davė, o mokėjo kasmet 350 
tuksi, rublių lyg ir nuošim
čių.

Dabar, sako musų kuni-

gų niekad nėra ėmę ir ateity mą mokėjusi, 
jokių algų nenori. Ir tai tvir
tina ir įrodinėja, 
prasti kunigėliai,

ne tik pa- teptas ! 
bet ir pro-

žmoneliai,

Varenne’ui
Indo-Ki-

Mes, paprasti
gatavi ir pamanyti, kad mu
sų kunigai ištikrujų labai 
geri pasidarė -- algų neėmė, 
algų nenori, matyt, susipra
to, kad jiems užtenka kitų 
pajamų.

Bet kur tau? Kunigai iš
valdžios pinigų gauti nori, musų vyriausybė, kaip kuni- pasakyta: 
tiLr nonom zya? Z> CJ •* z~» »-»/> ! 4<RtJ7nV/‘L

I

negali mokėti už tuos turtus, mė ar trobesiai eina į atatin- 
kurių musą kunigai senai ne- karnų dvasinių vyresnybių 
turi ir kurių musų vyriausv- bažnytini fondą.” 
bė neėmė.’

3. Jokių procentų Lietu- kas buvo galima kunigijai 
(vos vyriausybė negali mokė-1 grąžinti, yra grąžinta. 
'ti už pinigus, kurių ji savo) Tai štai kaip atrodo, tie 
akimis nematė. Procentų kunigų išvedžiojimų pama- 

t kunigai, jei nori gali reika- tarimai, kuriais remiantis jie 
lauti iš caro Mikalojaus I, jį ’ reikalauja iš musų vyriausy- 
pekloj ar danguj susiradę, i bės duoklės, reikalauja, kad

Todėl kunigų reikaiavi-Į vyriausybė kunigų naudai 
imai musų vyriausybei, net apdėtų žmones sunkesne 
; akiplėšiškoje vaginimo for- mokesnių našta. V iskas pa- 
• moję, neturi menkiausio pa-1 remta melu, čigono etika. 
Įgrindo ir kvaili. ’Ana rusai; Toki išvedžiojimai, matyt, 
kiek žmonių gyvų pinigų per nebuvo priimtini ir buvusiai 
karą išvežė ir dabar negrą- klerikalų valdžiai, ar gal ne
žiną, bet ar ateina kam į buvo ligi to dasigalvota. Juk 
galvą reikalauti tų pinigų iš klerikalų, tikriau kunigų, 
musų vyriausybės. {valdžia niekeno nevaržoma

j Pagaliau, jei rusų -caras galėjo pripažinti kunigams 
į Mikalojus I iš kunigų turtus atlyginimą už “pavogtus” 
1 atėmė, ir jei tie turtai dabar tuitus, o ne algas. Bet vis tik 

•to nepadarė. Kunigus su- 
i skirstė kategorijomis, nužy
mėjo algas ir jas mokėjo.

Aplamai imant, musų ku
nigai, jei jie nebūtų aklai 
įsikibę mamonos uodegos, 
jei jie butų padorus žmonės 
ir laikytųsi Dievo įsakymų, 
kuinuos taip mėgsta žmo
nėms po nosim kaišioti, tai 
be reikalo vyriausybės neva
gintų ir žmonėms melu akių 
nemuilintų. Bet... kuprotą 
tik grabas ištaisys.

Vadinasi, šiuo Įstatymu,

Camel cigaretai suteikė naują pasidžiaugimą milionams
'1
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PASTABOS
KARČIOJ! TEISYBĖ. /
Kaip tai yra keista, kad 

žmonės, paprastai, tik tą 
skaito, teisybe, kas yra saldu, 
bei malonu jiems patiems, o 
viską, kas tik jiems priešin
gą — skaito neteisybe... O 
teisybė juk yra ne tik tuo
met, kuomet ji yra saldi, bet

< i ‘ 'ii

JOKIS kitas gaminamas cigaretas nėra taip 
perviršijančiai pasirenkamas kaip Camel. 
Jokis kitas cigaretas neturi tokios malonės 
pas milionus prityrusių ir pasekmingų vy
rų. Apsimainymas Camels tarp nepažįsta
mų yra draugiškas įvedimas prie artesnio 
susipratimo. Iš priežasties Camel gerumo, 
Camel visaotino pasirinkimo, pašaukimas 
“Pasiimkite Camel” yra praleidimo žodis į 
draugiškumą visur.

Camel pasisekimas, didžiausias rūkymo 
istorijoje, tvirtai pamatuotas ant gerumo. 
Camels vyniojami iš parinkčiausių augina-

TOBACCO C O M P A N Y, WINSTON-SALEM, N. C.
/

mų tabakų. Ir šie tabakai taip sumaišyti 
kaip nerastum pas jokį kitą cigaretą. Jei 
dar nesate jų bandę, Camels jums atidengs 
naują rūkymą, kadangi jie niekad nenuvar
gina skonio, niekad nepalieka cigaretinio 
atsidavimo.

Štai kodėl mes užvedame jums ant minties 
suteikti patogumą ir palinksminti savo 
skonį su viršiausiu kas yra rūkymo pasi- 
džiaugime. Didžiausi tabako organizacija 
pasauly kviečia jus— .

Pasiimkite Camel!
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ir tuomet, kuomet ji- vra kar
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Merginos paprastai nuo
lat dirba, taupo ir tai dar ne
gali įsigyti geresnių dfapift- 
nų. Bet kaip tik apsivedė, 
tai tuojaus meta darbą ir rei
kalauja, kad vyras parūpin
tų geresnes drapanas, negu 
pirm i aus dėvėjo; geresnius 
k am baidus, negu pirmiaus 
turėjo, geresnį valgį ir t. p1. 
Ištikrujų, jeigu vyras tik to
kią užuojautą tegalina, jeagu 
jis vienas visą sunkenybę 
turi nešti, tai kažin ar jis ne
turi moralės teisės jieškoti 
merginos už save geresnės?

* # * :

Paprastai, kol merginos 
būna jaunos, tai leidžia save 
išnaudoti visokiems “sporte- 
liams." Bet kuomet jos pa- 
sęsta ir “sporteliams” netin
ka, tai tada užsikaria ko
kiam vargšui darbininkui 
ant sprando, ir tas maitina, 
nežinodamas, nei kam, nei 
delkc, nei už ką...

Rafael Vaitis.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.
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© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
Brooklyno Kriaučių Reikalai

BROOKLYN, N. Y.
Kaip komunistai kovoja uz 

darbininkų algas.
Pastaruoju laiku Brookly- 

no melagių komunistų or
gane “Laisvėje” vėl pasipy
lė biauriausi šmeižtai. Tie 
šmeižtai, žinoma, liečia dau
giausia 54-to skyriaus knau- 
čius.

Pereitą vasarą, prieš rin
kimus delegato, komunistai 
puolė per ‘Laisvę” įtakin- 
gesnius kriaueius sąjungie- 
čius, biauriausia įtardami, 
buk tai “ratelninkai” nuniu- 
šiaėja darbininkams algas, 
buk jie pataikauja kontrak- 
tonams ir tam panašiai. 
Nors tikrenybėje /lieko pa
našaus nebuvo. Ir kiek ko-Į 
munistai yra priplepėję i 
“Laisvėje,” tai faktais nieko! 
negalėtų paremti.

Tiesa, pereitų metų pra
džioje, užėmus V. M. Mi- 
cheisonui delegato vietą, 
prisiėjo vienos-kitos dirbtu
vės darbininkams nusimušti 
po pora dolerių algų, bet 
juk tai buvo tokis lokalo ta
rimas. Vasario mėnesio ne
paprastame susirinkime lo- 
kalas nutarė taikyti darbi
ninkus su darbdaviais, nors

tuomlaikims delegatas, 
pasielgė su draugu šebeda. 
kuris dirba pas p. Beržietį. 
Vieną gražią subatos dieną, 
pėdę atmokėjęs p. Beržietis 
pasakė šebedai: “Man tavęs 
daugiau nereikia: tu nepa
darai užtektinai darbo” ir 
tt. Ir žmogų išvaro.

\\ ell, čia prastas dalykas. 
Unijos tiesos to nedaleidžia. 
Kas daiyti?

Sekančią sąvaitę delega
tas sušaukia šapmitingį ir, 
žinoma, nutaria, kad tas 
žmogus turi grįžti atgal į 
darba. Bet Beržietis nesutin
ka jį priimti. Tuo tarpu, 
Černiauskas pasitaręs su ki
tais savo frantais (žinoma, 
komunistais), pasako p. Ber- 
Ižiečiui, kad jis šebedą turi 
j priimti, bet gali daryt su juo 
ką nori.

Žinoma, ant tos propozici
jos bosas sutiko.

Ir išdirbus kitą sąvaitę 
bosas Beržietis sako šebe
dai : “Aš tau moku S40.00, 
vieton 848.00. Jeigu nori, tai 
dirbk, o jeigu ne, tai aš tave 
išvysiu ir tu daugiau pas ma
ne negalėsi sugrįžti. Žmoge
lis, matydamas, kad kitos iš
eities nėra, turi su tuom su
likti. Tas žmogus yra toj

S.

Kas nieko neveikia, j
To niekas nepeikia. j

JL -■ - —h

ro). M inėta "progresistė” . 
yra daugelio pastebėta tu- i 
rinti su sav o burdingieriuni 
meiliškų ryšių. Apie tai kal
ba visi žmonės.

Nesenai pribuvus iš Hud- 
son. Mass. jos broliui P. ir 
prisiklausius apie jo seserį 
negražių kalbų, brolis suma
nė juos pamokint. Lapkričio 
14 d. jis nuėjo į sesers stubą. 
Jis ten atrado ir V. R., savo 
gerą draugą. Na, ir prasidė
jo “pamokslas.” Bet burdin- 
gieriui P. “pamokslas” visai 
nepatiko. Jis sugriebęs pro
są drožė “pamokslininkui” 
galvon. P. apsipylė krau
jais. Kiek atsipeikėjęs P. su 
savo draugu R. puolė bur- 
dingierį ir pusėtinai jį ap
daužė. Bet šitų peštynių 
jiems neužteko. Ant rytojaus 
vieni antrais suareštavo. Pa
sekmės buvo tokios: P. ir R. 
užsimokėjo po 15 dol. baus
mės.

Kažin kodėl “Laisvės” ko
respondentas apie šituos įvy
kius nieko neparašo? Juk 
prie šitų įvykių pridėjus dar 
daugelį kitų iš vietos komu
nistų gyvenimo, pasidarytų 
gana įdomi korespondenci
ja. kurią su pamėgimu skai
tytų visi “Laisvės” skaityto
jai.

Čia yra tokių komunistiš
kų burdingierių. iš kurių 
žmonės juokus daro. Šitie 
burdingieriai visuomet va
karais skubinasi eiti namo, 
aiškindami, kad.'girdi, gas- 
padorius išvažiavo su reika
lais į kitą miestą, tai gaspa- 
dinė bijo viena namie būti.

Putinas.

t

-—-— — ----------------——, uku. įas žmogus \ia toj
ir darant kompi’omisus, bile dirbtuvėj išdirbės 6 metus, 
tik pa alkius dirbtuves dtr- Pel. tą laiką ^skį. buv0 ge_ 
bant, kad darbininkai gale- raį jr padarė darbą gerai.Bet 
tų užsidirbti sau duonos kąs - - - - - --
ni ir užlaikvti savo šeimv
nas. Juk paris kl iaučiai daiv darbininke, nori dirbti, tai aš 
labai gerai atmena, kada ko-‘ - — -- •
munistui Černiauskui bede- 
legataujant iš 40 lietuviškų 
dirbtuvių buvo belikę tik 19 
ir po to, kitam komunistui 
Marčiukui vėl bedelegatau-’ 
jant ėjo nusimušimai ne ke
liose dirbtuvėse, bet per vi- 
sas lietuvių dirbtuves, 
yra visiems geriausiai žmo
na. Bet šitų dalykų, šitų visų 
faktų komunistai “L 
je” neprisimena.

Na, sakysim, buvo, 
minėjau, pereitą žiemą pa
daryta nusimušimai, vienoj,!

ot, bosui užėjo Šurnas ir jis 
išvijo darbininką. O jei tu.

tau numušu S8.00 i sąvaitę. ! 
Tai matot, draugai kriau-i 

čiai ’ kie dalykai dedasi 
; prie t. j maistinės musu lo- 

kalo vaidybos ir kaip komu
nistai kovoja už palaikymą 

į" didesnių darbininkams algų.
rr Leonas Rubikas.las

COLl’MBIA NAUJO PROCESO 
REKORDAI

LIETUVIŠKI REKORDAI

visu populiari’kų šokių, dainų ir instrumentėlių kava>kų, 
grojami ir dainuojami taip, kaip kvkvienas norėtų gir
dėti juos. Columbia Rekordai dabar daromi su elektros 
pakaite, ka reiškia jų žymų pr. re r’, n imą. gražesni toną 

absoliutiškai .nesigirdi jokio < <rškimo.
Juozas Babravičius, Tenoras.

10 Inch 75c.
I.olita (In Italian) 
Aprilc < i n Italian) 
Aųuonė'ė'. 
Kur Bakūžė Samanota 
tykiai. Tykiai Nemunėlis 
Visur Tyla. 
Bernužėli. Nes’ Voliok. 
Ne Margi Sakalėliai.

♦

i

ir

Teka

■ sake, kad Chicagoj turį 400. 
“Vilnies” skaitytojų. P 
Montvido advokatas klausi
nėjo jį ar jis skaitęs “Vilnį,” j 
kur buvo tilpę šmeižiantis 
straipsniai, jisai pasisakė, 
kad jis savo gazietos neskai
tąs ir nežinąs ar kitas kas ją 
skaito, ar ne. Dr. A. J. Kara
lius buvo interpretatorius- 
vertėjas straipsnių, už ku
riuos Dr. Montvidas skun
džia “Vilnį.”

Pagalios byla buvo per
traukta ir atidėta iki sausio 
10, 1927. “Juiy" paleista iki 
prasidės naujas bylos nagri
nėjimas.

Girdėt, kad “Vilnis” nori 
su Dr. Montvidu taikytis at
mokant jam teismo išlaidas 
ir atšaukiant šmeižimus.

Don Pilotas.

CHICAGO, ILL. 
Rumunijos karalienę Mariją 
pasitiko turčiai ir bolševikai. 

Dr. A. Montvido byla su 
“Vilnia.”

HAVERHILL, MASS. 
Laisvė- Lietuvių Ukėsų Gedimino 

. K1 lubas paaukavo 16 dole- 
Lail? rių Tarptautinei Darbinin

kų Apsigynimo Draugijai.
Kliubas gavo nuo Tarp- 

kitoj dirbtuvėj, bet ir su tuo tautinės Darbininkų Apsigy- 
supratimu, kad atėjus over-'nimo Draugijos pakvietimą 
kotų sezonui tie nusimuši- dalyvauti tos draugijos kon- 
mai turi būti panaikinti. Ir'ferencijoj, kuri turėjo įvykti 
pakol Michelsonas buvo de- 28 d. lapkričio. Kliubas, vie- 
legatu, tai ir stengėsi tai pa-'ton atstovų, pasiuntė minė- 
daryti. Yra neginčyjamas.tai draugijai auką 16 dol. 
faktas, jog kol Michelsonas * *
buvo delegatu, pasMičiulį—[ į Lapkričio 20 d. sugrįžo iš 
žydelį, kur dirba viršaus 60 kalėjimo vietos lietuvis A. 
darbininkų, žiemos’nusimu-J G. Jis išsėdėjo kalėjime 6 
Šimai po du doleriu tapo pa-,|mėnesius dėl nesutikimų su 
naikinti ir darbininkams bų-J gavo pačia. Dalykas dėjosi 
yo mokumą; senoj i alga. Ir štai kaip: jo pati, pasiėmus 
jeigu Michelsonas butų pasi-!dalį rakandų, išsikraustė į 
likęs delegatu ant šio posme-į kitą namą, pasiimdama su 
čib. tai neabejoju, kad ir ki-’savim 14 metų sūnų. A. G. 
tose dirbtuvėse, kur buvo j tokiu pačios pasielgimu la- 

—• —x;—: užsigavo. Jis pradėjo sa-
” J ’ ’ i 

j savo namus.
; Bet pati griežtai atsisakė. 
(Tada A. G. buk tai pagąsdi- 
: nes savo pačią nušausiąs. Jo 
pati pranešė apie tai polici- I . •jai.

Kartą policmanas paste
bėjo A. G. palei jo pačios 
gyvenamą vietą ir jį arešta
vo. Padarius kratą atrasta A. 
G. kišeniuje revolveris. Už 
tai jis. nabagėlis, ir gavo 6 
mėnesius kalėjimo.

A. G. pati priklauso prie 
komunistų. Ji buvo pastebė
ta flirtuojant su tulu senber
niu. irgi komunistu. Pats A. 
G., rodosi, yra ramus žmo
gelis. Apart pašalpinių drau
gijų. jis niekur kitur nepri
klauso.

# ♦ ♦

Pas mus yra “gengė” ko
munistiškų peštukų. Kadan
gi jų niekas nepristoja. tai 
jie tarp savęs pešasi.

Tūla “progresistė,” gyve
nanti ant Hali gatvės, laiko 
pas save fyurdingierį M. (Ši
tas burdingieris priklauso 
Įprie suvytusio Laisvės Cho-

i

padaryti nusirausimai žie
mos laiku, prasidėjus over-!vo pačią maldaut, kad ji 
kotų sezonui butų buvę pa-Į grįžtų atgal į 
naikinti.

Kom-doblistas Kai pokas (' 
irgi mėgino Karvelio ir Gu- ; 
zo dirbtuvėse panaikinti žie-, 
mos nusimušimus. betišlai-' 
kęs darbininkus daugiau 2 
savaičių ant streiko, pasakė, 
kad turite grįžti dirbti už tą 
pačią numuštą algą, nes 
Joint Boardas, girdi, nepri
pažįsta streiką legališku. 
šitas delegato Kalpoko žy
gis yra nepateisinamas. Ko- 
delgi Joint Boardas pripaži
no streiką legališku, kada 
Michelsonas iššaukė Mičiu- 
lio dirbtuvės darbininkus at
gavimui numuštų dolerių? 
Išbuvus 3 dienas ant streiko 
bosas sutiko sugrąžinti, ko 
darbininkai reikalavo.

Bet čia buvo padarytas 
tam tikras skymas Kalpoko 
su Gužu. Mat Gužas tuom 
laiku buvo priėmęs ir ponią 
Kalpokienę į darbą, tai kaip 
jau čia dabar su tokiu bosu 
pyktis?

Paimkime dabar, kaip 
komunistas Černiauskas,!

I

CLEVELaND, OHIO. 
Dr. Į Sarpalius davė karšta pirti 

Zbyszkai.
Lapkričio 17 d. vietos lie

tuviai turėjo geriausį pasiro
dymą miesto auditorijoj, 
kada susikibo musų milžinas 
Karolis Sarpalius su pasau
lyje pragarsėjusiu lenku 
Wladeku Zbyszko, ir per va
landą laiko Zbyszko tiek ga
vo nuo Sarpaliaus patrankyt 
ir paspaudvt, kiek tik galėjo 
panešti.

Iš pat sykio jau matėsi, 
kad ristynės pradėta klasto
mis, nes nors Zbyszko sveria 
230 svarų, perstatytojas pa
sakė, kad jis sveria tik 210, 
o Sarpalius 215. Vienok Sar- 
paliui nieko nereiškė 20 sva
rų daugiau ir jis lenką tiek 
pritaršė, kad tas daugiau bu
tų nepakėlęs.

Publikos buvo į 4,000, ir 
beveik visi, išskyrus lenkus, 
rėkė už Sarpalių, priduoda
mi musų drutuoliui daugiau 
drąsos ir energijos. Lietuviai 
irgi pasirodė puikiausi spor
to mylėtojai, nes apie tuks
iantis vyrų ir moterų šaukė 
visais balsais už saviškį, lie
tuviškai ir angliškai.

Sarpalius pirmą sykį aiš
kiausiai parode lietuviams 
savo žirkles, kuomet kelis 
sykius savo ilgom kojom su
kabinęs storą Zbyszkaus pil
vą, kirpo poną pusiau, kad 
tam net šonkauliai braškėjo.’ 

Bet daugiau Sarpalius 
naudo.io savo tvartus “head- 
locks” ir tuo labiausia lenką 
privargino.

Kadangi Sarpalius ir 
Zbyszko — vienas jaunas ir 
galingas, o antras senyvas, 
bet patyręs ristikas, pilnas 
klastų ir gudrumų — buvo 
pora, kul iai lygių retai kada 
pasitaiko matyti, tai į valan- 

viens antro 
Tankiai

BALTIMORE, MD.
Dėbso atminčiai susirin

kimas.
Lapkričio 14 d. surengtas 

garbingai dr-go E. V. Dėbso 
atminčiai susirinkimas pa
vyko gana sėkmingai. Žmo
nių buvo virš 15,000. Princi- 
paliu kalbėtoju buvo drg. J. 
O’Neal iš New Yorko, “Ne\v 
Leader” redaktorius. Hippo- 
dromo teatro estrada buvo 
papuošta raudonom vėlia
vom, tarp kurių kabojo drg. 
Dėbso paveikslas. Atminties 
susirinkimą rangė vietos So
cialistų Partijos kuopos. Su
sirinkusi publika po du kar
tu atsistojimu išreiškė pa
garbą velioniui Debsui ir ap
gailestavo tą taip kiltos dva
sios širdingą darbininkų kla
sės darbuotoją.

Hippedromo teatre kas ne- 
dėldienis, antrą valandą po 

.pietų įvyksta “Open Forum” 
susirinkimai. Čia kalba įžy
mus kalbėtojai įvairiausiose 

: temose, ir gana nuosakiai ir 
suprantamai išdėstoma įvai
rus gyvenimo klausimai. Su
prantantis anglų kalbą tu
rėtų nepraleisti šių svarbių 
pamokų, bet kuoskaitlin- 
giausia lankytis ir naudotis 
taip reikšminga proga.

Kazys.
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Jonas Butėnas, Baritonas.
10 Inch 75c.

Išgėriau Septynias. 
Lopšinė.
Leiskit į Tėvynę.
Litai (Lietuvos Pinigai). 
Kur Bakūžė Samanota. 
Vilniaus Kalneliai 
Aš Mergytė.
Nesigrauding, Mergužėle. 
Stasys.
Oi Mergele 
Komiškos Daines.

10 Inch 75c.
Dzimdzi-Drimdzi. A. Vanagaitis 
and J. Olsauska.
Futbolas.
Esu Ant Šio Svieto. Juozas 
rrtouas.
Gėriau Diena, Geriau Nakty, 
kas, Baritonas.

Orkestrą.
10 Inch
Polka.
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Antanas Vanagaitis.
Suildauskas, Ba-

Juozas

75c.
IgrajirtoKitayanlca.

kęst ra.
Kaimiečių 
kęst ta.
Foika ..Katrytė”.
Po!ka „Marytė”.
Berželis. Valcaa.
trx
„Maria” Vaicas.
t ra.
Gražuolė. Polka, 
kestra.
Senelis. Polka, 
t ra.

Cohimbia Phon«raph Ce.. N e w York City

Columbia 
Records

Valcas. Įgrajino

Columbijos

Columbijos

Or-

Or-

Columbijos Orkestrą.
Columbijos Orkestrą.
Jgrajino Columbijos Orkes-i 
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Lapkričio 13 d.- atvyko 
Chicagon besibastanti Ame- , 
riko j Rumunijos karalienė 
Marija su sunum Mikalojum1 
ir dukteria Ileana.

Pora dienų prieš karalie
nės atvykimą Chicagon. an
glų laikraščiai dėjo sensa
cingas žinias. Neatsiliko ir. 
musų bolševikai. Jie labai ’ 
susirūpino jos vizitu. Vieti
nė “Vilnis” agitavo savo pa
rapijomis, kad jie eitų su 
raudonomis vėliavomis pasi-’ 
likti karalienę. Taip ir pada
rė. Apie trečią valandą po. 
pietų bolševikai susirinko1 
salėti ant Wells gatvės, vi-' 
durrhiesty. Salėje jie laikė 
prakalbas ir išnešė “protes-: 
to rezoliucijas.” Protestavo 
urbut dėlto, kam karalienė 

lankosi Amerikoj. Po mitin
go nedidelis būrelis, gal apie 
keturiasdešimt asmenų, su j 
iškabomis maršavo po Statė; 
gatvę linkui Illinois Centrai į 
stoties, kur turėjo karalienė; 
atvykti. Ant iškabų buvo pa- • 
rašai: “Šalin tyronai!” “Got-!Bolševikai lindo kiek galė- 
zafanesti! ir tt. Kol nuėjo į darni.arčiau prie karalienės, 
£ki stoties, lietus nuplovė jų policija juos vaikė buožė- 
iškabas. o pasiliko tiktai pa- ‘mik Lietus pvlė labai smar- 
galiai kryžių formoje. Žmo-:ki^ Buvo jau tamsu, auto- 
nės šypsojosi kaip jie marša-! mobiliai ir ugnys tik t\yskė- 
vo. Stotin rinkosi visa Chica-; j0 tame sumišime. Bolševi- 
gos buržuazija puikiuose au- į kaj minioje šaukė: “Cotza- 
tomobiliuose. Darbininkai fenesti!” Prie miesto salės 
visai nesidomėjo karalienės‘buv0 dar daugiau bolševiku 
pasitikimu ir todėl nesilydė areštuota. Ant rvlnjaus poli- 
-markiame lietuje, išskyrus cjįa jų dar daugiau suarešta- 
keletą bolševikų. v3 prie Rumunijos bažny-

5:30 vai. po pietų atvažia- čios. kur karalienė lankėsi, 
vo ir karalienė. Bolševikai Bolševikai taip jau dalino 
puolėsi prie traukinio, kur visokią literatūrą minioje. • “ • • i j e c

Chicagoje prasidėjo gana 
pamatyti karalienės, o kąra- idomi bvla Dr. A. Montvido > v •» 5 ų ’ * 4 * •• • * •dienraščiu 

Montvidas 
už šmeiži- 

• kenkimą 
vius bolševikus: Zurį ir Mi- bizniui. Daktaras reikalauja 
lerienę. Prie miesto salės pa- iš “Vilnies” $400.000 atlvgi- 
sidarė dar didesnis sumiši- nimo. Ta byla susidomėjo 
mas. Mat miesto majoras visi vietos lietuviai. r" 
Dever padarė karalienei kambariuose rinkosi skait- pasisakė, kad jis esąs biznio 
“reception" miesto salėj, lingai kaip “Vilnies,” taip ir vedėjas. Andrulis vyriausias 
Čia darbavosi jau apie šim- Dr. Montvido šalininkai ir redaktorius, o Strazdas taip 
tas policistų — pėsti ir raiti, draugai. “Vilnis” turi gerą jau redaktorius. Jisai pasi-

karalienė turėjo pasirodyti, 
bet policija neleido jiems

16042F
Jgrajino Columbijos Orke<--

įgrajmo Columbijos Or-

Jgnjiso Columbijos Orkes-

X

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES I'ŽLAIKOME vlstS COLLSlBIA''isD(ąhYSTfeŠ 

£ įęįf GRA.M AFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagrammči žymiausiu artistų dainininkų, 

muzikų ir monoiogistų.
Musų Krautuvėje galite raut netik tuos Rekordus, kurie yra . 

.j.arsinami, bet visu- kokie tik lietuvių : kalboje yra iš<iirbti. Iš 
visos apielir.kfs ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gerų natarravimų. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujausias 
dainos ir šokiai.

Rrikalaudami Mašinų ir Rekordu arba Rolių K:;L»!og. , pr; 
’siu'kit už 2c štampą."'

GEO. MASIL1ON1S
SO. MXTON. M tsfc '

Tel : So. Boston IVif.-J.
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’ienei bolševikų. Kada bol- su komunistų < 
:?evikai policijai pasiprieši-, “Vilnia.” Dr.
no, tai keletą jų areštavo, skundžia “Vilnį” 
Suareštavo du ar tris lietu- mą jo asmens ir

dą laiko 
nenuveikė, 
būna, kad tokie galiūnai iš
sirita po kelias valandas ir 
tik tada vienas tampa nuga
lėtas. Clevelande atletų ko
misijos yra nustatyta risti- 
kams laikas ir užtad jiedu 
negalėjo tęsti toliau savo 
raingtynių.

Sarpalius vėl sugrįš.
Marotta sako, kad šis sy

kis pilnai užtarnavo Sarpa- 
’iui vardą ne tik lietuvių tar
pe, bet ir tarp svetimtaučių. 
Sarpaliui vėl užtikrinta ris
tynės. kaip tik bus rasta jam 
tinkamas" oponentas.

Amerikonų spauda vadi
na Sarpalių “Handsome; 
Lithuanian,” kadangi Sar
palius yra gražios išvaizdos 
vyras. 6 pėdų ir 2 colių aukš
čio ir pagal savo aukštį turi 
'atsakantį kūno sudėjimą.

Renortcris.

BALTIMORE, MD 
Širdinga apgaila tragingai 

žuvusios Prusalaičių 
šeimynos.

LSS. 14 kuopa savo susi
rinkime rado rimto reikalo 
tarti saVo žodį'reikale tra- 
gingos mirties aiusų mylimų 
draugų Prusalaičių šeimy
nos.

Kadangi velionių Prusa
laičių šeimyna buvo gana 
pavyzdinga ir visų mylima: 
kadangi jų nelaimingas ir 
tragingas žuvimas sujudino 
plačią lietuvių visuomenę, ir 
jų idėjos priešai, kaip iš de
šinės, taip ir iš kaires grie
biasi šmeižto ir ne^ąžiniškai 
diskredituoja taip rimtą, 
energingą ir garbes veną ve
lionę Prusalaitienę,—

Todėl turėdami prieš akis 
šitokį nemalonų ir skaudų 
įvykį, ir matydami musų idė
jos priešų nesąžinišką puoli
mą ant nelaimingai mirusios 
šeimynos, mes su didžiausiu 
širdies jausmu apgailestau- 
jam savo mirusius draugus, 
pagerbdami jų šviesią at
mintį ir jų kiltus idealus. 
Mes raginam visus darbi nin- 

. kus sekti velionių pėdomis 
ir būti taip ištikimais .M,cia- 
lizmo vėliavai, kaip buvo

*

advokatą, bet jis jiems bran
giai ir atsieina. Dr. Montvi
do advokatais yra KI. Jur
gelionis ir Roberte.

Visai nesenai dar. kai K. 
Jamontas kabinėjosi prie 
“Naujienų.” bolševikai su 
didžiausiu pasitenkinimu ra
šė savo organe ilgiausius 
.straipsnius, savaip dalyką 
nušviesdami. Jie sėdėdavo 
patįs teisme ir nosis varvin
davo laukdami. Įįad^ Ja
montas “Naujienas" “su- 
bankrutys.” Jie tais laikais 
prirašė visokių šmeižtų prieš 
“Naujienas” ir kitus jiems 
netinkamus žmones. L___
jie patįs pakliuvo bėdon už 
palaidą liežuvį.

Per dvi dienas ėjo teismo j 
sesijos, bet mažai dar kas ' 
buvo nudirbta. Daugiausia 
advokatai diskuaavo. Buvo 
išrinkta “juiy.” Buvo klau
sinėjama “Vilnies” admi-

Dabar £aroin£os atminties dd. Pru-j
salaičiai.

Taipgi išreiškiame savo 
pasibjaurėjimą tais šmeiž
tais. kuriuos leidžia musų 
idėjos priešai ant tragingai 
žuvusių dd. Prusalaičių. Tie 
šmeižikai atsistojo šalę lat
ru. kuriems teisingumas ir

Teismo nistratorius Stanley. Stanley ,nnra P11 nePaz)3tami-
LSŠ. 14 kuopos valdyba: 

Sekr. Z. Gapšys, 
Organ. Kaz. Liutkus, 
Ižd. V. Lebedis

SCRANTON, PA. 
Didelis potvinis.

Lapkričio 16 d. Scrantone 
.pylė smarkus lietus per die
ną ir naktį. Dėl pertekliaus 
vandens Lackawannos upė, 
kuri teka per vidurį miesto, 
išsiliejo iš krantų ir pradėjo 
apsemti gatves. Jeigu lietus 

i butų nepaliovęs dar nors per 
porą valandų, tai Scrantonas 
butų buvęs apsemtas van
dens. labiausia nuo potvinio 
nukentėjo Pari< Place mies
telis. Ten gatvės ir namų 
skiepai buvo apsemti van
dens. Scrantono gyventojai 
buvo labai išsigandę potvi
nio. Net ir maineriai buvo 
nustoję munšainą gerti. Mat 
ir juos apėmė baimė.

Laike potvinio upėj pri
gėrė Grublianskių 12 metų 
vaikas. Jis gaudė malkas. Jį 
rado į antrą dieną toli už 
Scrantono.

Šiomis dienomis čia mirė 
vyskupas Hoban. Jis lietu
viams buvo gerai žinomas, 
nes lietuviai daug bylų su 
juo turėjo.

Bačių Juozas.

•

(Tąsa koresn; ant 5 pusi.)



4. KELEIVIS No. 48. Gruodžio 1 d., 1926.

' Nebijok, vaike, už toki tanas, 16 metų. Alytaus gim-Į leidimo dienoje, kai jis atsi- 
daibą tu i neklą neisi. Ot. nazijos 5 klasės mokinys, vedęs Seimo salėn vyrų bu- 

Į jeigu tu neisi bažnyčion ir Per kalius mėnesiu* neturė 
nepaaukausi ni -ko ant Die- jau jokių žinių.

darbą

. tik vėliau 
tai tuomet po pradėjo eiti gandai, kad vie

nuoliai jėzuitai jį prikalbino 
ir išsivežė į kažkokį vienuo
lyną. Vėliau pripuolamai už
tikau mano dingusio sunaus 
atsiminimu užrašus, iš kurių 
man paaiškėjo, kad būda
mas Alytuje iezuitas vie
nuolis Kipas balandžio mėn. 

•1925 m. nurodinėjo mano 
sur.ui kreiptis pas vietos 

i gimnazijos buv. kapelioną 
kun. Žigą ir... “mes žinosi-i 
m e, ką reikės daryt.” Prieš 
porą savaičių sužinojau nuo 
-J. Ž. (vaikinas 17 m. irgi bu- 

jvo prikalbintas jėzuitų stoti 
į vienuolyną, bet š. m. spalių 
mėn. iš ten pabėgo), gyv. P.. 
K. valse.. Mariampolės aps.. 
kad jėzuitas Kipas mano sū
nų priėmė Kaune į jėzuitų 
vienuolyną ir iš ten išsiuntė 
i užsienį.

Kadangi globoti ir auklėti 
savo vaikus savo teisių nesu 
niekam užleidęs, gi tos teisės 
priklauso man, tėvui, ir net 
Įrašytos į Valstybės Konsti
tuciją, tai dėl viršišdėstyto 
prašau p. Valstybės Gynėjo 
patraukti atsakomybėn nu
sikaltusius pagrobime mano 

, nepilnamečio sunaus Anta
no.

vo garoe 
smerties tau bus blogai.
- Kodėl?
—Todėl, kad toks darbas 

yra blogas.
—Kaili jis bus blogas? 
-rTau pačiam.
-Ne. tėve, man pačiam 

; jis bus geras, nes mano ki- 
šeniuje pasiliks visi pinigai.

—Vaike, aš galėčiau tave 
sukritikuok ale mano pypkė 
užgeso, tai turiu eit ugnies 
pasijieškot.

Jėzuitai Vagia 
Vaikus.

—Na, tai ką tu, Maike, da
bar pasakysi apie mano vais
kų?

—O kas su juo pasidarė 
dabar, kad aš turėčiau ką 
nors pasakyti?

— lu, vaike, mano armiją 
vis pašiepdavai. Syki tu pa
sakei, kad su savo vyčiais aš
niekam kitam netinkąs, kaip] 
tik varles mušti. Taip sa-j 
kant, tu laikydavai manoj 
vaiską ant šiderstvos.

organizavo armiją kovai su 
vėjo malūnais.

—Kaip tai su vėjo malū
nais?

—Ogi taip: apsiginklavo, 
užsidėjo šarvus, ir išjojo ata
kuoti malūnų, kurie jam iš
rodė baisus priešai.

—Bet malūnai juk negy
vas daiktas! Jie neturi nei 
kojų, nei rankų...

—O taip vadinamoji tavo 
“bedievybė” ar turi kojas? 
O bet gi tu organizuoji prieš 

į ją vyčių armiją.
—Jes, Maike. bedievybė 

kojų neturi, ale bedieviai tu
ri kojas, ir su jais reikia ko-

Klerikalų atgabenti Lietu
von jėzuitai nesurado pa
lankios dirvos savo veislei 

j platinti. Suaugę žmonės žiu
rėjo kaip į tinginius ir jų 
mokslui netikėjo. Klerikalų 
viltys sukurti gausius iš vie
tinių Lietuvos vyra vienuo
lynus’nepasitvirtino. Jėzui
tai. kaip ir prieš kelius me- 

Įtus, taip ir dabar tebesival- 
kioja pavieniui.

Pamatę savo nepasiseki
mą. jie griebėsi jieškoti sau 
sekėjų vaikų. Iš istorijos tur
kų kąra žinome, kad, uži
mant kokią nors 1 
jie paimdavo į nelaisvę ma- j 
žus vaikus ii- iš jų išauklėda- 
vosau ištikimiausius tarnus 
arba kariumenę. janičarais

—Aš ir dabar esu tokios 
pat nuomonės.

—Tai kibą tu neskaitai! 
gazietu iš Lietuvos?

—Kodėl?
—Lietuvos gazietos. vai- votį O kaip bedieviai bus iš- 

ke, rašo, kad dabar ir Lietu- kasavoti, tai tuomet ir be- 
voje pradėjo organizuotis dievybės nebus, 
toks vaiskas, kaip mano. Jie 
tenai turi ir toki pat genero
lą. kaip aš. Jis vadinasi Gri
galiūnas-Glovackis.

—Tu turbut kalbi apie sa
vanorius, tėve?

—Jes. Maike: gerai ir sa
kyti, kaip žinai.

-- Bet ką tas turi bei v • ra 
su tavo “vaisku” Ameriko
je, tėve?

—Čia yra daug bendro. 
Lietuvos savanoriai, vaike, 
tai tokie žmonės, kurie ėjo visiems yra blogas^ 
savo noru i Lietuvos armiją 
ir prieš bolševikus vajavojo. 
Dabar gi Lietuvą apsėdo be
dieviai ir nori kunigams al
gas pakasavoti, bažnyčias iš
griauti. Jie nuskriaudė net ir 
pulkininką Grigaliuną-Glo- 
vacki. Katalikų valdžia buvo 
davus jam keliatą dvarelių, 
o bedieviai dabar tas žemes 
iš jo atėmė ir išdalijo 
kiems basiokams, 
kią neteisybę, vaike, reikia —Kam jis geras?
kovoti. Ir ve, savanoriai pra- —Visiems,
dėjo organizuotis. Glovac- —Ir žiurkėms?
kis, kaipo daugiausia nuo —Apie žiurkes, Maike, 
bedieviškos valdžios nuken- niekas nepaiso.
tėjęs, užėmė generolo vietą. —Bet jos pačios paiso.

—Žinau, tėve. Tai yra tas Jos taip pat nori gyvent, 
pats Glovackis, kuris syki kaip ir tu. tėve, 
jau kalėjime sėdėjo. —Bet jos dusios neturi.

—Už teisybę, vaike, ne —Oką tu gali žinot, tė- 
sarmata ir kalėjime pasėde- ve? Juk tu žiurke nebuvai ir 
ti. Aš irgi sėdėjau džėloj. .

—Paskutini syki tu buvai Ii būt, kad ir jos turi savo ti- 
tenai patekęs, rodos, už viš
tų vogimą.

—Tai ne tavo biznis, vai
ke. Tas tik parodo, kad ir aš, 
ir Lietuvos savanorių gene
rolas esame lygiai nukentė
ję. Ir toliaus tas parodo, kad 
nuskriausti generolai turi or
ganizuoti savo vaiskų ir fai- 
tuotis už teisybę. Taigi da
bar tu, Maike, jau negalėsi 
mane kritikuot, kad organi
zuodamas vyčius aš dirbu taigi ir bedieviškas darbas, 
durną darbą. Tu matai, kad Ir jeigji žiurkės turi tokį ti
nę aš vienas tokį darbą dir- kėjimą. kaip tu, tėve, tai jos 
bu. | dabar tiki, kad už pastatymą

—Aš tą žinau, tėve. Kitą- tų sląstų aš dabar turėsiu eit 
svk buvo toks Donkišotas, ką j pragarą.

O bet gi tu organizuoji prie

Į įvairios žinios
AMERIKOS PRAMONĖS POPIEŽIAUS GIMINAITĖ 

STATISTIKA.
Šiomis dienomis Prekybos

Departamentas Washingto- popiežiaus giminaitė Maria 
ne paskelbė Amerikos pra- Luisą Ratti. Ji ėmė civilį 
monės stovi, kaip jis buvo šliubą. Vestuvės buvo Mila- 
užrekord uotas 1923 metais, ne.
Statistika apima visas 48 Jeigu jau net artimieji po- 
valstijas ir Kolumbijos Dis- piežiaus giminės atmeta 
triktą. .bažnytines ceremonijas, tai

Daviniai yra tokie: kam jos reikalingos ki-
1923 metais Jungtinėse .tiems?

Valstijose buvo 196.309 pra-!
monės ištaigos, gaminančios'VIETOJ GĖLIŲ SUPUVĘ 

KIAUŠINIAI.
Varšuva. Spaudos žinio- 

lenkų dramos teatre 
_. __ i jaunuomenės de
monstracija dėl perdirbto 
Žeromskio veikalo “Dzieje 
grzechu" pastatymo. Prasi
dėjus pikantinei scenai pasi
girdo protesto balsų ir švil
pimas. Vaidinimas turėjo 
būt nutrauktas. Po kiek lai
ko, kai vėl buvo pradėta vai
dinti, iš galerijos i sceną pa
sipylė supuvę kiaušiniai. Pu
blikos dauguma išėjo iš te
atro, o policija padariusi vi
są eilę suėmimų. Tai jau ant
ra demonstracija prieš 
“Dzieje grzechu” pastaty
mą.

relį davinėjo jiems kokius 
tai įsakymus. Tą diena krik
ščionys ko tai laukė. Miešti 
buvo sumobilizuota policija 
o Seimo salėje, matyti, tvar
ka daboti buvo pavesta ku
nigui Vilimui.

Tečiau laikai pasikeitė 
Anot lotynų patarlės, “aqua 
cavat lapidem" — vanduo 
dilina akmenį — ir kunigo 
Vilimo tikėjimas į partinę 
Krupavičiaus dogmą pasvi
ro.

Sunki Romos letena, kuri 
verčia dažnai eiti prieš gy
vus savo krašto reikalus, ta
po nepakenčiama net ir iš- 

i treniruotam dvasiškoje se
minarijoje ir Friburge kuni
gui. Tarp kunigo Vilimo ir 
kademų vadų prasidėjo ko
kie tai nesusipratimai ir vi
daus kova. Šiandien dar sun
ku pasakyti viso to priežas
tį. Gal kunigo Vilimo viduj 
prabilo sąžinė, o gal savisau
gos instinktas vertė jį stoti 
konfliktan su beprotiška ka
demų politika, tik jis pradė
jo rodyti šiokį tokį savisto
vumą. Jis susiginčijo su vi
sagaliu Račių dėl buv. vals
tybės gynėjo Prašakevičiaus 
ištrėmimo i koncentracijos 
liogeri. Tarnaudamas drau
ge su Račių Prušakevičius 
kuo tai jam nepatiko ir Ra- 
čys paruošęs atatinkamai 

! dirvą per “Rytą." įkišo jį į 
i koncentracijos liogeri.

Kunigo Vilimo pastangos. 
i apginti Prušakevičių liko 
į tuščios, nes Račio pusėj bu- 
| vo “trikomas.” Nuo to ir pra
sidėjo tol’esnės kunigo Vili- 

• mo nelaimės. Jis buvo “pa
imtas nagan.” Per rinkimus 
jis pamėgino sudaryti savo 
atskirą sąrašą, bet buvo dva
siškos vyriausybės pasmerk
tas, nes išstatė savo kandi
datūrą “be palaiminimo.” 
Krikščionis gi išmetė jį iš 
partijos kaipo atskalūną, 

i Čia kun. Vilimas pagrasino 
i krikščionims, kad paskelbs 
' savo memuarus, kuriuose t '
: piešiamos kademų paslaptįs, 
; bet kodėl tai neišdrįso pa
skelbti.

Kaip žinoma, Romos kli- 
ras niekuomet neatleidžia 
padarytų prieš jį nuodėmių. 
Taigi ir kunigui Vilimui teko 
rišti dilema: ar būti galuti
nai “suėstam.” ar bėgti iš sa
vo kastos kalėjimo Į žmones

II

nemažiau kaip $5,000 vertės
_____i-.i.i.. 4-^,.^!

ĖMĖ CIVILĮ ŠLIUBĄ.
Nesenai ištekėjo artima

teritoriją, j ANARCHISTE GOLDMAN 
IŠTEKĖJO.

Emma Goldman, gerai ži
noma Amerikoj anarchiste.

vadinamą. Tie janičarai, bu-I11^?^1 įtekėjo Škotijoj uz 
darni Europos valstybių tėvų 

. vaikais, turkų išauklėti, kar
tu eidavo su turkais i 
savo tėra krašto ir žudyti sa
vo brolių.

Panašiu bud u
nori iš Lietuvos gyventojų 
vaikų išauklėti sau “pakar- 

! nius” tarnus, todėl jie prikal
binėja vaikus stoti i vienuo- 

; lynus. Nesutikus su tuo tė- 
| vams, jie slaptai gabena vai- 
įkus Į užsienių vienuolynus ir 
■ ten nuodija jaunas širdis ne-

brolius ir tėvus “bedievius” 
i Lietuvoje. Iš lokių vaikų jie 
mano sudalyti jėzuitiškų 

. “janičarų” armiją, kuri, už-

i

apykanta prieš savo likusius
—Bet palauk, tėve, ar tu 

žinai, kas yra bedievybė?
—Šiur, Maike. Bedievybė,

tai bedieviški darbai.
—Bet kokius darbus tu

vadini bedieviškais?
—Kiekvienas blogas dar

bas, vaike, 
darbas. , |“svečių." Dėdamas čia vals-

—Bet kam jis turi butblo- tybės gynėjui skundo nuora- 
gas. tėve, kad jis butų bedie- šas patvirtina pasakytus fak- 
viškas?

—Blogas darbas, vaike,

44
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pludus Lietuvą, turės tikslo! 

j mulkinti žmones.
Tėvai, motinos! Saugoki-! 

yra bedieviškas te savo vaikus nuo neprašytų

angliakasio vardu Colton.
Žinios sako, kad šitokiu var- 

olėšti f^u M dabar atvykusi Kana- 
‘ • don ir iš tenai bandysianti 

i Įvažiuoti Į Suvienytas Vals- 
ir jėzuitai i Vjas- bu'°. deportuota iš 

' - čia 1920 metais kaipo bolse-
vikų agitatorxa. Bet kada 

I nuvykus Rusijon paragavo 
bolševikiškų pyragų, ji pra
dėjo bolševizmą smerkti ir 
užtai buvo iš Rusijos išvyta. 
Ji nuvyko Anglijon ir tenai 
ištekėjo. ?

Nesugriaunamoji 
Uola” Trupa.

I

—Klysti, tėve. Tokio da
lyko, kuris butų visiems blo
gas. pasauly visai nėra. Pa
vyzdžiui. aš vakar pada
riau siųstus žiurkėms gau
dyt ir šįryt radau pagautą 
didelę žiurkę. Kaip tu. tėve, 
dabar nuspręsi, ar aš pada
riau gerą darbą, ar blogą?

—Šiur, vaike, kad gerą, 
viso- Žiurkę pagauti, tai geras 

Prieš to- darbas.

tus dėl jėzuitų.
Kauno Apygardos Teismo 
Valstybės. Gynėjuj

Sen&vaičio Miko, 
nančio Alytuje, Kauno g-vė 
No. 91, pareiškimas.

1925 m. liepos mėn. din
go iš namų mano sūnūs An-

gyve-

“Lietuvos Žinios” rašo:
A. Vilimas pametė kuni

gystę. Ši žinutė yra labai 
charakteringa i 
tarpio nuotaikai. Juk dar Jis ir nutarė atsisveikinti 
kokius dvejus metus atgal su sutOnu. Klerikalai užtyli 
vargu ar kam butų atėję i t Vilimo išstojimą iš kunigų, 
galvą,. kad kunigas Vilimas j Tečiaus šis faktas rodo> 
gali tai padalyti. -Jis buvo.kafj iš klerikalu tarpo pradė- 
vienas kiečiausių kademų! jo bė ti visi kam REom^s jsa_ 
partijos sulų ir pasizymeda- kv -- - - -
vo savo karingu upu.

Reikia tik prisiminti kuni
gą Vilimą pirmojo Seimo pa- trupa nuo pat pamatų.

i
I

yra labai! 
musų laiko- gelbėtis. 
‘. -Juk dar!

mas negali atstoti jei ne 
sąžinės, tai bent proto balsą.

“Nesugriaunamoji uola”

jų gyvenimo nesupranti. G?.- 

kėjimą, kunigus, davatkas, 
taip kaip ir žmonės. Jos turi 
savo šeimynas, rūpinasi sa
vo vaikais, suka jiems mink
štus lizdus ir neša maista. 
Tuo tarpu viena jų Įkliuvo i 
mano siųstus ir neteko gyvy
bės. Tau rodos, kad tai ge
rai. Bet žiurkei tas buvo di
džiausia nelaimė. Žiūrint 
žiurkių žvilgsniu, sląstų pa
statymas yra labai blogas.

Naujai išrastas vokiečių rotorinis laivas, kuris smarkiai plaukioja be žėglių ir be mo
toro. Jį lydi i prieplauką Amerikos laivelis.

oroduktu. Darbininku tose*

įstaigose dirbo 8,778,156, mis 
ir jie gavo $11,009,297,726 įvykusi 
algų. Tuo bud u pasirodo, 
kad apskrita darbininko al
ga buvo $1,257 metams arba 
$24 sąvaitei.

Tuo pačiu laiku pagamin
ti tų darbininkų produktai 
buvo parduoti už §60,555,- 
998,200.

Medžiaga tiems produk
tams kainavo $34,705,697,- 
749.

Apmokėjus medžiagą ir 
darbininkų algas, gryno pel
no pramonės savininkams 
tais metais liko $14,841,- 
002,725.

Arti 15 bilionų dolerių pa
vogta darbininkams tiktai 
vienais metais!

Prie socializmo visas šitas 
pelnas liktų patiems darbi
ninkams.

KUR STIPRI TIKYBA, 
TEN DIDELĖ TAMSYBĖ.

Indijos gyventojai yra la
bai tikybiniai žmonės. Indai 
su mahometonais nuolatos 
mušasi už savo dievus ir baž
nyčias. Kunigai tenai turi 
ant žmonių neapsakomai di
delę galybę. Už savo kuni
gą ir už bažnyčią indas vi
suomet pasiryžęs numirti. 
Taip yra dėlto, kad Indija 
baisiai tamsi šalis. Ji turi 
320,000,000 gyventojų, ir 
288,000,000 jų nemoka nei 
skaityt, nei rašyt. Šitą faktą 
atskleidžia Indijos valdžios 
Švietimo Biuro raportas už 
1924—1925 metus, kuri yra 
prisiuntęs Washingtonan p. 
Robert L. Buell. Jungtinių 
Valstijų vice-konsulas Kal
kutoj.

Indai tėvai visai netiki Į 
mergaičių švietimą. Taip bu
vo ir šventoj musų Lietuvo
je, pakol ji snaudė po juo
dais klebono skvernais.

VOKIEČIAI STIPRINA 
RYTU TVIRTOVES.

Paryžiaus žiniomis, vokie
čiai pastatę Karaliaučiuj di
deli skaičių požeminių ka
reivinių. kuriomis sustipri
nama garsi tvirtovė. Nors šie 
darbai buvę atlikti didžiau
sioj paslapty, tečiau esą pa
tirta. kad mažiausia 54 rū
siai iškasti Karaliaučiuj ir 
tiek pat prūsų tvirtovėj, Ku- 
strine. Darbai kainavę 1 mi
lijoną markių. Kiekvienoj 
Kustrino kareivinių gali tilp
ti 50 žmonių. Keliai netoli 
tvirtovių taip pat sustiprinti 
ir galėtų būt panaudoti sun
kiajai artilerijai. Tečiau jie 
esą paslėpti.

SOCIALISTAS RAŠYTO
JA^ GAVO NOBELIO 

DOVANĄ.
George Bernard Shaw, 

pagarsėjęs rašytojas ir so
cialistinių pažiūrų filosofas, 
šiomis dienomis gavo iš No
belio Fondo $32,500 dovanu ' v
už savo literatūros darbus. 
Nobelio dovana skiriama 
tiktai geriausiam pasaulyje

MIRĖ 1812 M. KARO 
DALYVIS.

Kaukaze nesenai mirė 150 
metų amžiaus senukas And
rius Undrušenko. Jis buvo 
žinomojo 1812 m. rusų — 
franeuzų karo dalyvis, anuo
met tarnavo viršila viename 
rusų raitosios gvardijos pul
ke. Napoleono kariumenei 
bėgant, ją vijęs nuo Mask
vos ligi Berezinos upės. Be 
šio karo yra dalyvavęs ki
tuose rasų karuose ir lietu
vių-lenkų sukilimo 1831 m.

i malšinime. Keturiasdešimts 
i penkis savo amžiaus metus 
praleido kariškoj tarnyboj, 
buvo tris kartus sužeistas, 
veide turėjo nemaža randų 
nuo kardo kirčių. Visą savo 
amžių buvo gerai nusiteikęs, 
alkoholio nevartojo ir tik 
vieną kartą, prieš 125 savo 

! amžiaus metus buvo girtas.
viniai ^uiiauoiani ■ ▼ • . .v

rašytojui. Apie tai sprendžiaL } g?’\Tno ,s 
Švedų Literatūros Akade-1 V.Sln.vį,au
mija Stokholme. ; buvo proanuko užlaikomas. 

'■ Prieš mirti nuėjo Į Tifliso 
miestą tabako nusipirkti. 

, Nusipirkęs prisikimšo pyp
kę, atsisėdo sode ant suolo 
pasilsėti ir parūkyti, bet 
daugiau jau neatsikėlė. 
Žmonės rado negyvą senu
ką, pypkę berūkanti.

CARO KARŪNA ESANTI 
VERTA $52,000,000.

Associated Press praneša 
iš Maskvos, kad nors daug 
caro šeimynos brangmenų 
jau išparduota, pats bran- 
giausis daiktas, būtent karū
na, kurią Rusijos carai užsi
dėdavo karanuodamiesi, te
besanti da Maskvoje nepar
duota. Ji buvusi padaryta 
1762 metais Katarinai Di
džiajai, ir jos vertė apskai- r..... ......... ~ _...... t

(tomą i $52,000,000 Ameri- nacionalo pirmininko vietos

I

IR ANGARIETIS SU KAP
SUKU PRIEŠZINOVJEVĄ

Maskva. Užsienių komu
nistų partijų atstovų pareiš
kimą. kuriuo jie pareikalavo 
pašalinti iš komunistų inter-

kos pinigais.

i

Zinovjevą, tarp kitų pasira
šė ir lietuviai komunistai 
Angarietis ir Mickevičius.SUGAVO GINKLUOTĄ 

DEGTINDARĮ.
ŠĮ panedėlĮ New Yorko 

uostan buvo atvarytas Ham
burgo vokiečių ginkluotas 
laivas “Carmen,” kuris ga- . 
beno degtinės šmugelį. Ant vari upėj tenai apvirto gar- 
laivo esą 100,000 keisų ško- lai vis, kuriuo plaukė vestuv- 
tiškos degtinės, kurios vertė ninku kompanija, ir 55 žmo- 
apskaitoma Į $5,000,000. nės prigėrė.

PRIGĖRĖ 55 VESTUV- 
NINKAI.

Iš Rajamahendri (Indi
joj) pranešama, kad Goda-
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CLEVELAND, OHIO. 

Margumynai.
L.'nkričio 12 d., Lietuvių 

Svetainėje įvyko prakalbos, 
kurias surengė Liet. Darb. 
Pašai pine Draugystė. Kalbė
jo L. Pruseiką.

Kalbėtojas daugiausia 
kalbėjo apie Lietuvos ir Ru
si ios sutarti. Paprastoj popu- 
liariškoj kalboj tinkamai 
aiškino dalyką. Žinoma, pa
darė klaidą vienoj vietoj 
Pruseiką sakė, kad, girdi: 
“Kai Lenkija kariavo prieš 
Lietuvą pabaigoj didžiojo 
karo, tai Lietuvos ‘didvy
riai’ geruoju atidavė Lenki
jai ne tik Vilnių, bet ir pusę 
Kauni jos ir kad jeigu karas 
butų kiek ilgiau- prasitęsęs, 
tai butų ir patį Kauną pave
dę Lenkijai.” čia tai ir yra 
Pruseikos klaida.

Visi gerai pamenam, kad 
tuo tarpu, kai lenkai briovė- 
si Lietuvon, tai ne Lietuvos 
“didvyriai” atidavė Lenki
jai dali Lietuvos, bet Fran- 
cija su Anglija, kurios nu
statė taip vadinamą demar
kacijos liniją. Gi Lietuvos 
vadinamieji “didvyriai,” 
matydami, kad negalės ka
riaut prieš-Lenkiją, pasida-

PARDAVIMAI

Pajieškau Petro Janulio Pirmiau 
jis gyveno Luzane, IU., o dabar neži
nau kur jis randasi. Turiu dėl jo daug 

( žinių iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie ji žinote, malonėkite 
pranešti ši"o adresu:

PETRAS BELSKIS
25 W. Park st-, Harrisburg, III.

■''iirMff

Detroito Lietuvių Žiniai!
PARSIDIODt 2 šEl.MYNt nau

jas medinis Namas; Fordson. vienas 
blokas nuo \V. \Varleii. 2 blokai nuo 
N. W. Beit si. t ar Line, visai netoli 
mokyklos. Klauskit pas savininkų 

PAULSALUDA «i8>
7415 l’rairie avė.. Detroit. Mich.

AnD.idaviėiutės. po 
Skilandžių kaimo, 
.'lnriarupolės apsk.

• <i:s u dv jų pusbrolių Jo
tim «j, Jui/.o Alensko 

kaimo, Skriaudžių 
Meldžiu atsisaukt! arba : 

kur jie randasi, malonėkit 
:uo adresu:

Pajieškau broliu Antanu Matusevi
čiaus, kuris apleido \V. Piillnian, III. 
birže’’o mėnesyje ir iki šiol nieko apie 
jį nežinau Turiu svąilri reikalų. Jis 
pats lai atsišaukia aiba !:as apie jį 
žinot praneškite

Marijona Olšauskienė
12155 Loive avė., Chicago. III.

GERA PROGA
PARSIDUODA FORNIšlV BIZNIS, 
išdirbtas per daugelį metų Kaina vi
sai jnaža. Priežastis pardavimo —sa
vininkas mirė, o aš. jo našlė, negaliu 
išvaryti biznio. .49)

30 Intervale Si.. Monlello. Mass.

Lapkričio 14 d. Lietuvių 
Svetainėje Teatrališkas Cho
ras statė scenoje veikalą 
“Valkatą.” Apie veikalą nė
ra reikalo kalbėt, nes jis 
daug sykių yra loštas Ame
rikos lietuvių kolonijose ir 
visi žino, kad veikalas ne
prastas.

Vaidylos vaidino taipgi 
neprastai, černiutė (tarnai
tės rolei) labai gerai vaidi
no. Mockaitis. 
Urbšaitienė ir 
lošėjai visi lošė

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieš* au tet<>- 

vytui Drulūnčs, 
Veiverių valsčiai’ 
Tai- gi paj: 
!M> ,r A.iti; 

l vaikų. Pa 
■ parapijos. 

ka< žinote 
pranešti ši

LAURAS A1JENSKAS.
161 No. Record st.. Los Angeles, Cal

KIEKVIENAS.
KAS PRISIUS 5 SAVO PAŽJSIA- 
MU ADRESUS IR VIENS bus.M- 
Tl'K \. TAS G Al S M <> MI S IN- 
TERES1NG t i .(H \N V

P. NOZVltO
61 ASH ST. GARDNEK. M A SS.

vė didžiųjų valstybių isaky- 
mams,ir ką Francija su Ang-; " 
lija darė ciel Lietuvos “la
bo,” tą turėjo priimti Lietu
vos “didvyriai.” Taigi nega
lima sakyt, kad Lietuvos 
“didvyriai” atidavė Lenkijai 
dali Kaunijos. Mes gerai su
prantam, kad Lietuva prieš 
Lenkiją niekad negali atsi- 
laikyt kovos lauke ir nega
lės. Pastatykime Lietuvos 
“didvyriais” tokius smar
kius “revoliucionierius” kai 
Kapsukas ir Angarietis ir su- 
leiskim Lietuvą su Lenkija 
persiimti. Ar jus manote,

Cirkeliutė, 
Zdanis—šie 
gerai ir ne

daug skyrėsi gerumu nuo 
viens kito. Kiti lošė prasčiau, 
ypač kareivis.

Abelnai imant, veikalą 
sulošė neprastai. Kiek ma
čiau teatraliečius lošiant, tai 
šiuo syk geriausiai lošė. Ži
noma, buvo klaidelių scene- 
rijų sutaisyme ir kostiumuo-, 
se. Bet lietuviai be klaidelių 
neapsieina, nepaisant, kas 
lošia.

Po teatrui dainavo pats 
Teatrališkas Choras. Sudai
navo kelias liaudies daine
les, kurios skambėjo dau
giau vienbalsiai. Choras dai
navo maž-daug kaip Lietu
vos kaimo jaunimas dainuo
ja — be jokio mokytojo, 

s tu- 
i rėš tą lenkiškąjį vargoninin
ką už mokytoją, tol jis ne
dainuos kaipo choras. Tiesa, 
chore nėra vyrų su stipriais 
balsais, bet kad ir butų, tai 
jie dalyko nepagerintų. Dai
nininkų suskaičiau šiaip: 18 
merginų ir 14 vyrų. Prileisk 
gerą mokytoją prie tų 14 vy
rų ir 18 merginų, tai bus 
choras ir dainuos visai ki
taip.

Publikos iš sykio buvo ne
daug, bet belošiant prisirin
ko apie 200 su virš. Ant šo
kių prisirinko skaitlingai.

Tą pačią dieną Jaitės Sve-

Panelė Nina Navarre parodo savo kojų lankstumą. Lietuvaitės, ar jus galit taip pada
ryt? Pabandykit.

PARSIDUODA BEKERNĖ 
BALTIMORĖJ.

Plačiai išdirbtas biznis tarp lietu
vių ir svetimtaučių. Parsiduoda su vi
somis mašinomis ir dviem automobi
liais. Biznio daru virš vieno tūkstan
čio dolerių j sąvaitę. Kreipkitės pas 

S. JANUSĄ (48)
700 W. Lonibard st.. Baltimore, Md.

Pajieškau sesers Julijonus Vaišvi- 
. laitės, po vyrui Taraškienės, jau virš 
Į 20 metų kaip matėmės. Ji tuo laiku 
gyveno Žaliuonėj, Tryškių parap., 
Lietuvoj Taipgi pajieškau krikšto 
dukters Stanislavos Taraškaitės iš 
tos pačios vietos. Malonėkit atsišaukt, 
arba žinantieji praneškit jų adresą, už 
ka busiu labai dėkingas. (-)

BENEDIKTAS VAIŠVILA
187 Silver st., So. Boston, Mass.

Aš, Elzbieta Lubeckienė. pajieškau 
tikros sesers Elenos Plungiukės-Šta- 
rulienės; ^paeina iš Kauno rėdybos. Pa
nevėžio valsčiaus. Dargužiu kaimu, 
Šeduvos parapijos. Prašau žinančių 
apie ją pranešti. i 49)

MR. ELZBIETA I.ABIS
1432 Gaver avė.. N.S., Pittsburgh. Pa

Pajieškau Stanislovo ir Jurgio Nau
džių, Suvalkų gub. Zapyškio parapi
jos; malonės atsišaukti arba žinantie- 

. ji teiksis anie juos pranešti. (49) 
' JOS BUZAS

P. O. Box 31,
Dover Fox Craft. Me.

pas žydus ir kitus svetimtau- 
, o vien tik pas savo tautos 

žmones. Čia galite gauti kas sa
vaite “Keleivį” ir kitus laikraš-

“draugas” J. Gataveckas ap- nutarė savo priešams atker- 
znaimino, kad jau misijos ’šyti. Pasiėmęs revolverį jis čius. 
prasideda. Jis apgailestavo, vienoj vietoj patykojo ir 
’ ' " ’ ' C ’ i šūviais nušovė visai

___ _ r nekaltą žmogų, kitus du šu- čius.
ir perstatė kalbėti j viu suvarė i savo buvusią 

’ Pruseiką. Pir- meilužę ir likusius du šuviu 
nuaujja »su\arė sau. A ienok^šovikas kicpai i dact iii
rė, kad kitose kolonijose jo;ir buvusioji jo meilužė išliko, JIS NEGALI KAoi JŲ

gyvi ir pasveiko. ’ 7 . L.

kad tiek maža parapijonų dviem 
tesusirinko ant tokių svarbių 
“misijų i 
“vyskupą” Pruseiką. Pir- 
miausia “vyskupas” pasigy-

JONAS SEKYS CO..
177 Park St., Hartford, Conn.

KALĖDOS! KALĖDOS!
Laiškai dėl Kalėdų, su stainelėm ir 

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

JUOZO SPAUDA
233 Nu. ( larion Philadeiphia. Pa.

kad Lietuva atsilaikys prieš lų pačią dieną Jaites b\e- 
Lenkiją? Aš sakau, kad ne! talneJ ,bu™ vakarėlis. kuq 
ir jei nei viena valstybė nesi-,1 en^e ?į-fasaJ'5<>s D’"’!”" 
kiš i ju tarpą, tai Lenkija gyste. Publikos buvo mažo- 
parblokš Lietuva. Todėl. k?>: Buvo progi-amelis, bet 
kuomet Pruseiką sako, kad f J0 nem.ac!?’r Zrnau kad 

vyriai” “ge «ainavo Z. v. D. Choras 
ne tik Vilnių?1'. Pi™i.ninkas aiškino drau- 

- gijos reikalus. -Ant galo buvo 
šokiai. V. J. Z.

Lietuvos “didvyriai” ““ 
ruoju atidavė” i 
bet ir pusę Kaunijos, tai aš 
sakau, kad tas yra neteisybė. > 

Taip visa Pruseikos kalba ■ 
buvo rimta. Ir kiek aš girdė
jau Pruseikos prakalbų nuo: Bolševikų “vy»kupo” Prusei- 
1918 m., tai šita buvo šva-' 1— ’♦
riausia prakalba. Piuseika 
sakė: “Mes einam Į norma-į 
les vėžes.”

Po prakalbai dainavo Ly-- 
ros Choras. Choras sudaina-!^ 
vo kelias dainas, tarpe jų ir 
“Internacionalą.”

Antru kartu Pruseiką kal
bėjo apie pašalpines drau
gijas abelnai. Publikos buvo 
virš dviejų šimtų.

♦ ♦ ♦

Lapkričio 13 d.. Liet. Sve
tainėj įvyko vakarienė, ku
rią surengė ADAD. 1 kuopa.

Vakarienėje publikos bu
vo apie 80 žmonių, žinoma, 
išskiriant vaikus. Gi vakarie
nė buvo be jokio programo, 
išskyrus aukų rinkimą. Val
gis susidėjo iš rūkyto kum
pio. dešrų (balionių), “ham- 
burgo” kopūsto lape Įvynio
to. keksų, kapotų barščių ir 
kavos..

Prieš vakarienę ir po va 
karienei buvo šokiai.

Beje šioje vakarienėje iš- 
laimėjo beskutę. kuri turėjo 
būt išlaimėta 4 d. liepos, 
1925 metais. Prieš išlaimėji- 
mą tos beskutės Aimanavi- 
čius pasakė: “Šitą beskutę 
ADAD. centras turėjo ar
chyve. Praėjusiam kuopos 
susirinkime tapo nutarta, 
kad būt išlaimėta. Todėl da
bar bus išlaimėjimas. 
išlaimėjo — nežinau.

Kas privertė kairiuosius, 
kad ta beskutė butų išlaimė
ta, tai vietinė publika žino, 
nes ant tos ypatos kairieji 
ugnim spiaudo ir žada “at- tim 
keršyti.” Palaukus apie valandą laiko

CARNEGIE, PA.

misijos buvę pasekmingos, 
tik čia, Camegie’je, tiek ma
žai žmonių susirinko. Gini i, 
pas jumis turbut kas nors ne
gerai.

Man rodosi, kad viskas 
pas mumis gerai, tik daugu
ma musų bolševikiškos vie- 
ros parapijonų jau pradeda 
pamesti bolševikišką vierą 
ir todėl visai nepaiso jokių 
bolševikiškų misijų.

Toliaus “vyskupas” Pru- 
seika pagyrė APLA., kad tai 
esanti geriausia draugija pa
saulyje. Apie posmertinę ir 
pašalpą jis pasisakė nekal
bėsiąs, nes mažai apie tokius 
dalykus žinąs, tik jis žinąs, 
kad APLA. esanti darbinin
kiška draugija ir turinti 
“Laisvę” už organą. Pagyrė 
ir SLA., kaipo didžiausią ir 
turtingiausią lietuvių orga
nizaciją ir liepė APLA. dar- į 
buotojams imti pavyzdi iš 
SLA. Paskui “vyskupas” nu
šoko į Lietuvą, vėliaus i An
gliją, Meksiką, Braziliją, žo- į 
džiu sakant, apsuko visą pa
saulį, tik Rusiją mažiausia 
kliudė.

Tuomi ir užsibaigė bolše
vikų “vyskupo” misijos.

Kumutė.

“Jeigu kur nors yra neresnės 
Spalių 13 d. buvo Zajan- gyduolės dėl niežtinčios odos, 

kausko teismas. I / , „
šas, už nušovimą nekalto negaliu surast šioj šaly, 
žmogaus ir pašovimą moters Mr. A. Hardish, Forest Lake,

Ir jis, varg-: kaip Severą? Esko. tai aš tokių
- - ‘ - -- - • - ^0

tapo nuteistas ant viso am
žiaus i kalėjimą.

Tai matot, prie kokių pa
sekmių priveda svetimote
riavimas. Švogeris.

Mich. “Aš jas vartojau su dide
liu pasitenkinimu ir mielai reko
mendavau visiems, kurie kentėjo 
nuo niežtinčios ir skylančios 
odos nesmagumų.” — Tik 50c. 
už bonkutę jūsų aptiekose. W.F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

i -----------———1

t, Kas

kos “misijos.
Lapkričio 3 d, APLA. 3- 

čios kuopos svetainėje vy- 
jriausias bolševikų “vysku- 

-3” laikė metines savo mi
sijas. Už tai reikia padėka- 
vot ponui dievui ir visiems 
šventiems, kad mes turime 
ščyrą bolševiką Joną Gata- 
vecką. kuris netik kas metas 
pasirūpina surengti APLA. 
3-čios kuopos nariams bolše
vikišką “spaviednį,” bet taip 
gi neužmii-šta partraukti ir 
pati didžiausi bolševikų 
“vyskupą ” Pruseiką, kad 
sustiprintų musų bolševikiš
ką dvasią.

Kitais metais būdavo par
traukiamas “vyskupas” Pru- 
seika po bolševikiškų drau
gijų vardais, o šįmet, užė
mus J. Gataveckui APLA. 
centro sekretoriaus vietą, 
APLA. vardu buvo užorde- 
riuotas “vyskupas” Prusei- 
ka. Mat APLA. ižde dar ran
dasi pinigų ir yra iš ko ap
mokėti “vyskupui” už misi-

• jas, o tos bolševikiškos drau- 
, gijos jau subankrutavo ir
• jau gal nebūtų galėjusios 

Pruseikai apmokėti už misi
jų munsainą ir kitus galus.

Taigi, sužinojęs apie tas 
bolševikiškas misijas nuėjau 
ir aš, kad ir mane sustiprin
tų bolševikiškoje dvasioje. 
Maniau, kad musų svetai- 
niukė bus kimšte prikimšta, 
bet inėjęs i svetainę radau 
kurną šiurmaitienę ir da dvi 
moteris, o iš vyrų tai suskai
čiau čielą vienuoliką. su ;>a- 

“ vyskupu” Pruseiką.

i

PRANEŠIMAS HARTFOR
DO LIETUVIAMS.

Atsidarė nauja lietuviška
Krautuvė.

Parsiduoda visi vyriški ir mo-: adresus tų manufaktūrų, kurios išd.r- 
teriški drabužiai nužeminta kai
na. Visos prekės naujos ir švie
žios. Ateikite persitikrinti ir nu
sipirkti sau kas tik reikalinga. 
Paremkite savo tautiečius jų 
naujoje biznio šakoje. Neikite

PRAŠYMAS
GERBIAMIEJI LIETUVIAI!

Bukite taip geri, prisiųskite man 

ba visokius mažus daiktus arba vaikų 
zobovas, kų dešimtštoriuose parduoda. 
.Aš turiu kelis labai naudingus išradi
mus ir noriu tom? firmoms pasiūlyti, 
kurios tokius daiktus išdirba. Tie ma
no išradimai bus malonu pamatyt vi
siems Mano antrašas: (48)

JOS KARAS1EVICZ
519 Main st„ South Amboy. N. J.

Pajieškau brolio Aleksandro Rašy
mo, ar Rašymavičiaus. kuris paeina iš 
Grigalaičių kaimo, šidlavos parapijos. 
Raseinių apskr Gyvena apie 18 metų 
Amerikoj. .Jis gyveno šiose vietose: 
Syracuse. N. Y’., Red Banks, N. J ir 
vėliaus gyveno Holyoke, Masu. Kas 
apie jį žino praneškite arba jis pats 
lai atsišaukia, nes yra svarbių reika
lų iš Lietuvos. (50)

JUOZAS RAŠYMAS
14 Johnson st., Binghamton, N. Y.

JUODA KNYGA DYKAI!
Kas pirks Lietuvių švietimo Kny

gine knygų, tiems duoaime Juodų 
Knygų DYKAI. Reikalaukite lietuviš
kų knygų kataliogo sekančiu adresu: 

L. š. KNYGYNAS (-)
310b So. Halsted St., Chicago, III.

1927 KALENDORIAI 1927
Jau gatavi lietuviški kalendoriai su 

visais Lietuvos kunigaikščiai.- Vienas 
kalendorius 30c.. keturi už $1.00 (do
lerį). Galite siųsti staiYnpomis arba re
gistruotuose laiškuose Ant šio adre- 

.(->
gistruotuose laiškuose 
so: - ' > - .

A. F. SWEET«A
135 Ne*būry st.. La* rence. Maus.
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigai kaipo šei
mininkė ir motina, šitose -kiltyse kas sąvaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnaj Lietuvei šeimininkei.

GEORGETOWN, ILL.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

pradeda sparčiai veikti.
Čia yra gražus būrelis lie

tuvių, bet ligšiol veikiama 
buvo mažai. Spalių 13 d. pi
liečiai surengė pasilinksmi
nimo vakarą ir tai buvo pir
mas Georgetovvn’o piliečių 
pasirodymas per 10 metų. 
Jaunasis J. Jonikas tame va-i 
kare gaspadoriavo ir viską į 
tvarkė pavyzdingai. Į pilie-; 
čių vakarą atsilankė ir West- • 
villės miesto majoras.

Pas mus yra gana daug; 
mandagių ir pažangių lietu-s 
vių; jie dabar ėmėsi už dar
bo prie įvairių reikalų ir ga
lima laukt, kad pas mus pra-

- - - — |

| _______ _ r ______ ____
l Sutarpyk sviesta viršutinėj dah'jeįijeres-nį jausmą, bet tas taipffi saujro-
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sidės žymus veikimas.
J. Ederis

APSIVEDIMAI
Pajieškau apvisedimui merginos ar

ba našlės, nuo 17 iki 35 metų senumo, 
be skirtumo tikėjimo, hutų geistina, 
kad sutiktu imti civilį šliubą. Aš esu 
vaikinas 33 metų. Atsakymu duosiu 
kiekvienai.

M R A. L.
193 Grand st. Box 74. Brooklyn, N.Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 28 ir 38 metų, aš esu vaikinas 31 
metu: malonėkit atsišaukti ir prisiųsti 
kartu <avo paveikslą. Atsakymą duo
siu k iekvienai ir paveik.-lą pareikala
vus sugrąžinsiu

P. DARBY
P. O. Bex 22, Wendell. VV. Va.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
katalikės, anie 30 metu amžiaus. Geis
tina vpatiškai susipažinti, todėl atsi
šaukite tik artimesnės, pasiųsdamos 
kartu su laišku ir savo paveiksią. 
Vvrus meldžiu nerašinėti.

w V. S
P. O Bos 177. St. Charle

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitrauktu savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos,' Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint infor
macija, rašykit musų maųadžeriui: 

SANDY LEWIS i (-)
45 Windsor St.. MontreaJ. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 17 ir 25 metų amžiaus, Amerikoj 
gimusios, be skirtumo tikėjimo. Aš 
esu dailus vaikinas. 2* metų, iš amato 
karpenteris. gerai uždirbu. Mylinčios 
gera šeimynišką gyvenimų atsišauk it, 
prisiusdamos saro paveikslų. Atsaky
mų dir sių kiekvienai ir platesnių apie 
save žinių suteiksiu per laiškus. Adre
sas: M R. P Be.
268 So. l-th st.. Brooklyn, N. Y.

Virimo Receptas
A, žinot, kad tomatei reikia nuolat 

saulės šviesos, kad turėtų skaisčią 
spalvą ir ganių skonį? Tai yra mais
tinga i: s.ani daržovė valgymui To- 
matčs parsiduoda daugeliu būdų, 
šviežios, dėžėse, chili sose, catchup. 
ir kt. Kuomet naudojat iš dėžių tema
tė?. jeigu jų skonis užgautas dėžės, 
dadėk kel:- bryžius pjaustyto svogū
no į tomates kada jas virsk Sekantis .
receptas pigus bet skanus, yra vienas! muilo arba šveeičiariu pauderio. 
kurį nykia gaminti bent pora sykių Kad lovos, užtiesalai nenustotų ša

rvo baltumo, pamerk juos j vandenį 
; per naktį, dadėjus vandenin l>i kį b<>- 
jrakso

Grožės Patarimai
Reguliari? užžiurėjimas dantų turi 

: tiesioginą įtaką ant grožės, sveikatos, 
laimės ir atsakantumo biznyje ir o- 

rcialiam gyvenime. Reik pasirinkt 
maistus, kurie reikia kramtyti, kad 
dantis turėtų darbo ir butų stipresni. 
Tinkami valgiai neduos dan*ų skaudė
jimų arba prakiurimu ir mažai reiks 
lankytis pas dent’sts Tinkamas už- 

' žiūrėjimas dantų yra ne tik geras 
švaros paprotis. kuris padaro buri oj 

ja nuo s' ausmn. Dalinai sukratnlylas 
maistas užverčia skilvį ir yra pridžas- 
čia nevirškinimo ir daugelio ligų. Už
leidimą.-, dantų šveitimo yra ken ri
mas savo grožei ir sveikatai.

Ypatiška Sveikata
-Yra pasaka apie žmogų, kuris nuė- 

• jo i karvių tvartą ir rado tris vyrus 
! melžiančius. Jis paklausė kožno ką jie 
, daro ir gavo kitokius atsakymus. Pir
mas atsakė, “Aš melžia karvę.“ Ant- 
ras atsakė, “Aš uždirbu po $1.50 į 
dieną.” Trečias atsakė, “Aš auginu 
gęažią karvių bandą." Jei paklaustu
me to paties klausinio trijų motinų 
gaminančių pusryčius jos visos irgi 
taip atsakytų. “Aš darau pusryčius,’’ 
“Aš prisidedu prie namų ruošos," “.Aš 

1 rengiu maistą, kuris būdavus mano 
■ vaikų kunus ir palaikys mano v^’rą 
■geroj sveikatoj." Idealiai pusryčiai 
: yra tie, kurie lengviausia pagamini ir 
kurie pastato virškinimo mekanimią 

i ant gero kelio visai dienai. Valgyk 
maistingus valgius, kurie stimuliuoja 
apetitą ir palieka gerą skonį burnoje. 
Tokie maistai yra vaisiai, grudai, 
kiaušiniai ir duona ?. —

Naminiai FaaHrelbėjimai 
Prašalinimui vandens plėtinų 

sidabro daiktų, užtepk košele daryta 
iš kreidos ir an-onijos Kada tas mili
nis sudžius, nutrink jį minkštu šepe
čiu ir nušveisk su chmnois.

Išvalymui drapanų supletmuutų ka
va ar kokoa, pamerk jas į šaltą borai.- 

i so vandenį, 
j Nuvalymui palivuotų vietų, 
yok tyru vanderiu naudojant

r.uu

mr ">
biskį

sąvaitčje.
Tomačių šutinis

2 puodukai evaporated pienu 
~‘2 puoduko dėžinių tomačių 

pu<kvortė karšto vandens 
vidutiniško didumo svogūnas, 
piaustytas plonai 
šaukštukas sviesto ar pavaa.lo
tojo 
šaukštai miltų 
šaukštukai cukraus 
šaukštukai druskos

2’2
1
1 su-

LOS ANGELES, CAL. 
Tragedija dėl meilės.
Senbernis Vladas Zajan- 

kauskas tūlas laikas atgal 
Įsimylėjo Į kito žmogaus mo
terį, pas kurią jis ant burdo 
buvo. Iš pat pradžios meilu
žiai turėjo gerus laikus ir 
gyveno sutikime. Bet kiek 
laiko praėjus minėtas sen
bernis visai nusilpo ir, mato
mai, todėl pradėjo nepatikti 
gaspadinei,Vieną gražią die
ną gaspadinė pasakė savo 
burdingieriui, kad jis pasi- 
jieškotų burdo. nes ji dau
giau jo nenorinti. Kadangi 
senbernis gražiuoju nesutiko 
išsikraustyti, tai gaspadinė 
iškraustė jį su pagelba poli
cijos.

Netekęs meilužės ir malo
naus burdo, Zajankauskas

1

4
2
p
a« šaukštuko pipirų
’ 4 šaukštuko sodos
C su vandeniu kepti kreklai, skelti

28 metų panelė iieškau apsivedimui 
doro vaikino, kataliko. Aš esu katali
kė. dota ir teisinga. Vaikinas turėtų 
būti tame 35 ligi 45 metų. Pageidau
jama prisiųsti fotografijų. Aš esu 
siuvėja, vidutinio ūgio, juodbruvė. 
Daugiau žinių apie save suteiksiu 
per laišką (49) I

Antrašas: Skuodas, paštas. Panelei i 
O B. No. 530. Lithuania.

Paiieškau apsivedimui merginos ar- 1 
ba našlės, apie 3C metu amžiaus. Geis- į 
tina, kad butų laisva Norinčios 
manim susipažinti, atsišaukit ir su 
pirmu laišku paveikslą prisiųskit.

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

REIKALAVIMAI.

- I su

I 
i

dubeitavo virdutio. dadėk svogūną ir 
virk lėtai iki pageltonuos, apie pen
kias iki astuonių minutų Pilk pieną ir 
vandenį, uždėk ant žemutinės dalies 
dubeltavo virdulio ir virink. Surtaišyk 
miltus, druską ir pipirus su gana šalto 
vandens, kad butų minkšta košelė; 
įmaišyk į pieną ir virk apie 15 minutų 
nuolat maišant. Sušildyk tomates su 
cukrum: kada virsi dadėk sodą ir su
pilk sutirštėjusį pieną. Duodant į sta
lą. pridėk ant viršaus krekį. kUrį rei
kia pirma pamirkyt šiltam vandenyje •

, Virtuvės Reikaluose
Vaisių košės daromos iš džiovir.tųr4>,. vs> — — - « — -~ —-------- ,-------r

vaisių geriau užsilaikys ir nepasida
rys -tandžios.

Ljnoleumą
grindų reikia --ucementuot 
nutėmis kalti. Tas laikys ilgiau ir bus 
patogiau vaikščioti po jį

Paskonink minkštąjį (spengė) pyra
gų i»u biskiu šokolado. Sutarpyk šoko
ladų piene ir ataušink pirm naudo
siant.

Gėriau įsidėt į ledų šėpų po šmotų 
ledo kasdien negu užpildyt jį dusyk 
savaitėje dideliais šmotais.

tiesiant ant virtuvės 
vietoj vi-

MES REKOMENDUOJAME. SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kiekviename name yra reikalingi tuti virtuvės daiktai, kaip tai: ‘stiklą 

nuodai, skaurados ir t. p. Jųa galite gauti tokius daiktus visiškai dykai, 
perkant Standard ir Challenge Pienų ir taupant jo leibeiius Geros ir eko
nomiškos šeimininkės perka šia® rušia pieno. Jųsų groserninkas turi ti1. 
pa reikalaukit.

I’OIEŠKAI LIETUVIO BARZ
DASKUČIO 'barberio), gerai patyru
sio tame darbe. Jei sutiktų, gali būt ir 
pvsirinkas. Vieta gera, pragyvenimas 
galima padaryti geras Atsišaukite 
šiuo antrašu: (48)

T AMAS KRAPAS
H Millbury st, Korcester, Mass.

REIKALINGAS PARTNERIS
Eomišių bizny (store). Biznis 

išdirbtas per 15 metų ir platus. 
Pavieniam persunku. 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 vpatiškai. (48)

MACYS FCRNITl RE CO..
198-200 Grand St.. Brooklyn.

Tel.: Greenpoint 2372.

K AM REIK ALINGAS GERAS K \ M- 
BARYS. gali caut pa- mus. Kamba
riai gražus jr patogų.- Norintiems ga
lėtumėm pagamint ir valgį. Klauskit 
pas J. S. !>.. 261 Park are..

'Vecha*ke«, N. J. <48;

Ne visa svarba vi
rinime. Gerai ka
vai reikia taipgi 
gero užbaltinimo. 
Bordeno konden
suotas pienas pa
saldytas iškelia ti
krą skonį, suteikia 
pilną švelnumą, re
tą auksinę spalvą 
geriausios kavos 
puoduko. Ir sutau- 
pymas ant grieti
nės taipgi yra svar
bus daiktas.
Borden’o konden
suotas pienas yra 
vienodos kokybės. 
Jus jo norėsite ge
resniems skansko- 
niams visur, kur tik 
reikalinga vartoti 
pieno ir cukraus.

STANDARP
• RAMO ;

CONDENSED MHJl
JŪSŲ GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO.
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ŠIŲ DIENŲ SPAUDA. I**
I

Redakcijos darbas, pareigos ir 'einamąjį redakcinį darbą paves
damas faktina.iam redaktoriui.
Vyriausias redaktorius yra atsa- 
komingas už laikraščio politiką 
ir už visą jo organizaciją prasme 
parinkti temas. Jis pažymi poli
tikos liniją, parenka bendra
darbius. paskirsto juos i skyrius, 
duoda jiems temas ai ba bendras 
direktyvas, sustato bendrą laik
raščio numerio planą ir t. p.

Kiekvienas redaktorių.-, ypač 
vyriausias turi turėti daug ini
ciatyvos. Jei laikraštis pavirsta 
'tik į gaunamu.- atsitiktinai 
nraipsnius. regirstraci.ią. ,ii> nu
stoja savo ekzistavimu prasmės.

Vyriausias redaktorius papra
stai pats rašo vedamuosius 
Įtraipsnius. arba juos pats pri
duri. Amerikoj vyriausias re
daktorius dažniausiai esti laik- 
aščio įmonės stambus akcionie- 
•ius; jis turi savo karjeros pa
lėkti pereidamas visus laikraš- 

.inio darbo etapus nuo pat apa- 
:ios; jis turi žinoti ir pažinti vi
sa. kas ir kaip daroma visose sa
vo milžiniškos kombinuotos iš
eigos dalyse. Niekas negali val
dyti kitą žmogų dalyke, kurio jis 
pats nežino ir nesupranta — tai rkontakte. Gali būti: redaktorius 
yra pamatinis amerikiečių pn-’ telegramoms ir visokioms viela 
takymas. gaunamoms žinioms, redakto

rius užsienių gyvenimui, spau
dos apžvalgai, teatrui ir literatu- 
įrai, finansams, ekonomijai, fel- 
ijetonui, provincijai, kronikai, 

iš vyriausiojo redak- sportui. Kiekvienas redaktorius 
faktinujų (skyrių) re- turi turėti kurią nors specialybę, 

kurios jis skaitomas autoritetu.
Skyrių i 

technikinio

I
atsakomybė. '<

“šianaien kiekvienas kurio 
nors didelio dienraščio numeris 
yra Kapitalistiškai organizuoto 
visuomenės ūkio darbo padalini
mo ir mašinų technikos nuosta
bus padaras, dvasinio ir ekono
minio susisiekimo priemonė, ku
rioj. lyg kokioj tirpykloi. susi
jungia visų kitų susisiekime 
priemonių padariniai: geležin
kelio. pašto, telegrafo ir telefo
no.” yra pasakęs apie šių dienu 
laikraštį Karias Bucher’is. Jei 
dar pridūsim aviaciją ir radio. 
kurie dabar tiesiog įtraukti į 
spaudos tarnybą, gausim piin? 
modemiškus spaudos vaizdą.

Tokiai atsakomingai įmonei 
vesti reikia grieštai drausmin
gos kvalifikuotų asmenų redak
cines oigamzacijos. Laikraštis 
tik tuomet sėkmingai funkcio
nuos, jei jis bus tiksliai organi
zuotas ir nutaikytas, kaip maši
na. V isas redakcijos darbas turi 
būti griežtai paskirstytas valan
domis. Mažiausias pasivėlinimas 
kenksmingai atsiliepia visam 
laikraščiui, nes viena suvėlinta 
minute viršuj sukelia paskui sa
vęs progresuojantį susivėlinimą 
visame sudėtiniame redakcijos 
spaustuvės ir ekspedicijos me
chanizme, vienu žodžiu, išklibi
na visą sistemą. Bet pasįvėiini- 
mas turi labai kenksmingų pa
seku ir laikraščio rinkai, ypač 
ten. kur yra didelė laikraščių 
konkurencija. Aukščiausios civi
lizacijos šalyse vienas-antras 
suvelinimas yra lygus paties lai
kraščio bankrutui. nes publika, 
įpratusi į punktualumą, nebega- 
vusi savo įprasto laikraščio, 
metasi prie kito, ir jos dalis jau 
nebegrįžta.

Redakcijos svarbiausias užda
vinys: vykęs darbo pasiskirsty
mas ir atsakomingumo principe 
nustatymas. Visas redakcijos 
darbas turi būti smulkiai pada
lytas į savo sudedamąsias dalis 
ir tiksliai paskirstytas tarp laik
raščio bendradarbių taip, kad 
kiekvieno darbo sritis butų aiš
ki ir eitų darniai su kitu darbu 
Laik rastis, kurio bendradarbiai 
yra tik atsitiktiniai redakcijos 
svečiai, neturi ateities.

Norint iš redakcijos narių pa
daryti sutartingą vienetą, reikia 
juos laikas nuo laiko kaitalioti 
kitokioms funkcijoms, kitiems 
skyriams ir darbams. Tik paži
nimas visos laikraščio technikos 
padaro laikraštininką visapusiš
kai pribrendusi savo darbui. Dei 
laikraštininko charakteristikos 
hidrai tegalima pasakyti, kad 
jifvtokiu turi būti gimęs. Jis pri
valo turėti laikraštinio instinkto.' 
t.y. nė kiek neužmiršti reikalavi
mų ir interesų laikraščio, kuria
me jis dirba. Prie bendrųjų laik
raštininko talentų reikia būtinai 
■parkaityti darbingumas, mokėji
mai? dirbti greitai ir aiškiai ir 
nniversalumas arba mokėjimas 
atsiliepti į įvairius dienos stato- 
Tnus klausimus. Dėl to dažniau
siai išeina, kad laikraštininkas 
pasidaro didžiausis diletantas, 
kur? žino ką nors apie visą, o ne-į 
įžirio visa apie ką nors.

Pats talentingiausis žmogus 
negali būti perpetuum mobile, t.į 
•y. negali amžinai produkuoti iš; 
savęs, nieko į save nepaimda- 
mas. Dvi to laikraštininkas ypač 
turi daug skaityti ir visą amžiuj 
mokytis. laikraštininkas turi 
turėti ryšių su plačiausiais savo, 
specialybę liečiančios literatūros 
šaltiniais. Tam pat tikslui re
dakcijos turi reikiamų informa
cinių knygą, enciklopedijų, bib-.
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Ta. yra naujas būdas patraukti vaikinu aki. Su nuogu 
merginų kūnų vaikinai jau beveik apsiprato, todėl fla- 
perkos pradėjo savo kunus “puošti” visokiais piešiniais.

toriaus padėjėjai ir dirba su juo

Redakcijos kolegija.
Paprastai visose pavyzdingose 

•edakcijose praktikuojamos re
dakcijos kolegijos, arba redakci
nė tary'oa 
toriaus,
Liktorių ir redakcijos sekreto-
*iaus. Kolegija tam tikrą valan-; Skyrių ir redaktorių su savo 
lą paprastai susirenka kasdien.‘[technikinio personalo etatais i 
Tokiame pasitarime skubiai ap-! stambus laikraščiai priskaito po i 
tariami gyviausi einamieji klau- į keliolika ir keliasdešimt. Tečiau 
simai, jei vyr. redaktorius ne J keturi pamatiniai skyriai yra 
pats vienas nustatinėja, tai nu-1 skirtini kiekviename laikrašty ir 
statoma linija, pasidalinama te- jiems atskiri retlaktoriai. t. y. 
momis. iškeliami praeito nume- politika, ekonomija, feljetonas ir 
•io pastebėti netikslumai ir nu-(kronika.
statoma ateinančio numerio Be nuolatinio aparato laikraš- 
jendra programa. Geistina pro- tis turi turėti dar keletą pašali- 
/irpiais šaukti ir platesnis visųlnių specialistų bendradarbių. 
>endradarbių pasitarimas. Po kaip ir juriskonsultų Įvairioms 
pasitarimo kiekvienas su laikro- sritims ypatingai painiais atve- 
ižiu rankoj skubina savo darbą ais. Prie tokių specialistų kate- 
itlikti. Apskritai laikrodis ir ka-lgorijos reikia priskirti kai kurie 
endorius redakcijoj tai tokie• visuomenės veikėjai, kurių nuo- 
iaiktai, l>e kuriu nė žingsnio ne- i monė kartais labai svarbu gauti 
'engiama. Greitumas ir akura-Į įvairiais einamo momento klau- 
ingumas čia vyriausi reikalavi-Išimais.
rai. Visoks lėtumas kenkia, 
itabdydamas tempą. Laikraštis 
:ai greitasis traukinys, paleistas 

i asais garais — kiekvienas blo
gai prisuktas šriubelis gali būti 
sudužimo priežastis.

Faktinasis redaktorius.

I 
f
!

puslapiui griežtai 
būtinos medžiagos

•jau 5 puslapį politinio mitingo 
■aprašymo: jis neturi laiko užsi- 
■ imti vieno tik straipsnio paruo
šimu, nes keli hnoiipai (renka- 

' mosios mašinos spaustuvėj) ren
ka ir visi reikia aprūpinti taip, 
kad suspėtų surinkti kiekvienam 
laikraščio 
nustatytą
kiekį. Straipsniui pataisos daro
mės viršuj eilutės žodžiais arba 
sutartiniais ženklais. Papildy
mai. prierašai rašomi atskiruose 
lakšteliuose su pažymėjimu, ku
rioj vietoj tas paplidymas įrink- 
ti.

Redaktorius tfiri žiūrėti, kad 
rašinio pradžioj butų suglaus
ta visas tolimesnis rašinio turi
nys. Amerikoniška praktika ei- 

|nant, kiekviena žinia turi iš syk 
visa pasakyti, skaitytojas neturi 
laiko užsiimti autoriaus intrigo
mis. jis turi iš sykio matyti, ar 

•žinia verta skaityti, ar verta 
;del jos gaišti, nes 'time is mo- 
ney.”

žinios turi 
ties esminio,
triguo.iančio fakto, 
kiti trumpi sakiniai, kurie pa
pildo žinią taip, jog ir išmetus 
vieną kitą arba visą likusią zi- 
r/os dalį, jos mintis liktų aiški.

Kiekviena žinia turi__atsakyti 
pa- į klausimus: kas? kur? kada? 

dėl ko? ir kiek galima pirmajam

i

prasidėti nuo pa
stebinančio ir in-

Po to eina
i

Redagavimas.
Redakcinis darbas platesne šio 

žodžio prasme yra parūpinti me
džiagos. ją paruošti papildant 
savo žurnalistiniu darbu, 

i skirstyti j įvairius skyrius ir pa
daliau pats laikraštis tvarkyti; paragrafe. Taip sustatyta žinia 

Faktinasis redaktorius, redak-; redagavimas siauresne prasme į ar straipsnis turi tą būtiną gerą 
„0,-0 1 _  _ •__ -r___ _ a.___ ■!x>rius, arba redaktoriaus pava- jvl 

iuotojas, — žiūrint kiek aktin-’Kant jį formalinėmis ir mate-, 
rai dalyvauja pačiame redagavi-į riaijnėms sąlygoms, būtent turi- numesti, 
įso darbe pats vyriausias redak-lm?.i vietai., laikraščio krypčiai, j žinios reikšmės

- - I ~ - «- i i r

loginis artimiausias asmuo, per tams, skaitytojų ratelio reikalą-imu stengtis išrauti reporterių 
kurį jis veikia patį laikraštį. ivimamsf ir pageidavimams i_ 

Faktinasis redaktorius patsam tikram laikraštiniam pavi- 
retai terašo straipsnius; jis ir jo i rialui, 
padėjėjas arba redakcijos sekre-i Prieš imdamasis redagavimo 
torius atlieka visą laikraščio iš- dieftos darbo redaktorius 
'eidimo ir su juo surištų prievo-i 
;ių darbą, 
m uosius 
bet kurie redakcijos prierašai ir 
pastabos, jis. priima svarbesniais 
reikalais iš sekretoriaus atsiųs
tus interesantus, jis taiso netiks
lias žinias, rašybas, gramatikos 
ir ženklų klaidas, derina medžia
gą su spaudos įstatymais ir 
spaustuvės reikalavimais, iš
brauko nereikalingus žodžius ir 
sakinius, švelnina arba pakelia, 
papildo redaguojamosios žinios 
stylių. seka, kad nepatektų į 
spaudą diffamacinės žinios.

Redaktorius dažnai perrašo iš į tikrinti esamąją medžiagą ir vie- fe viso straipsnio pamatinė 
nau.io vyriausią, vadinamą veda- ta. užimama skelbimais; tuomet, mintis.

iioteką, kuo daugiau laikraščiųjmąjį straipsnio paragrafą, ku
riame suglaudžiama visos žinios 
mintys, arba kai kuriuos para
grafus visai išmeta. Jo priežiū
roj straipsnių ir žinių antraštės. 
Jis atsakingas už diffamacijas.

Skyrių redaktoriai, bendra
darbiai.

Juo didesnis laikraštis, juo 
; daugiau turi skyrių ir paskyrių. 
•kuriems vesti yra kviečiami tam 
I tikri redaktoriai, turį savo ęrity

ra paruošimas teksto, pritai- savumą, kad laužant puslapi ga
lima. reikalui esant, žir.įos galą 

nesumažinant ■ pačios 
Redaktorius tu- 

torius — yra šio pastarojo tie-1 baudžiamųjų įstatymų nuosta-' ri iš straipsnių, žinių ir aprasy-

Jis redaguoja veda- 
straipsnius, jo žinioj 

l

!

iridf.žnai mėgstamą asmeninę nuo- 
’m .nę. privalo sekti, kad rašiny 
bebūtų ilgų, painių sakinių. 
Skiltys turi būti skaitomos grei
tai ir lengvai, ir jokiu budu ne
palikti neaiškios minties. Nie
kas labiau skaitytojo neatbaido, 
kr.in vietos, kur jis turi užkliūti 
ir laužyti galvą.

Kiekviena laikraštinė medžia
ga turi būti, kiek galima, su-

r

pir
miausia turi pagauti dalykų ei- 
git. tai yra susipažinti su viso
mis vėliausiomis naujienomis, 
atsidėjęs peržvelgti visus žy
miausius kitus laikraščius, pati
krinti savo vakarykštį laikraščio, 

j numeri, pasižymėti pastebėtus, skaldyta į smulkesnius paragra- 
i io trukumus, praleidimus. i_. 
' gautas savo redakcijoj ar nevy
Į kušiai
sekti to priežastis, padaryti sau lučių.
iš to
dienos temoms ir darbui, pasi- eilutės, todėl kiekvieno paragra- 
žymėti. kur pasiųsti reporterį, iš fc pirmoj eilutėj turi prasidėti 
ko gauti intervju. kam užsakyti, viso paragrafo pamatinė mintis 
specialiu klausimu straipsnį, pa- lygiai, kaip pirmajame paragra-

i 
I

ne- fus — Įtraukas. Kaipo taisyklė 
—paragrafas negali daugiau tu- 

sunaudotas žinias ir su- rėti per 12 laikraščio skilties ei- 
Skaitytojo akis lengt iau 

pamoką, nusistatyti planą užkliūva už paragrafo pirmosios

ir žurnalų komplektų, biografijų 
ir fotografijų archyvus, kultū
ros kalendorius ir laikraščių iš
karpas, alfabetine tvarka su
skirstytas Į atatinkamas katego
rijas: politiką, ekonomiją, sta
tistiką. kultūros gyvenimą ir tt.

Vyriausias redaktorius.
Europos spaudoj vyriausias 

reaktorius dažniausiai esti 
koks nors žymus visuomenės vei
kėjas, žinomas žurnalistas arija platesnę ar siauresnę autonomi- 
koks partijos vadas. Toks redak- ją, bet redaktoriaus žinioj ir va- 
torius tik veda bendrąją kryptį, dovybėj; jie yra kaip ir redak-

iei praktikuojama redakcinė ta- Rašiny neturi būti r.ė vieno 
ryba, skubotai susirenkama pa- nereikalingo žodžio, redaktorius 
sitarti, nustatoma pozicija, pa- turi amžinai kariauti su daug- 
skirstomos temos. žodžiavimu ir stengtis kelis žo-

Po to eina i darbą telefonas — džius pakeisti vienu žodžiu.
užsakymai, paklausimai, patik- šitaip perdirbęs straipsnį ar 

! rinimai, žinių papildymas, siun- žinią redaktorius prirašo tam

I

čiami nuskirtam terminui repor
teriai...

Redaktoriui dabar tenka dirl> 
ti keli darbai iškarto; žiūrint, 
kaip spėja mašinistės nurašyti 
puslapius: pavyzdžiui, vieną mi- 

inįut^jte redaguoja 3 puslapį pra- 
!nešimo apie gaisrą, kitą minutę 
. i

tikrų ženklų kaip rinkti ir ko
kiomis raidėmis, paskui viršuj 
užrašo atatinkamas antraštes su 
pažymėjimu jų raidžių didumo ir 
stiliaus, kampe pažymi skubotu
mo terminą ir perduoda tiesiai 
arba per redakcijos sekretorių Į 
spaustuvę. J. Pronskus.

VISAS ČIA GARSINAMAS KNYGAS GALIMA PIRKTI PUSE KAINOS. 
ŠITAS DIDELIS NUPIGINIMAS TĘSIS TIK IKI GRUODŽIO 25 D., 1926 M.

Kadangi pas žmones yra Įprotis duoti Kalėdų dovanas savo giminėms bei draugams. todėl 
Aušros Knygynas suteikia progą kiekvienam “Keleivio' skaitytojui. Įsigyti knygų puse kainos 
ir paslysti Į Lietuvą, nes ten ju laukia kiekvienas, kas tik moka skaityti. Knyga pirkta musu 
Knygyne ir padovanota just, mylimai y patai Lietuvoje, daug ilgiaus pasiliks ju atmintyje, 
negu butą pinigiška dovana. Todėl, išrink, iš žeminus patalpinto apgarsinimo keletą geru kny
gą ir pasiusk savo giminaičiui i Lietuvą

Užmokesti už knygas priimame ir Lietuvos laisvės Paskolos Bonais, tik truputi numažin
ta kaina.

Knygų Katalogą siunčiame DYK \1 visiems, kurte tiktai reikalanja.
Priimam kalendorių užsakymu-, laetuvišku kalendorių ietim sekančiu rusiu: Paveikslu su

dėtis No. L Birute ir Keistutis-u dilina. No. 2. Keletas Lietuvos kunigaikščiu, perkūno šven- 
tinyčia. Senovės lietuviu stabmeldžiu kunigas, Gedimino pylies kalnas Vilniuje. No. X Lietu
viška vėliava; su obulsiu: “Lietuviai visokią minčių dirbkim išvien.** Dirbtuvės, darbininkai 
ir buržujus. No. 4. Pirma.- Lietuvos prezidentas. Vilniaus vaizdas, Kauno Seimo rūmai, lietu
viška samanota bakūžė. No. 5. Adomas ir Jieva išguiti iš rojaus, nuogi gyvena. Adomas pasi
ėmęs kiaulę už kojų aria žemę. Vieno kalendoriaus kaina 25 centai: 5 už doleri. Taipgi turint 
įvairiu gamtišku Kalendorių pusnuogiu merginą ir tt.

PILNAS ŽODYNAS UITU- 
MU-ANGLl IK VNGLį -LIETI - 
VII? KALBI. Sutaisė A. Lahs. 
< Dalis I ir II» čia rasi visus lietu
viškus žodžius i.-gruldytus angliška: 
ir angliškus žodžius išguldytus lie
tuviškai Prie kiekvieno angliško 
žodžio yra kabėse pridėta tarmė 
kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos 
skyriaus žodis priklauso, šitas žo
dynas yra geriausias ir vienintelis 
pas lietuvius — geresnio už jį nė
ra. Šitas žodynas reikalingas vi
siems — ateiviams lietuviams, 
taipgi ir ėiagimiarr.s lietuviams, 
kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvu kalbą. Žodynas didelio forma
to 6x9, puslapių 1274, gražus tvir
ti audimo apdarai. Kaina

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIE
TI VJŠKOS KALBOS. Sutaisė A. 
Lalis. (Dalis III. čia visi angliški 
žodžiai yra tinkamai išguldyti lie
tuviškai. Puslapių 835. drūtais au
dimo apdarais Kaina $6.50.

ISTORIJA ABEI.N A. Parašė 
Dr. A. Bacevičius. Y’ra tai pilna vi
so svieto istorija n.to seniausių lai
kų Kinijos pradedant 2800 m. prieš 
Kristaus gimimą iki galutinam iš- 
draskymui Aleksandro Makedouiš- 
kojo imperijos. 146 metų no Kris
tui. Šioje Knygoje yra istorijas Ki
nijos. Indijos, Aigipto, Assi rijos, 
Babilioni jos. Persijos, Karthaga- 
nos, Phoiniki.ios, Judėjos, jr dauge
lio kitų viešpatijų, kurių vardai čia 
nepažymėti. Knyga 498 pusi., drū
tais apdarais. Kaina $2.50

ISTORIJA SUVIENYTU VAL
STIJŲ. šioje knygoje yra pilna A- 
merikos istorija sykiu ir Amerikos 
konstitucija. Kiekvienas perskaitęs 
šitą knygą ryškiai susipažins su 
Amerikos istorija — jos praeitim, 
jos kovoms ir visu ruo ką Ameri
kos žmones turėjo pakęsti kolei iš
kovojo tas sąlygas gyvenimui, ka
rias šiandien turim Pusi. 364, drū
tais apdarais. Kaina $2.25.

PAVEIKSLU KNYGA. — Famous 
Pictures. 350 moterų bei merginų 
paveikslai, gryni, gamtiški. Knyga 
didelio formato. Pusi. 350, tekstas 
anglu kalba, apdaryta. Kaina $•>.<»>.

vena kiekvienom i įgyti Pusi. 6»>7, 
drūtais apdarais. Kaina $4 0<‘.

LIETUVOS DIDzlI Jl KUNi- 
GAiKš<-iU PAVEIKSLAI: Aigir- 
:i<», Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. 
Dydis 22x28. tinkami kabinti ant 
>ienu namuose, ofisuose, svetainė
se. Kaina 5$ centų.

LIETUVOS ĮSTATY MAI. Kny
ga naudinga tiems, kurie nori susi
pažinti su Lietuvos įstatymais bei 
visa šalies tvarka. Didelė knyga. 
Pust 1031, apdaryta. Kaina $4.00.

GEOGRAFIJA arna žemės ap
rašymas. Sutaisė Šernas Su daug 
paveikslų. Aiškiai ir suprantama, 
aprašoma musų žemė, jos pavtda- 
•as, didumas, aukštis, vulkanai, kur 
randa.-i anglis, geležis, auksas, 
druska ir kitos žemės gerytrės 
Kiek kur yra ežeru, marių, upiu, 
ja vardai, plotas, gylis, kur kokie 
miestai, gyvenetojai ir tt. Labai 
žingeidi knyga. Pusi. 469, drūtai- 
apdarais. Kaina $4.00

1KYVI APSIREIŠKIMAI SVIE
TE. į kuriuos žmonės nuolatai žiu- 
»i. bet jų gerai nesupranta. Kny
gelė su paveikslais. Puslapių 79. 
Kama 46 centų

KAISTAS— IHE JUNGLE. Pa- 
? šė Uoton SinHair. Gana žingeidi 

apysaka iš lietuvių gyvenimo. Pus- 
i oių 355, apdaryta. Kaina $2.50.

BIBLIJ A — PILNAS ŠVENTAS 
KAŠTAS SENO IR NAUJO TES- 
i AMEN TO. Lietuvių ka!boįe 11 

. artą peržiūrėta ir naujai 1922 me
lais atspausdinta. Pusi. 1127. dy- 
<’žio 6’šx9'2. Kaina $4.00.

KADY IR KOKIU BUDU SVIE
TAS TVĖRĖSI. Parašė prof. M. \Y 
..leyeris. Aprašyta kokiu budu tvė- 
r si dangiški kūnai, kaip susitvėrė 
r .ūsų žemė ir kaip atsirado gyvy
bė. Su daug paveikslų. Pusi. 146, 
a-riaryta. Kaina $1.50.

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai 
naujas — randasi visi Lietuvos 
miestai, miesteliai, tažnytkiemiai. 
kaimai, upės, ežerai, vieškeliai, 
pientai. pelkės, tikroji valstybės 
siena. Kurzono linija ir tt.

Kaina $1.50.
LIETUVIU KALBOS GRAMA

TIKA. Rygiškių Jono. Pilna lietu
vių kalbos gramatika Pusi. 28(1 
Kaina $1.5$. ’

VARGO MOKYKLA. Sutaisė 
Jablonskis. Skiriama lietuvių Rai
bo- mokslo reikalui, geriau' • pasa
kius tiems, kurie'nori išmokti tfii- 
'■ykHškai kalbėti lietuviu kalba. 
I>vi dalys, pus*. 542. Kaina •<;.!><1

SENU GADYNIŲ IŠNYKĘ GY- 
XI SUTVĖRIMAI. Parašė Sėrr.a-. 
Su daug paveikslų. Šioje knygoje 
aprašoma apfe Įvairius sutvėrimas 
seniausių gadynių, gyvenusių dar 
prieš atsiradimą žmogaus Moksli
ninkai atkasi nedarni žemės sluoks
niu- randa čie’us kunus ir pagal jų 
sprendžia apie žemės senumą ir 
gyvybės ar-iradinis ant ,io< Pusi. 
370, apdaryta. Kaina $2.5$.

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių 
žinių iš mitologijos, istorijos, etno
grafijos. geografijos, astronomijos, 
aritmetikos, medicinos ir Įvairių 
patarimų liet namokinimų knyga— 
kaip tai apie sveikatą, budus gydy
mosi, vaistus, nurodymus amatnjn- 
kams, ūkininkams, darbininkams, 
šeimininkams ir kitiems, šita kny
ga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje beį kiekviename name. 
Pus’. 392. apdaryta. Kaina $3.00.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS 
arba burtu, menų ir visokių ragą 
nysčių knyga Taipgi pilna.- delną 
žinystės mokslas su paveikslais. 
Yra tai didžiausia ir praktiškiausia 
monu ir visokiu pa-lapčių knyga 
pasaulyje. Didelio formato 6x9. 
pusi. 414, apdaryta Kaina $4.30.

ETHNOLOGUA arba istorija 
apie Aemės tautas. Sutaisė šernas. 
Su daug paveikslų. Šioje knygoje 
aprašoma apie visas žmonių tautas 
ir gentes. veisles arba rases. Kny
goje parodoma kiekvienos nors ir 
mažos viešpatystės žmonių kilmę, 
-palvą, tikėjimą, papročius, užsiė
mimą. Knyga pilna paveikslų viso
kių žmonių veislių. Knyga žingeidi.

$lin- knyga su uaug pi.veiksiu < 
riosc dalyse Puslapių 39::.

Kama $2.00.
ARITMETIKOS TEORIJA Su

taisė A. Smetona. Pusi. 139.
Kaina 75 centai.

ORGANINĖ CHEMIJA. I ’arasė 
V. Rūkas. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Puslapių 384, apdarytu 
Kai na $•.». t u.

LIETUVIU KALBOS (.RAMA- 
TIK A arba trumpa.- vadovėlis pa
čiam mokytis arba mokykloms. 
Sutaisė Damijonaitis. Puslapių 166, 
Kaina 80 centų.

KELIONE APLINK DALAU Li 
PER 89 DIENU- Parašė Julės 
Verne Įdomus pasakojimas apie 
kelione aplink pasauli. Su paveik-- 
lais. Pusi. 228 Kaina $1.75.

BLUDAS. Parašė iiobtla- Ro
manas iš laikų buvusios revoliuci
jos 1905 metų. Pusi. 428.

haina $1.75
KfTILOS SIAUBIMAS LIETU

VOS KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas 
1 u-l. 208, apdaryta Kaina $1.50.

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES 
BA 1 ALDONO" VEDĖJA. Jos gy
venimas ir vargai. Puslapių 296. 
Kama $1.75.

LIETI V1U PROTĖVIAI MA
ŽOJE AZIJOJ E nuo ser.ovės iki 
pateko po valdžia Persų. Parašė 
Dr. J. Šliupas, žinginė: dali- Lietu
ves istorijos. Pusi. 283, drūtais ap
darais Kaina $2.(M>.

SEPTYNI PASAULIO STE
BUKLAI. Parašė Banks. Knyga la
ibai žingeidi, su paveikslais. Pusi. 
200, apcaryta. kaina $1.75.

PAV ASARIO BALSAI. Maino
mo. Gražių dainų knyga. Pusi 120. 
Kaina 75 centai

feA.MTOS MOKSLO VADOVĖ
LIS. Paraše Trojanov-ki. Norint 
giliau patirti gamtos mokslus: au
galus, vandenį, žeme, žmogų ir ki
tus gamtos Įvairius sutvėrimus 
verta į-igyti šią svarbių knygą. Su 
daug paveikslų. Pusi. 584, yra ri
jose dalyse. Kaina $3.75.

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 
6;‘ gražiu gražiausių atviručių 

Cnrd-'l ant kurių vaizduoja
ma puikiausio-4 -bei i.Moriiikiąųsios 
■ ••■tos Lietuvoje. Verta šitas ’atvi- 
’-.tės'naadoįi susirašinėjime su sis-

• draugais. Kaina. * • ?
MAGIŠKOS KAZYROS su pilno 
tuvisku išguldymu, Gęnau^uv 

k'iyroę tierrt.-. kurie nori ątei- 
atburti kazlrr mėtinio pagelia. 

Kaina $l..»o. ■ <
5 •’ * .< b, ■

ŠVENTAS PETRAS RYME. Ta- 
u'šė H Sienkievičtus. įdomi anysa- 
k i iš krikščionių persekiojimo Igi- 
kų. geriau pasakius apie Noro lai- 
’ r.s Pusi. 230, ap<L Kaina $1.25

TŪKSTANTIS IR VIENA NAK
TIS. Labai įdomios pasakos su 
<iaw paveikslų. Puslapių tiųb. 

Kaina $1.75.
MOKSLINČIUS TVARDAUS-

K \S žingeidi pasaka iš žmonių 
išdavimų Pusi. 174. Kaina 73c

KANDIDAS. Parašė Voltai™. 
Garsus filosofo Voltairo veikalas, 
l’.sl. 175, apdaryta. Kaina $1.25

ŪKININKO DANGUS. Parašė 
Jg. Končius. Metereologijos popu- 
liarus vadovėlis, apie žiemą, snie
gą. saulę, augalus, orą. vėją — jų 
s -dėti, ypatybes, elementus ir tt. 
Pusi. 112 Kaina 75č.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ Pa- 
ra-A N. Ogiopovski. Apsakymas 
kaip gyvena ir minta žmogaus ku
ras, su paveikslai-. Puslapių 79. 
Kaina 60 centų.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS, 
Parašė N Rubakinas. Jilomi knyga 
apie visokius stebuklus — <u daug 
paveikslu Pusi. 240 Kainą $1.25.

GADY'NĖ ŠLĖKTOS VIEŠPA
TAVIMO LIETUVOJE. Parašė 
Dr. J. Slhipas. Pusi. 552. apdaryta 
Kaina 83.50

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. 
Parašė Trojanovskis. žingeidi mok-

METl VĮę TAUTA SENOVĖJE 
ir šiandien? Parašę Dr. J. šliupas. 
Yra tai pilna LietiAmsJstorija nuo 
j iki 16-to šimt’idrtift į-. Pųsl<
*»'?>, apdalyta. IvaišS

.AkIT.METIK.A. Sutaisė A. Busi- 
lo. . Aritmetika yra 5-i<>»e dalyse, 
pusk 525. gana tinkamai sutaisyta 
dėl -'mokinimosi rokur.du.

Kaiga 82.. e >
H4 HA ETERI JOS VADOVĖLIS. 

Sutaisė Ilgūnas. Tinkama knyga 
norėtiems mokytis knv^vedy.-tės 
l'usi. 184. Kaina $1.25

ARITMETIKOS UŽDAVINY-
NAS. Sutąirse Mašiotas. Dvi dalys, 
pus.., 177. Kaina $1

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽO
DYNAS. .Sataisč-- Vėgėiė-Strazdas. 
Tinkamas nešiotis kiš^aiuje Pusi. 
25Z. . Kaina $1.00

IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKU 
.VĖLIU BEI VELNIU- Surinko Dr. 
•Basanavičius. Šioje knygų ją telpa 
keli šimtai gražių pasakų apie ro
jų. ėyščių, peklą, giltinę. ' marą. 
ehoP-ar, dūšias, velnius, vaidinimus 
ir kitas įvairybes Pusi. 470, apda- 
OVą-: , Kaina $2.50.

LFETUVIAKOS PASkKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. 
Daug gražių pasakų gana juokingų 
ir. labai žingmdžin Pusi. 309, apl 
daryta. Kaina $2.25.

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. 
Sų paveikslais. Parašė prof. Vippe- 
ris. Y ra tai tikriausia svieto istori
ja ruo seniausių laikų iki nupuoli
mo Rymo imperijos. Pusi 305. 
drūtais apdarai- Kaina $2.56

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ 
PASAKŲ. Para šė Karpavičius. 
Daug užimančiu dalykų randasi 
Šioje knygoje Puslapiu 148. apda
ryta. Kaina $1.25.

FIZIKA. Parašė K. Šakenis 3 
dalys vienoje knygoje. Pusi. 472. 
apdaryta. Kaina $3 50.

PMffue svkiu sa knygą užsakymu siuskite šiuo adresu:

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street, - Chicago, lllinois

’ * > • * •



No. 48. Gruodžio 1 d., 1926. KELEIVIS 7.—

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraftjių.)

PERMAINOS LIETUVOS 
MINISTERIŲ KABINETE?

Lietuvos klerikalų orga- Nukentėjo ne vienas, 
nas “Rytas” pasakoja, buk 
Lietuvos Socialdemokratu' 
Partija nutarusi aešaukti iš 
rninisterių kabineto d. Vladą Gabaitis ir Bronius Matulai-: 
Požėlą, o jo vieton pastatyti!^ buv<> patraukti tieson ir 
Bielski iš Šiaulių. |šįmet Mariampoles apygar-i

Bet tikim žinių “Rytas” i^08 teismas J. Valicką ir St. j 
neturi. Jis spėlioja, kad Po-'^abajtį nubaudė po 6 mėn. į 
žėla galįs išeiti iš viitaus rei- kalėjimo, tik Gabaičiui, kai-, 
kalų ministerijos, o užimti P° nepilnamečiui, 2 
teisingumo (justicijos) mi-ic . ---- -  .
ministeriją. Vidaus reikalų dait! nubaudė 2 men. kalėji-j 
ministeriją galis pasiimti p. ini°- 
Sleževičius. Nubaustieji prašė vyr. iri-!

1... J 2__ _ '
1 v ’ -T v • i. G.

KAIMO CHULIGANIZMO ar‘?a bausmę dar sumažintų,j,]v 
tečiau jų prašymas 

■be vaisių.

kits ir peili buvo išsitraukęs., 
vieni kitiems šonus taisyti.

. , o An- Į 
tanui Tumosaį buvo nulauž
tas kairiojo peties kaulas.

Jonas Vafickas, Stasys!

Užsilaikykit Tinkamai šią žiemą
Laike šaltesnių mėnesių, kuomet Gamta prašalina 

gydančius saulės spindulius, laikas tiems, kurie leng
vai pasiduota kosuliui, slogoms, bronchitui arba ki
toms kvėpavimo organu ligoms, būtinai reikalauja 

SCOTTS [MUISION 
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų skoniui, 
kaip Smetoną maistą ir toniką, karts turi savy- 
je sveikatą teikiančius vitaminus iš cod-liver 
aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai maitina- 
mi šią žiemą — vartok it Scott’s Emulsion.

Scott Č. Boune, Blo.trifield, N J.

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Savo šeimoje, tarpe giminių 
ir draugų jus jausite tikrą Ka
lėdų smagumą.

Prieš-Kalėdiniai išplaukimai 
per Erer.ierą:

MUENCHEN 
Gruodžio 8

Cabin, Tourist 3-rd eabin and 
Vrd ciass

COLUMBUS
Gruodžio 14 

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

26-47

Nupigintos 
Round Trip 
kainos. Trečia 
Klesa iš Nev 
Yorko ii: i 
Kaunui

$203
ir aukščiau

šaltis i trinkit krutinę ir nugarą su
Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų, 
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
sigavimu, Neuritis, žaizdų. Galvos 
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudant Ai 
Muskulų, šono. Krutinės ir Nugaros 
Skausmų, Nusideginimų. Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsidrėski- 
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su iuo.

ALBERT G. GROBLEW:>KI & CO. Plymouth, Pa.
"TRINKITE Kl R SKAl DA."

-

- .. , • (ūmasis tuo išsigelbėti nuo
dar sumažino. Bronių Matu-L.j)8ų]os” kar čių

NUŠOVĖ.
_ -. . f Spalių 28 d., apie 16 vai. 

puos ^tei^iHtų; Tauragėje, ant plento, Skau- 
. .............. žilės link ties Icikovičiaus 
paliko odų dirbtuve tapo nušautas 

;iš parabelio pil. Jonas Nau- 
ppop......................................Įjokasgyv. Bertoniškiųkaim.
ha AMA?HNMnifvrJ a cnušove P1L Liudis Cencm- 
GIA AMATŲ MOKYKLAS r gėris eigulis gyv. šemetiškių 

k., abu Tauragės valsčiaus. 
Priežastis — nuo seniau tarp 
jų kerštai. Kaltininkas areš
tuotas, vedamas tardymas.

PIRMASIS SNIEGAS.
Virbalis. Iš 19 į 20 spalių 

čia iškrito pirmutinis sniegas 
ir 22 d. gerokai buvo pašalę. 
Tūlų daržovės dar lauke.

PASEKMĖS.
Šimkaičiai. Raseinių apsk. 

Spalių mėn. 9 d. šimkąičių 
valsč., Pamituvio kaime pas 
pil. Rudžinską Kazį bu\o ja
vų kūlimo talka. Po talkos, 
kaip paprastai, buvo patal
kys. Į patalkį prisirinko dau
gybe ir nekviestų apylinkės 
berniokų, kurių tarpe buvo 
Jonas ir Pranas Jesiuliai, 
Antanas ir Jonas Bakšaičiai 
kaipo talkininkai. Jesiuliai, 
be to, ir Grygeliai Vincas ir 
Jonas turėjo ant Bakšaičių 
pyktį. Jiems pradėjus tarp 
savęs koliotis, Jesiuliai ir . ,
Grygeliai šoko prie Bakšai-'aPįe, 430,000 lit., 
čių mušti ir Antanui Bakšai- kai siu metų sąmatoj buvo 
čiui peiliu perplovė pilvą, 320,000 litų. U.. .
kuris spalių 11 d. i 
broliui Jonui gerokai api , -
piauste galvą ir ranką. Kai- Kaisedoryse, Seirijuose 
tininkai Jesiulis Stasys ir 
Grygeliai Vincas ir Jonas 
areštuoti ir patalpinti kalė
jime, o Jesiulis Pranas pasi
slėpė.

Kai Lietuvą valde kuni- 
■gai, tai švietimo ministerija 
rūpinosi klioštonų steigimu.

Dabar gi, kai švietimo mi- 
. misteris yra socialdemokra
tas prof. Čepinskis, tai jis 

įsteigia amatų mokyklas ir 
mokina musų jaunimą nau
dingų darbų.

Ateinančiųjų metų švieti
mo ministerijos sąmatoj 
amatų mokykloms numatyta *««;^ 4Qn AAA «♦ tuo tarpU,

Į 
i i i

Geras gelžkeliais susisieki
mas iš Eremer.o į Vitas Lietuvos 
dalis.
Pasaulyje garsus l.loyd patar

navimas.
Dėl informacijų kreipkitės 

prie musų autorizuotų agentų 
arba pas

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadway New York

KAS KAM RUPI.
Panevėžio vyskupas išlei- • 

(io raštą dekanams, kad tie ; 
darytų rinkliavą Panevėžio į 
katedrai, kuri kainuos 400,- ; 
900 litų. Kiekvienas Pane-! 

; vėžio vyskupijos katalikas 
Į turės duoti po vieną litą per 
; trejus metus. Vargiai galės 
žmonės tokią sunkią naštą 
panešti, nes šiemet dėl ne-! 
užaugliaus ir taip bloga ūki-

. . . _ .

i

Į 
i

m K.---., - ■

ia vietos dvarininkas labai i 
vra nepątenkintas, kad jo; 
dvaras 1925 m. lapkr. 9 d. j 
buvo išparceliuotas, o jam 
liko žemės 160 ha., kurios " 
jam maža pasirodo. Girdi: ŠVĘSKIT KALĖDAS
kad tik greičiau butų karas.' LIETUVOJ,
lenkai užimtų Lietuvą, tai aš Baltijos Ameri-
iš tų chamų atimčiau tuo> ( Los Linijos Laivu 
sklypus, Kuriuos nuo mano ... _ ,
lauko atskyrė, ir dar pamo- ’ESTONIA Gruodžio 7 d. 
kyčiau tuos mužikus, kaip f “LITUANIA” Gruodžio 23. 
reikia gyventi ant svieto.

Jei Patrakę, Išbandykit
Sekanti Vaistą į

Variokit nuo patrūkimo, seno ar nau
jo. didelio ar mažo ir jus busit ant ke

lio. kuris tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PRIRODYTU MĖ.M.

ninku padėtis.

LIETUVOS DVARININ
KAI LAUKIA KARO.
Kretkampis (Lekėčių vi.).,Į a; ’ ....................................’

I

i

Speoalistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir edea. Kalba teo
riškai ir rusiškai. Telefone
’. ALLEN ST„ Cor. Cha m bėra St-, LOŠTOM, MASS.

SKAITYTOJĄ

PARANKIAUSIAS

AS MELDŽIU KIEKVIENĄ 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo Sub- 
Acute arba muskulų Romatizmo. Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu Dykai Vieno Dolerio 
Vertės Bonką išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheematic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną cen
tą.

NEBANDYKIT prašalint romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelus 
plaaterių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jj su linintentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jį su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot ji prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti ii lau
kan.

Ir aš tikiu, tų darbų atliks 
Kur.n’s Rneumatic Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės

!
TIKRASIS BUDAS.

Skaistus žiburiai rodo ke
lią pastos lakūnams nakties 
iaiku. Jeigu jus jieškot tik
rojo kelio išvengti daug fi
ziškų nesveikumų, tai paty
rimo žiburiai atves jumis 

i prie Trinerio Karčiojo Vy-

1

I
I4
I 
I

^ — leista 320,000 litų. Iki šiol 
švietimo ministerija įsteigė 
ir išlaiko 3 amatų mokyklas:

* ir 
Mariampolėje. Iki naujų me
tų numatoma įsteigti dar 3: 
Ukmergėje, Šiauliuose ir 
Panevėžy.

Švietimo ministerija gau
na aibes prašymų steigti 

PEŠTUKAI NUGALĖJO amatų mokyklas, tečiaus vi-t 
FAŠISTUKUS £'«! prašvmu patenkinti ne-

Seirijuose, Alytaus apskr. ?a>‘ ,tai <le'' stok°sį*3’
17 7 y \ f irki ctnlrAe notalmi rnrkLrvrLr laispaliu mėn. 17 d. pestuKU 

komanda apkūlė fašistukui ''e.kal.ngoms
' Nusi-srengtl-

Tuo tarpu mokyklose ei
namas medžio apdirbimo 
mokslas. Norima netrukus 

ir kierikas ’ bei metalo apdirbimo
mokyklas, paskum statybos, 
kailių ir odos ir keramikos, 
šią paskutiniąją numatoma 
teigti prie meno' mokyklos.

Amatų mokyklas veda ge-

FAŠISTUKUS.
Seirijuose, Amsiu.' auoiu. . , , , , , , ..

spalių mėn. 17 d. peštuku <!eįst°kos patalpų mokykla. 
- - - - *■ railrolmrmn^ dlTOtUVemS Į-

su pavasarininkėmis. 
gande fašistukai balsu ėmė 
šauktis policijos pagalbos. 
Atbėgo tik zakristijonas, ra
bino žentas L _ __■__, __
nei vienas pagelbėti negalė
jo, ir fašistukai išbėgiojo.

Ponaičiai fašistukai taip a 
įkyrėjo vietos .jaunimui, kad / 
kiti neiškentė net apstumdo ... - - * • •
juos. Bet susipratęs darbo kll;iu vra dirbe
jaunimas eina kitu keliu: 
imasi skaityti gerus laikraš
čius, organizuotis. Šitas kle
bonui ir fašistukams 
baisiau, kaip lazda.

TRINfP.5

Ištikimiausias

panaikina skaudžius dieglius, muskulų gėlimų, gerklės sutinimų ir 
sąr.ąrių sustingimą. 

Iš i

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit Aš galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jum3 dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gvduoiių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jųą nežinot ka jot 
gali padaryti. Perskaitykit musų / z 9
pasiuivmą žemiau ir reikalaukite ///( Jr
jų tuijaus.

PLĖŠIKAVIMAI.
Leipalingis. (Seinų aps.). 

Ši rudeni nepažįstami tris 
plėšikai buvo užpuolę miško 
eigulį J. Mizarą. Jie atėjo 
temstant. Ginkluoti plėšikai 
visus šeimos narius suvarė 
trobon, gerai apkūlė ir, pa
grobę nemaža turto, pasislė
pė. Plėšikų planus, matyti, 
žymioj daly sutrukdė neti
kėtai pasprukusį A. Miza- 
raitė. Gretimo kaimo gyven- minėti netikri 
tojams, į kurį ji atbėgo, pa
kėlus triukšmą ir ėmus šau
dyt, plėšikai pabūgę skubiai 
atsitraukė. Kadangi panašus 
atsitikimas jau nebe pirmas 
šiemet Leipalingio apylinkė
je, tai žmonės be galo yra 
įsibauginę: vakare net savo 
artimų pažįstamų trobon ne
įsileidžia, kaimuose gi gyve
ną žmonės bijo net į viensė
džius eiti.

skilvio
vaistas, kuris išvalo žarnas, 
pagelbsti virškinimui, pri- 
ęelbsti inkstams ir jaknoms 
geriaus funkcijuoti ir atgai
vina visą sistemą. 1 butelis ________
už $1.25, sampalo buteliuką dieną eina į gangrenos pavojų tik vien j

— — 1 • > J -f— —A X M. .1. * A A > L—z-fc -B.a

.pasiunčia gavę 15c. Joseph 
Triner Company, 1333 So. 

mokyklose. Bendrai amatų Ashland Avė., Chicago, Iii. 
mokykloms mokslo persona- —Gruodis yra mėnesis kan-

. Io stoka. Švietimo ministeri- kinančių skausmu tik tiems,
K ja siunčia atatinkamus as- kurie kenčia 

rnenis į įvairias užsienių mo- '1O į neuralgijos ir nevarto- 
kyklas, kur jie tam darbui ja T.L—L - ‘
pasiruoštu.

Esamose amatų mokvklo- pavargusių muskulų, 
se yra pakankamai mokinių York, Lapkr. 3. Trinerio Li-

■ • t
NETIKRI DOLERIAI.
Pastaruoju laiku Lietuve- sėkmėmis. A^C. Sparta Soc 

je pastebėta platinimas ne
tikrų 50 dolerių vertės bank
notu. kurie padirbti iš tikrų 
popierinių 1—2 dolerių ver
tės banknotų.

Policijos nustatyta, kad
50 dolerių 

vertės banknotai platinami 
daugiausia Lietuvos-Latvi
jos pasieny nežinomo kaž
kokio asmens.

no.

J

3-eia kliasa 
UŽSIMOKANT ABIPUS, 

TIKTAI $181. 
Populiariška turistinė trečia 
kliasa tiktai §10 brangiau 

vienpus, §15 abipus.
Taksai atskirtum, 

žiniom kreipkitės į vietos 
agentas ar i bendrovę:

nuo reumatiz'

i Trinerio Linimento. Jis 
yra geras ir nuo sutinusių ir 

“New

Važiuokit visu keliu vandeniu
1 pačią

KLAIPĖDA
per laisvąjį Danzigo portą, 

ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

8107 Tiesiog j Klaipėdą
Į

Kiekvienas patrukęs vyras, moteris ■ 
ir vaikas turi tuojaus rašyt pas U S. r 
Rice. 12-F, Siain st. Adams. N Y'., 
;ad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
>uikų paakstinantį vaistą. Tik uždėki
me ant kylos ir muskulai tuojaus pra- 
lės ankštintis: jie pradeda susiglaus- 
;i, taip kad atidarymas natūraliai už
sidaro ir nebereikia paraiščio nešiot. 1 
Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų 
šbandymui dykai. Jeigu patrūkimas 
rusų ir nekankina, bet kam nešiot pa
žaisti per visą amžių? Kodėl kentėt? ! 
Kodėl nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
?iti į pavojų, kuris tuksiančius atvedė • 
i operacijos staią? Būriai žmonių kas

REGULER1S $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Išbandykite ;.;s Kuhn’s. Sub-Avute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas. ir mes nenorim uždirbt :vit išbandymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus _ gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame (Mi
nos mier.os butelį, kokie parsiduoda aptiekose vieną už doleri. Šis bu
telis sunkus ir mes turime užmokėti Dėdei Šamui už persiuntimą. 
Todėl jus privalote prisiųsti 25c. persiuntimo ir s u pakavimo išiai- 
donas, o tuojaus aplankysite vier.o dolerio vertės butelį dykai. Pri
imant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO. Dep. B. B’. 1835 Milwaukee Avė.. CHICAGO.

odei, kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo jų kasdieninių pareigu. Rn- 
iykit tuojaus reikalaudami i?*_

__ ___ __ » . , -
rai puikus dalykas ir yra padėjęs išsi- 
gydyt nuo kylos didumo kaip du vyro 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
šį kuponą. . . i

__ _______ ____ i išbandy-’ 
aui šito vaisto dykai, nes jis yra tik- .■

I

limentas buvo išimtinai var
tojamas su geriausiomis pa- IĮ 

cer Tymo iš Prague, Czecho- 
siovakia, laike jų maršruto 
Suvienytose Valstijose. Jar. 
Sprindler, iavintojas.” Dide
lio saizo 50c., gaunamas vi
sose geresnėse vaistinėse

Šalčiai, kurie 
išsivysto į

pneumomą

D v kai Nuo Patrūkimo
VV. S.-Rive, Ine. .
Iž-E* Jlare St.. Adąms, N Y
Jus galit man atsiųsti dykfti sam- 
palą jūsų paaukštinančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas .......... ............. .. ....................
Adresas ..............     -

Baltic America Line, Ine. 
10 BR1DGE ST„ NEW YORK.

MES IŠDIRBAME IR IMPORTUOJAME

Itališkas Armonikas

ij Adresas
Į Valstija

IR 1

LIETUVĄPER HAMBURGĄ
rrips tri-šriubinių iaivų

ŠMEIŽIKAI TEISME.
Ne taip senai “Ryte” kun. 

Šmulkštys parašė, kad p. M. 
Sleževičius i Vilniaus Seimą 
neteisėtai buvo patekęs. Už 
ai Šmulkštys ir “Ryto” re

daktorius buvo patraukti 
teismo atsakomybėn. Kun. 
Šmulkštys teisme nuo baus
mės išsisuko, o įkišo kitą 
kunigą Aleksandravičių, ku- 

valakių valsčiuje, buvo artais ris tą melagingą žinią šmul- 
metais* Kazio Bružinskio kščiui patiekęs. Kun. Alek- 
dukters vestuvės, Į kurias sandravičius gavo 3 paras 
daug susirinko kviesto ir ne- arešto, o “Ryto” redaktorius 
kviesto kaimo jaunimo. “

Nei iš šio, nei iš to, .Jonas 
Valiūkas spyrė

NUĖJĘ I SVEČIUS SUKĖ
LĖ MUŠTYNES.

Valavičių kaime, Ketur- _ *■_ . > . •

1 parą arešto.
Rinkimu metu “Rytas” 

Albinai buvo biauriai apšmeižęs ir p. 
Paškauskaitei šokančiai su Praną Dailydę. Dabar išgir- 
Albinu Valinskiu. dęs. kad p. Dailydė patrau-

Kilo skandalas, Įsimaišė kė teisman, “Rytas” visomis 
kiti svečiai ir pradėjo lazdo- keturiomis tuos šmeižtus at- 
mis, štankietais, basliais, o šaukia. Čystijasi, mat, tikė-.

Pastovus kosulys ir saltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos, 
lūs galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia pad . igubintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
ntulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina- ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei "kreozotas pasiekia 'skilvį jis 
Susigeria į kraują ir ttiomi sustabdo 
gemalų augimą. •

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko- 
-f.lio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “fili." Pis 
n'gus sugrąžiname jeigu justi šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
ji taip, kaip nurodyta. Klauskit pa* 
iusų aptiekorių Creomulsion Cotu- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

PUIKUS 8-nių DIENŲ 
LAIKRODĖLIS

Jeigu jus užmokėtumėt mums 
$25.00 už laikrodėli, jus negautumėt 
geresnio kai šis. Tai yra 8-nių dienų 
laikrodėlis, kuri reikia užsukt tik kas 
astuonios dienos. Puikiuose sidabruoto 

j nikelio viršeliuose, septynių akmenų 
1 judėjimas, rodo laiką teisingai ir ga

rantuotas ant 20 metų. Vertas yra ma- 
i žiauria 815.00, bet mes per trumpą lai- 
' ką nutarėm juos parduot tik po 80 95.

Su šivo laikrodėliu mes prisiusime 
'jums rankovinius guzikus. puikų ni

kelio retežėli, labai gerą cigarų ir ci- 
garetu uždegėją ir puikų žiūroną, per 
kuri matosi puikios aktorkos įvairiose 

, pozese Prisiųskit tik 2fc. stampomis 
persiuntimo lėšoms, o SH.95 užmokė

sit. kai daiktus aplaikysit savo na- 
j nuošė. Užsiganėdinimas gvarantuo- 
i tt s arba pinigai bus sugrąžinti. Siųs
kite užsakymus tuojaus, šiandien.

1 Adresas: < 48 I
PRACTK AL SALES CO.

1219 North frring Are.. Dept. 103 
CHICAGO, ILL.

''
Ant , ___ _____________-

Resolute, Reliance. AH»ert 
Bailiu. Deuthsehland, 

Hambnrg
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cteveland. 
Weatphalia ir Tburingia.
Sąvartiniai išplaukimai iš Nev 

•’ Yorko. Laivai Thurirjgia ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną.
Personaliai dylimi į Europą iš- . 
važiavimai.

203 iš Nev Yorko 
j Kruną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
jeigu Takaus.)

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

ttamburg-American line
United American Lines. Ine. 

General Agents
28 Broadvay. Nev York

Sustabdo 
Šalčius 

b.ulbi -airį s- 
fSsra rp.-Brow:d 

kai<
24 vatanUa' 

ztroniu kn*i 
tiri

Geriauriv 
stabdyti yra Hill’-- 
3Quinin<*. Nfiliomi 
Jis šalt; «ustah<k> 

■. Daug tūstančių 
šta nu<> šalčio pasrl-m-ų. V • 
aia nukerta Tnig:
k:iM rimtas. Gydyk i: šeriu.:- 
būdu.

Vartok HiH’s kaip i k .'a;t 
da. šaltis pavojingas - stabdvk 
ir kaip tik šiuo l»ū<lu geiisi’-in noksiu, 
žinoma. Visos aptickos n; •*u-,di; H r .
Tikrai Gauk Saiaa 30c

CttCIRįlgpNINf
Raudoną Dėžė^pareikštų

irt mir 
pnrumo 
s. <la'.y
**no;ua

i

I
t

i 
i

!
CmiCA^O. IM.

Instrukcijos dykai.
Visiems pirkėjams mes 

suteikiam# pamokinimus 
dykai, kaip graiitr. ant 
musų instrumentų. „Jus 
galite išmokti grajiti iš 
notų ant musų didžiosios 
armonikos pasipraktika
vę apie 4 mėnesius.

Katalogas Dykai.
Bus pasiųstas jums 
n t pareikalavimoa

katalogas su iliustra
cijomis ir paaiškini
mais visų musų inst
rumentų. Mes taipgi 
priimam ant maino ir 
taisome senas ąrimo- 
nikas.

RUATTA, SERENELLI & CO.
10! I IJI.l E ISLAND t' E.. Dept. Sp-15. UHICAGO. ILL.

R-iš'.kit šiandien pas

p-nri.D-; 
t uoj. Į

I

žinomas kai 
riausias sviete, 
siūlome rankų 
visokių stailų 
temų armonikas 
žemesnes kainas, ne
gu kiti išdirbėjai ar 
importuotojai. Mes 
taipgi padarom spe- 
ciales armonikas 
gal užsakymus.
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Vietines Žinios
AUTOMOBILIU SAVI

NINKAI
Pradedant nuo Naujų .Metų, versti

nai reikalingas Atsakomybės Paliu
dymas bendrai su Aplikacija dėl Re 
gist ravimo automobilių. Prisiųskite

DR. BALABAN
Iš Ku.->,ux d, K.ja-', < uuuiaas 

:r prie Gimdymu.
I--.(. r St, So. lumton 

aru \ii<irew» Sų,
l'el. S«>. Kurion 1768.

c.

v

i

f

< 
t

*

*•!
vA

DR. J. MARCU
LIETUVIŠKAS GYmYTOJas

Specialistas sekretnų ir chromu 
kų vyrų ir moterų ligų

261 Hanoter St, Boston. Mass.
Room 7

Tel.: Riehmond W6H. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto >k> 8 vak 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietį;

NAUJA GYDYMO MEIOOA PRA-
ŠALINT.M11 SENU LIGŲ.

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persit ikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na- 
turalę gydymo metodą.

Išegzaminuoju akla, priskiriu 
akintu*, kreivas akis atittasmu 
ir amblyopiško«» takiose) aky
se sugrąžinu švies* tinkamu 
laiku.
J. L. PAJUK ARNIS O. D
447 Rrnsu<w»» S« Roetnn *••»»

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

luo SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

I

I 
Dr. Weniworth. L. M.

1761 W*shington St, 
Prieš Northampton elaveiU’ 
stotį, Boston. Mass. 
Te».: Coplei 0653-M.

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

Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. A. GALVARISII 
(GAL1NAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties

414 BROADM AY.
SO. BOS1ON, MASS.

J TELEFONAS ’US)

S MEDICINOS D AE TAKAM

I C. J. MIKOLAITIS
į VaUado*: ano 1 tki 4 po platų.

■vo 7 iki • vakar*
107 Summer St. 

LAWRENCE, MASS.

^■ealėdamas įveikti savo 
oponento švariomis ristynių 
•taisyklėmis, jis \artoja pur
vinus "iiiksus ir kumščias.

ana ketvergą rišdama- ... - ---- .—
.u sapalium ir jokių bu-, “ i

įliedamas |O įveikti, ga blanka dėl registravimo aut»m<- 
' u; .. Sar- b!llaus- šis patarnavimas dykai. Dėlbiein Mim>umi> j>ar tlkr„ pa,.trnaviino su sav</1I)suratiVk. 

reikalais, kreipkitės pas (-)
J. N. TURAUSKAS 

CAMBRIDGE. mass 
101 Hampshire st. Univ. 9692 

ir 3gg tVashiiigtnn St, Univ. 1683-VV

i aip 
si 
du He 
smoge a — 
paliui žemai į pilvą. Tarpi
ninkas (refereei norėjo Sta-( 
siaka už tai išbrokuoti, bet j 
Sarpalius už tą ;dortmąi 
triksa paliokui atleido. Fra- . *■ A v? ’ 1 * v ■» t ‘"N !ė'-tisi ketvertą Ntasiar.as tą 
pačia "’svinstva iskiilo Mai-

R • •ma r3l)D Nelaukite iki paskutinės minutosceviciui. nei naną ą. . apdrausti savo mašiną. Paduokite
išbrokuota^ (diskvalliikuo-'tnan savo užsakymą tuojaus. Nup pir- 

I ir UŽ l-ivo da' ba negavo a,°* g»uti in-
ia> I l! JZ.aM Ud. į, surinas ir Registrai. )os numeriai.

_ . UŽmokėt. < Paduokite užsakymą dabar Informa-
Ištikro. tūli Žmonės turi'-------- - -M0* dykai. Vinceui a Ambruąe, 255

i ■ • • . \\o\\oj \ Broadway. Tel. b. B. 0596-M. (-)daugiau pinigų negu proto. 1 . ;------------------------------- --
. _ . savaitę.

i i - • 64V i • • Ji Sil>vi Sireut >uuThLankėsi Keleivio redak- 
cijoje. 1ŠSIRANDAVOJA 4 rui-

PraėjusĮ penktadieni “Ke- mai su elektra ir gazu. 83.23 
leivio” redakcijoj lankėsi Į į sąvaitę. 
žymus lietuviai ristikai: Dr.; 
Karolis Sarpalius iš Chica
gos ir Juozas Šimkus iš pie-į 
tinių valstijų. Pastarasis ža-1 
da praleisti šventes Worces-Į 
teryje. pas savo seserį Kai-į 
kauskiene.

Iš pasikalbėjimo su Dr. K i 
[Sarpalium. teko patirti, jog! 
jis yra i 
kas. bet taipgi geras futboli-į 
ninkas. Beto jis yra didelis į 
muzikos mylėtojas, pats gra 
jina smuiką, pianą ir turi j 
gražų tenoro balsą. Nuo nau- Į 
jų metų Dr. Sarpalius žada 
apsigj*venti Bostone. Čia iis 
užsiims ristvnėmis ir mokslu. . ...

Taigi Bostono lietuvių______
sportininkų-inteiigentų bu-l parsidi oda Pi LRCI.MIS 
relis vienu asmeniu padidės. į ♦; stalai ir 2 Baiing Hali ir kiti

---------------- Įpriren^imai. Taipgi laisnis: biz- 
eiga. Gali ma-

(49)

nori gauti Kalėdoms pašai
pos. prašomos kreiptis aukš
čiau nurodytu adresu.

GA1DŽIUNAS PASMERK
TAS MIRIOP.

Prisaikintujų Suolas rado jį 
kaltu pirmo laipsnio 

žmogžudystėj.
Gaidžiuno byla Middlesev 

apygardos teisme Kast Cam
bridge’uje jau pasibaigė. 
Prisaikintujų suolas rado ii 
kaltu pirmo laipsnio žmog
žudystėj ir jaunas lietuvis; 
turės įnirti elektio> kėdėj. tikrais pinigais!

‘ Gaičlziunas yra kapitahs-j 
tinės tvarkos auka. Jo tėvai į 
atvažiavo iš Lietuvos į šia J 
“aukso” šalį laimės jieškoti. 
Bet jie rado čia sunkų darbą; 
ir žiaurų išnaudojimą. Dar-1 
bo jieškodamas tėvas kažin 
kur mirė. Motina negalėjo 
pakelti vargų naštos ir ište
kėjo už kito. Vaikai pasili
ko maži be tikro tėvo 
ir buvo paimti katalikų prie- 
glaudon Cambridge’uje. Te
nai jie buvo išauklėti airiu 
katalikų dvasioj ir paleisti 

. ant gatvės.
Prigimta kalba buvo už-j 

mirštą. Net vardai vaikų ta
po iškraipyti. Vienas Gai- 
džiunų vaikas buvo pramin
tas Jerry Gedzium vardu ir 
buvo da pravardžiuojamas 
“Jerry the Polak.”

Iš pradžių jis uždarbiavo 
pardavinėdamas gatvėse ka
pitalistų didlapius. Vėliaus 
tapo butlegeriu ir ant galo 
banditu.

Tūlas Jaikas atgal Cam
bridge’uje buvo užpultas ir 
apiplėštas banko automobi
lius. kuriuo buvo atvežta 
S 10.226.75 Ward Baking 
Co. darbininkų algoms. Tris 
ginkluoti banditai nušovė 
banko direktoriaus sūnų ta
me automobiliuje, pagrobė 
visus pinigus ir pabėgo.

Vėliaus New Yorke buvo 
suimtas minėtasai musų lie
tuvis. “Jerry the Polaku” 
pavadintas. Policija nutarė, 
kad jis yra vienas tų bandi
tų, kurie apiplėšė tą auto
mobilių ir užmušė vieną 
žmogų. Nors aiškių prirody
mų prieš jį policija neturėjo 
ir jis pats prie tos kaltės ne
prisipažino, tečiaus prisai
kintujų suolui pasirodė, kad 
jis yra kaltas, ir jie išnešė 
prieš jį pirmo laipsnio žmog
žudystės verdiktą.

Teisme buvo Gaidžiuno 
sesuo Veronika, vos tik 16 
metų amžiaus mergaitė, ir jo 
brolis Mykolas. Visi jie jau 
ištautėję ir išskyrus bažny
čią ir gatvę, nieko daugiau 
nežino.

Jei skurdas nebūtų sunai
kinęs Gaidžiunų šeimyną, 
vaikai nebūtų tokio likimo 
susilaukę.

$220,000 už paveikslą.
Iš Londono pranešama, 

kad atvykęs tenai Massachu- 
setts valstijos gubernatorius 
Fuller nupirko an<>lų didžiū
nės Onos de la Pole paveiks
lą, užmokėdamas už jį 

i $220,000, ir tai ne falšyvais.

u

iI

PRANEŠIMAS AUTO
MOBILISTAMS

, Nelaukite iki paskutinės
- ,. ... „J sa\O , ouuoMte

uliskVillit iKUO-' man savo užsakymą tuojaus. Nup pir-

286 Fourth st., So. Boston.

i v

11 tenvmei'.-
5 ir 6 rui-
;r ls UDie- 
ra ridas i ant

Brighton,
l 49»L‘ i • h .

XI SK '
Brighton. Mas».

netik pirmaeilis risti PARDAVIMAI.

Regist racijos

J 

l; 
j 

i 5
— kaip § 
vadinamu į 

prašaiina nevirškinime. _
užkietėjimą, jralvo.-. skaudėjimą, ne- j w 
malūnų kvapsni iš barnus ir žarn\t Ii; 
i’.emalonumus. Nug*-Tone sugrąžina‘i; 
atjra'. naują gyvenimą ir vikrumą nu
variusiems ir silpniems nervams ir 
muskulams. Ji budavoįa raudonų 
kraują, stiprius patvarius nervus ir 
suteikia labai didelę spėką gyvenimu* 
Nuga-Tone suteikia atšviežinanti mie
gą. gerą apetitą, puikų virškinimą, re- 
•ruliarį ėjimą lauk, pamestą entuzia;- 

t mą ir ambiciją. Jei jus nesijaučiate 
gerai, jus esate skolingas sau, kad pa
bandžius Nuga-Tone. .Ji yra labai ma
loni vartojimui ir pradėsite jaustis 
geriau tuojau. Jei jūsų daktaras dar 
jums neužrašė, nueikite pas aptieko 
rių ir gaukite buteli Nuga-Tone. Iš 
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteikia jums tiek daug gero ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams duot 
jums garantiją arba pinigus grąžint . 
jei jus neužganėdins. Žiūrėkite garai 
tiją ant pakelio. Rekomenduojam,, 
garantuojama ir parduodama pas vi 
sus aptiekorius.

Dei nevirškinimo ir žarnų 
suirimo nors sykį yra 

pagelbėjimas
štai yra nauja gyduolė, kuri atlieka 

darbą ir atlieka greitai
Daktarai tiesiog nusistebi, 

greitai ta nauja gyduolė, i__
Nuga-Tone |

G!
' ' Y
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AKIŲ SPECIALISTAS

i

I

i PARSIDUODA Bekernė su Na-
• Į m u. Prie Eekernes yra visi įta.- 

symai ir tiaranKumai; biznis ge
ras ir peiningas. Matyt gali bile 
laiku. Parsiduoda pigiai. Klaus
kit: 9! Bc-lton >t.. ant 2-rų lubų.

Lietuvis Optometristas Jdigu Jūsų akinių stiklai nepri
skirti tinkamai, ir turite akių bė

das, arba spaudčjimą galvos, 
kreipkitės pas

DR. M. H. MIRKIN
OPTOMETR1ST

30 Chambers St, Boston, Mass. 
Telefonas: fiavniarket 6487.

I)r. .Mirkin rekomenduoja daugelis 
Bostono žymių daktarų.

Brookline aną naktį 3 va-1 nis geras ir gera 
gis Įsilaužė aptiekon. jieško-įtyt nuo 7 iki u vakarais, 
darni degtinės. Bet užėjo tuo 
tarpu policmanas duris ban-j 
dydamas. ir nusigandę vagi.- ; 
leidosi bėgti. Jis šovė juos 
kelis kaltus, bet turbut nepa- -. 
taikė. Kreipkite

(,'HAS STUKAS
>26 Broad’*ay. So. Boston.

PARSIDUODA DU NA
MU LOTAI, ant Marine Rd 
Kreipkitės: Columbia 6839.

Jei Jus Turit 
PŪSLĖS 
KATARĄ 

arba 
Skausmingą 
Šlapinimąsi 

Išbandykit 
Santai Midy 
Parsiduoda 
Aptiekose 
Gelbsti nuo 
Skausmo

I

S
Pereitos subatos naktį ne

toli Sharono policija sugavo 
automobilių su dviem vagi
mis. Ji vijosi juos šaudyda
ma daugiau kaip dvi mylias. 
Suimti vagis pasisakė esą iš 
Bostono. I 

I
Somerville j elevatorius 

pagavo darbininko galvą ir 
bemaž ko jos nenutraukė.

i i.T'.r

l’ARSIDi OD \
VILNOS DĖL MATRASU 

IR KOMFORTERIŲ 
PAUL OSULLIVaN INU.

192 Summer St, Boston. M;
• 51

Maži ir dideli mokinkitės 
MUZIKOS 

ant lengviausių ir gražiausių instru
mentų: mandaiihos. gitaros ar bala 
laikos. Bukit visų mylimi ir plačia 
žinomi. Greit išmokinu ir labai pigia 
Naudokitės mano painokom pavieniu, 
ir bendrai -u orgestra. Einu ir po stv 
bas.

d 
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4
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127

Klauskit laišku arba ypatiška 
dei platesnių informacijų.

R. ŽYMŪNAS
E ST. BOSTON. MASS

--------- +---------------
Tapo išrauti visi jo dantjs ir DOVANAI
sulaužyti žandai. Jis turbu* j nvUlAD I/vVAnAu

PIRKTImirs.
Fąfąik; puikių

* X '* /plauku naudok

5<
t
<

<
I 

st :

< Į T-l. So Boston *•«-« į

DAKTARAS
a r r/inAnriro iA L. KAPOČIUS

LITU Vis DENTISTAS
VALANDOS: Nuo # iki 12 dlen,

Nuo 2 iki 9 vat 
NEDĖLIOMIS

^ikl 1 v t>o »»en 
SerertomiA ik: 12 dieną 

Ofi»x« •'Keleivio"’ natn«.
251 Broad» »v. tarpe C !r D

SO. BOSTON. MASS.

Ant Belgrade avė., Ros- 
lindale, teatre kilo gaisras 
aną vakarą. Bet pribuvę ug- 
nagesiai užgesino ji publikai 
nežinant. Ugnis buvo kilus: 
skiepe.

SPORTAS

>•
Fornišius visur pripažįsta 

kaipo pirmutinį pasirinkimą 
iš dovanu, kurios ilgai tęsa.. 

^Čia yra keletas pasirinkimų:•
:I
I
i

<
e
f

r
4
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P. Trechokas ir Vaitaitis.

iJeigu norite, kad Ju.--ų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gesoliną pas mus.

PARKWAY 
AUTOSERVICE 

and FILLING STATION

415 01d Colony Avė. 
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3075-W.

M r. Joseph P. Šarkiuos*.
p*3

Vose & Sens Piano 
Company 

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 
darni pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų 
Jei duosit mainais «eną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą katalioga.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Bontou. 
Įkurtas 1851 m. I

Kaip Sarpaliui sekasi 
ristynės.

Karolis Sarpalius, 
profesionalis ristikas, 
jau virš dviejų metų, 
tą laiką dar nei vienų risty 
nių nepralošė. 0 reikia žino
ti, kad jis turėjo susikirtim 
su gana žymiais ristikais, to
kiais kaip Wladek Zbyszko. 
Stanley Stasiak, Komara-. 
Požėla ir kitais. Su Zbyszka 
ir Stasiaku Sarpalius išėjo 
ant lygios, o visus kitus nu
galėjo.

Praėjusį ketvergą Bostone 
Sarpalius visai lengvai nu
galėjo gana mitrų ristiką 
Charlie Kane. Kanados poli
cijos čampijoną. Šiame ket
verge jis ir vėl risis Bostone 
(Grand Opera House) su 
Rusijos kazoku Ivan Lud- 
low. Sakoma, šitas kazokas 
Rusijoj vinis ir peilius ėsda- 
vęs. Kažin ar jis įstengs per
kąst musu drutuolį Sarp<> 
lių?

kaip . 
ritas' 
Ir pev

Kalėdų Mielaširdystės 
Fondas.

Lietuvių Vaizbos Butas 
nutarė įsteigti Kalėdų Mie- 
laširdytės Fondą suvargu
sioms lietuvių šeimynoms 
sušelpti.

Kuomet tūkstančiai žmo
nių linksminasi ir puotauja, 
sako musų Vaizbos Butas, 
tai tuo pačiu laiku ne viena 
šeimyna, ne viena našlė su 
mažais kūdikiais kenčia di
džiausi skurdą ir vargą. Tai
gi tokioms šeimynoms pa
remti Vaizbos Butas ir Įkūrė 
Kalėdų Fondą. Buto nariai 
pasižadėjo sumesti tam tiks
lui aukų. Be to, komitetas 
kreipsis į biznierius ir profe
sionalus su prašymu, kad ir 
jie pagal išgalę prie to Kalė
dų Fondo prisidėtų.

Kalėdų Fondo komitetan 
Įnejo šie asmenįs: K. Šid
lauskas, J. M i kalioms, V. 
Jenkins, D-ras Kapočius ir
D. Pilka. Komiteto adresas j Naujas airių ėampijonas. 
toks: ■ Ligšiol airių ristikų čam-

Lithuanian Chamber ofipijonu buvo Ned McGuire. 
Commerce Christmas Chari- Vienok praėjusį ketvergą 
tv Fund, 409 Broadway, SoJnuo jo tą titulą atėmė Pat 
Boston. McGill.

Visos nelaimingos ir su- Lenkų čampijonas Stasia- 
vargusios šeimynos, kurios kas juo tolyn, tuo kvailyn.

i

I
i

Blanketai
Knygoms šėpos 
Karpatų valytojai
Vaikų kėdės 
Paklodės
Lėlių karietukės 
Paveikslai su frėmais 
Kiddie kariukai
Rūkymo staleliai 
Stalų lempos
Arbatiniai vežimukai 
Staliukai
Siuvami stalai 
Užsibaigusieji Modeliai

Sonora Pnonografų 
$100 Modelis.tik $65. 
125 Modelis tik $79. 
Visus daiktus dabar pirk

tus laikysim iki gausim už
sakymą pasiųst.
THE JAMES ELLIS CO 

405 Broadway, 
South Boston, Mass.
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Kosulys ir peršalimas greitai 
pasiduoda veikmei

SEVERA’S
COUGH BALSAM
lasai mkili. ų nM...

j»at| Jiui pagelbėjo
j«»« k>>aiyaunv

25c. ir oOc. •

LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR i 

ARCHITEKTAS ;
Mes pabūdavo jame geriausius < 

r.amus ir pigiai Taipgi padarau < 
visokius pianus, išmėruoju žemę ir . 
etc. Visokiais reikalais kreipki- } 
tės (-) i

TITUS P. GREV1S
395 Broad*ay. So. Boston. ‘ 
Tek: So Boston 2340. 5

\ DR. MARGERIS
/ Gydytojas ir Chirurgas

Valandos; B’—-2: •
Sekmadieniais: 19- 2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8483 ž< I
y~

$
$
v'C 

i'v$
v'
i

v'

!$ TEL: SO. BOSTON 1662 arba 1373.

I

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

T•» 112-W.

Dr. A. German-Sumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo
Nuo 
Nuo

Nedeliomia Nuo 10- 12 diena
705 N. Main Si. kamp. Br»*d St.

MONTELLO. M ASS

MES STATOME
N

j

NAMUS. GAKADžllS IR KRAUTUVES: 
PERKAM. PARDUODAM IR IŠM \INOM 
NAMUS. UKES IR VISOM! S BIZNIUS. 
KAIP TAI BUČERNES, BEKERNES Ik 
RESTOR AVIT S. INŠILRINA.ME NAMUS 
N Į O UGNIES IR NELAIMIU. TAIP PAT 
KRAUTUVES IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM ANGLIS. KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME KAMARNINKA. ARK ĮTEK
TA: PADAROME PLANUS DĖL BŪDAVO- 
TOJU: UŽLAIKOME NAMU TAISYTOJUS. 

I MERK S IR ELEKTRIKIERIl S. SKOLINĖ
TAI PG1 SU- 
i DVOKATA

STOGDENGIUS. PI.
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORG1DŽ1U- 
TEIKIAM I.EG U.lšKTS PATARIMUS PER SAVO 
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP T II: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-1

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

P*—12 diena
2- -9 po pietų
6—* vakare

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

i* ♦’i i' 
$

C 
♦* 
$ 
$
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Kada ganai šalti, tad imki
Severas Cold Tablete.

50 cente;.
Pirkite pas aptiekorius-

W. f. 3EVUA C0, CEDAR RAMOS. IOWA

i

DAKTARAS
LANDAU

32 CHAMBERS ST, BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančią: Kraujo ligomis. Ner
vą euirimu. Reumatizmu ir in- 
kutų ir punlėa ligomis. Gydo 
kaip ▼yru*, taip ir moteri* pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY S<2L AK E 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Buildlag 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

i
60 9COLLAY SUL ARE

Skersai Hanover Street
BOSTON. M ASS.

Olympia Theatre Buildlng
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą
laiką. t

MES SUTADPOM PINIGUS -
ANT GELEŽINIU DAIKTŲ, MALIAVŲ, STOGŲ IR 
PLUMBINGŲ. PAMATYKITE MUSŲ KAINAS.

BARGENŲ KRAUTUVE

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 WASH1NGTON ST., arti Dover St. Elei eito Stoties

BOSTON, MASS.

Visokie Plumberiški Prietaisai
■ *•* -f—•

I’AKSIMI (>!)A TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PI.UMBING 4 

L1GHTING SUPPLY CO. 
147 Portland St, Boston 
netoli Norlh Stalion I




