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: DIDELĖS SNIEGO PŪGOS 1/ANfDVCAC CflCIDINVA 

Neapsakoma žiema, su di- ilvNuuLuAo dUdllUlilLu 
idžiausiomis sniego pūgomis ------------
'ir šalčiu, užgriuvo visu savoj $4-000,000,000 BIUDŽE

TAS SEKANTIEMS 
METAMS.

Lietuvos Respublikoj 
Apskelbta Karo Stovis•Įšos Naujos Anglijos, šalt

—--------- •--------- ------------------------- į pradėjo jau nuo pereitos są-
KUN1GAS VILIMAS AT-1 raitės, o sniegas pasipylė su-

SISAKĖ NUO KUNI- 'kaF°Je PVtesi visą naktį, 
* GYSTĖS ištisą nedėlios dieną ir pa-

Negalėdamas pakęsti tesine5,ėlio-^tkt>u
nešvarios politikos, kokią S'T lskr,lt<!-9 Col,Ų- SWno 

t pusnįs buvo 
•supustos iki langų viršų. Ne
dėlios vakare turėjo sustot 

į jau ir gatvekariai vaikščio- 
ję-

Per šitas pūgas Naujoj 
Anglijoj žuvo 6 žmonės. Oro 
.biuras sako, kad šitokios 
j žiemos šiuo laiku nėra buvę 
jau per 54 metus.

ŠITĄ PASKALĄ LEIDŽIA 
VARŠUVA

Esąs susektas komunistų 
suokalbis nuversti 

vyriausybę.
šį panedėlį iš Varšuvos 

atėjo žinia, buk Lietuvos 
valdžia apskelbusi visoj res
publikoj apgulos stovi.

Šitokį žingsnį Lietuvos 
valdžia padariusi delt<. kad 
šiomis dienomis buvę susek
ta komunistų suokalbis pa-i 
kelti revoliuciją ir neversi i j 
dabartinę Lietuvos vyrinusy- Į 
bę.

Nereikia tečiaus imti šitą 
žinią už gryną pinigą, nes 
Vaiguva yra pasižymėjusi 
pletkininkė. Ji jau nesykį 
apie Lietuvą yra primelavu
si, taigi gali būt, kad ir da
bar meluoja.

Juo labiau nesinori šitai 
žiniai tikėti, kad ji paduoda 
keistą priežastį apgulos sto
viui. Kiek žinia, komunistai 
Lietuvoje yra visai nusigyve
nę, pritarimo visuomenėj ne
turi, todėl apie valdžios nu
vertimą jie negali nei sap
nuoti.

Jeigu apgulos stovis ištik
iu jų tapo apskelbtas, tai to 
priežastis turi būt ne “komu
nistų suokalbis,” bet visai 
kas kita — gal pačios Var
šuvos kariški žingsniai Lie
tuvos pasienyje.

Truputį palaukėsime, o 
dalykai paaiškės.

dabar Lietuvos dvasiškijaį^^’ 
varo, darbštus ir žymius jmiest0 
krikščionių demokratų va-' 
das kun. Vilimas atsisakė 
nuo kunigystės.

RADVILIŠKY ĮSIKŪRĖ 
ESPERANTININKŲ 

SKYRIUS.
Mums rašoma, kad Radvi- 

įlišky įsikūrė iš 20 žmonių 
esperantininkų skyrius, ku
ris tuojaus nutarė ruošti kur
sus, daryti paskaitas ir pla
tinti Lietuvoje tai-ptautinę 
Esperanto kalbą.

i

NUSIŠOVĖ.
Musų korespondentas pra

neša iš Lietuvos, kad Korų 
kaime, Radviliškio valsčiuje, 
18 lapkričio nusišovė ūki
ninkas Klimas Jankus. Prie
žastis nežinoma. Jis buvo tą 
dieną giltas, pasiėmė vokiš
ką karišką šautuvą ir išėjo 
į daržą. Tuoj pasigirdo šū
vis ir išbėgę iš kambario 
žmonės rado jį jau nebegy
vą.

NELEIDŽIA RODYT 
PASSAIC’O STREIKO 

PAVEIKSLŲ.
Lynno Centrai Labor Uni

ja buvo pasamdžius Audito
rium Teatrą pereitam nedėl- 
dieniui ir norėjo rodyt judo- 
mus paveikslus iš Pasaic’o 
audėjų streiko. Pelnas buvo 
skiriamas alkaniems Pas-

Iš pirmos dienos demokratai 
nori išmesti iš Senato tik ką 

išrinktą'Coolidge’o frentą.
Šį panedėlį IVashingtone 

susirinko Kongresas. Nors 
jis posėdžiaus neilgai, nes 4 
kovo jo terminas baigiasi, te
čiaus laukiama daug triukš
me, nes demokratai bandys 
kuod augiausia nesmagumų 
republikonų partijai prida- 
ryt ir kuodaugiausia jų šu
nybių į aikštę iškelti.

Jau iš pirmos dienos kilo 
triukšmas, kuomet nesenai 

. Maine’o valstijoj išrinktas 
Collidge’o draugas senato- 

irius Gould atsistojo pri
siekti. Demokratų senato
rius Walsh iš Montanos tuo
jaus atsistojęs pareikalavo,. 
kad Gould butų išmestas 

j laukan, nes esą žinių, kad jis 
buvęs išrinktas supirktais 
balsais.

VOKIETIJA MOKA KARO 
KONTRIBUCIJA PUNK

TUALIAI.
Karo “reperacijų” agen

tas Gilbert, kuris kolektuoja 
iš Vokietijos karo kontribu
ciją, praneša, kad jau antri 
metai pasibaigė, kaip Vo
kietija užmoka užkrautas jai 
“Dau es’o planu” mokestis į 
laiką, šiais metais ji turėjo 
užmokėt aliantams 1,200,- 
000,000 aukso markių, ir su- 
dėio tuos pinigus iki fenigo. 

i Šitą aukso krūvą aliantai 
pasidalino šiaip:

Francuzija paėmė 611,- 
877,000 markių.

Anglija 227,765,000 mar
kių. \

. Italija 87.310,000 markių, 
mar-

Sovietų Rusija Numato
Į Karą su Lenkija.

NAIKINAMI KRIKŠČIO
NIŲ CENZŪROS UŽ

DRAUDIMAI.
“Socialdemokratas” pra

neša, kad vidaus reikalų mi
nisterija peržiūri sąrašą lie
tusių laikraščių ir knygų, 
kurias krikščionių cenzūra 
buvo uždraudus iš Amerikos 
į Lietuvą gabenti. Nuo dau
gelio raštų uždraudimas bu
siąs nuimtas.

“RYTO” REDAKTORIUS 
GAVO “DŽĖLOS

Už skleidimą melagingų 
žinių ir šmeižtų, Lietuvos 
klerikalų “Ryto” redakto
rius Tamošaitis tapo nu
baustas užsimokėti 150 litų 
arba atsėdėti sąvaitę belan
gėj.

LENKAI APIPLĖŠĖ VO
KIEČIŲ KONSULATĄ.
Lenkų ofiealinė šnipinė

jimo organizacija, su lenkų 
valdžios žinia ir papirktų 
tarnautojų pagalba, pagro
bė iš generalinio vokiečių 
konsulato Katovicuose daug 
svarbių dokumentų. Vokieti
jos vyriausybė prieš tai pa
siuntė lenkų valdžiai griežtą 
protesto notą.

1,000,000 SOCIALISTŲ karą. Juk jisai turėtų žinoti, 
PRIEŠ PILSUDSKĮ. | kad pakėlus jam ginklą prieš

_____  : Lietuvą, Rusija tuojaus su- 
Dmowskis taipgi organizuo-; prastų, kad tai pradžia ^to 
ja opoziciją Lenkijos dik

tatoriui.

Maskva vėl suskambino 
“trevogą.” Oficialus sovietų 
valdžios organas “Pravda” 
sako, kad Pilsudskis ruošiasi 
pavasari pradėti karą prieš 
Rusiją. Bet pirma lenkų dik
tatorius noris užimti Lietu
vą. Tuo tikslu jis norįs iš kal
no susitarti su Vokietija ir 
kitomis kaimynėmis valsty
bėmis. Kad Vokietija nesi
priešintų užėmimui Lietuvos 
ir Klaipėdos uosto, Pilsuds
kis sutinkąs grąžinti Vokie
čiams Dancigą ir išsižadėti 
“koridoriaus.”

Užėmęs Lietuvą, Pilsuds
kis galėtų susivienyt su prie
lankia sau Latvija, Estonija, 

ir sudalyti tuo 
budu frontą prieš Sovietų 
Rusiją nuo Šiaurės Okeano 
iki Juodųjų Jūrių. 

[ Todėl “Pravdos” rašyto
jas pataria nelaukti pakol 

l Lenkija pradės savo planus 
: vykinti, bet užpulti ją pirma. 
Pilsudskio tikslas esąs nu
kelti Lenkijos sieną į Rusi
ją net už Bugo upės. 

Į Ar Maskvos “Pravda” tu
ri kokių įrodymų, kad lenkai 

< ruošiasi prie tokio žygio, 
mes nežinome. Amerikos 

i spauda tečiaus nenori tam 
'tikėti. Wall Streetas papras
tai turi gerą uoslę šitokiuose 
dalykuose, bet pereitą pane
dėlį jis labai pirko Lenkijos 
paskolos bonus. Jeigu jis 
manytų, kad Lenkija tikrai 
ruošiasi į karą, jis tų bonų 
nepirktų, bet parduotų juos.

Tai vienas dalykas.
Antras dalykas, kaip Pil

sudskis gali tikėtis laimėti

karo, apie kurį Maskva da
bar kalba, ir nieko nelauk
dama galėtų mesti savo rau
donas gvardijas į Lenkiją.

Tiesa, Lietuvos pasienyje 
lenkų karo pajėgos paskuti
nėmis dienomis buvo žymiai 
sustiprintos ir Pilsudskis 
tankiai tenai važinėja. Bet 
tai veikiausia tiktai demons
tracija, kad nugąsdinus Lie
tuvos valdžią ir paskatinus 
ją prie “ugadų.”

REIKALAUJA $50.000 UŽ 
NEPATAISYMĄ NUDRI

BUSIO VEIDO.
Tūla Mrs. Mabel A. Rice 

padarė su New Yorko dak
taru kontraktą, kad jis “pa
keltų” apdribusį jos veidą ir 
iš senos bobos padarytų jau
ną ir gražią “leidę.” Dakta
ras padarė operaciją, bet ji 
nenusisekė. Viena pusė vei
do pasikėlė, o kita da dau
giau nudribo. Ir kada šita 
ponia pažiurėjo į veidrodį ir 
pamatė savo kreivą “feisą,” 
ji bemaž neapalpo. Ji tuo
jaus nuvyko pas advokatą ir 
suskundė daktarą ant $10,- 
000. Vėliaus betgi šita suma 
jai pasirodė permaža, ir da
bar ji prašo Supreme Cour- 
to. kad leistų jai savo bylą 
pakeisti, ir vietoj $10,000, 
padalyti $50,000.

Belgija 125,877,000 
kių.

Serbija 43,827,000 
kių. ♦

Jungtinės Valstijos 
949,000 markių,

Rumunija. Japonija, Por
tugalija, Graikija ir Palioki- 
ja kartu apie 26,000,000 
markių.

Bet ne viskas buvo sumo- 
Kilo didelis triukšmas iri keta pinigais. Francuzija pa- 

demokratai ketina reikalau- siėmė 225,000,000 aukso Finlandija, i

000,000 markių dirbtinėmis 
trąšomis, 19.000,000 markių 
mišku ir 18,000.000 markių 
žemės produktais.

Italija anglimis paėmė 
65,000.000 markių, o Belgi- 
ja anglimis paėmė 61,500^ 
000 markių: tiktai Amerika 
beveik viską atsiėmė grvnu 

'auksu. /

i
mar-

33,-
i

♦

mus paveiKsius iš rasaic o
.audėjų streiko. Pelnas buvot
. alkaniems Pa**“ __ __<___ ____ __
saic’o streikierių vaikams. Ir V; ^a<^ paskutiniai rinkimai krų anglimis, apie 40,-
i___ . "• .________________ •- ir,.? Rufu markiu dirntinomicMaine’o valstijos butų ištir-j 

ti, o ypač republikonų rinki
mų fondas.

Daug ginčų tikimasi pra- 
' biudžeto 

. Vąldžia numato 
1 > išlaidų ateinančiais

.saicunuesie. metais į $4,000,000,000, ir
_________ reikalaus, kad Kongresas jai PI£¥^KA°cIH^X!*AI kunigai prašo laik- Įtiek pinigų paskirtų.

SPAUDAI SMAUGTI. i RAŠČIŲ SLĖPTI TEISY- Streeto bankieriai
1 ' ........................ T" BĘ NUO ŽMONIŲ. :Jau nusigando, kad Kongre-

i nenori, kad vi- neišleistų priešingų stam- 
isuomenė žinotų, kaip supu-i^am b*zniui įstatymu. Wall 
•vusi vra šita krikščioniškai- ^5ieet0 akimis ziunnt, 
' kapitalistiška tvarka. Tuo ^ong^-esas yra arsiausis dai- 
tikslu jų organizacija, “In-j okį tik Amerika gali
ter-Church Union,” kreipėsi Anais metais Kongi
pereitą sąvaitę į laikraščių 
redaktorius su prašymu, kad 
šie-neskelbtų žinių apie pik
tadarystes. Vietoj kelti tas 
visuomenės žaizdas aikštėn 
ir gydyt jas, kunigai nori jas 
slėpti.

kada visi tikėtai tapo išpar
duoti. kapitalistų valdžia už
draudė tuos paveikslus ro
dyt, nes juose parodoma, - - - .
kaip žvėriškai kapitalistų (lė->us. -varstyti 
policija muša ir šaudo be-i klausimą, 

iginklius streikierius Pas- savo . 1 
aic’o mieste.

SPAUDAI SMAUGTI. ------
Laikraščiams smaugti Pil- 

sudskis įvedė Lenkijoj tam v-,,?; 
tikrą įstatymą, kuris drau
džia kritikuoti vyriausybę, 
karininkus ir “strzelcus.” 
Nusikaltę redaktoriai bus 
baudžiami 3 mėnesiais kalė
jimo ir 10,000 zlotų pabau-, 
ba. Vilniaus lietuvių laikraš-i 
tis “Vilniaus Aidas” jau. 
konfiskuotas ir jo redakto-i 
rius uždarytas kalėjimam

KANADOS GELŽKELIE- 
ČIAMS PAKELTA ALGA.

Kanados gelžkelių darbi
ninkai buvo pasiruošę strei
kuoti, reikalaudami tokių al
gų, kaip Suvienytose Valsti
jose yra gelžkeliečiams mo
kamos. Kompanijos reika- 
lauvimą išpildė ir streiko ne
bus.

MASSACHUSETTS GU
BERNATORIUS PIRTY.

,,re- 
so komisija iškėlė aliejaus 
skandalą, dėl kurio ir dabai 
“šimto procentų patriotai” 
nuo Wall Streeto sėdi ant 
kriminalistų suolo.

Vienatinė Wall Streeto 
sukčių viltis, kad šis Kong
resas daug “demičių” nepri
darys, tai trumpas jo sesijos 
laikas.

i

NAIKINA UŽSIENIŲ LAI
KRAŠČIUS SU SVAIGA

LŲ SKELBIMAIS.
Bostono muitinės valdi

ninkai pradėjo konfiskuoti 
ir naikinti užsienių laikraš
čius, kuriuose skelbiama 
svaiginantis gėrimai. Taip 
šiomis dienomis buvo sunai
kintas papuoštas kalėdinis 
numeris garsaus francuzų 
madų žurnalo “Femina.” 
Sunaikintas jis buvo dėlto, 
kad viename skelbime buvo 
įdėti šie žodžiai: ______
tine-la grande liąueur fran- I 
caise,” kas reiškia: “Bene- 

idiktinas yra puikus francu- 
ziškas likeris.”

Dėl panašių skelbimų mui
tinės cenzorius sunaikino 

'keliatą numerių ir kitų fran- 
; cuzų žurnalų, būtent sąvait- 
raštį “Les Annales Politi- 
ques et Lietteraires” ir “L’- 

1 ” kurie Ameri- 
po $2.00 už

i
I

Laimėjęs rinkimus naujai j VOKIEČIAI gatavi Iš- 
mvbai. Massachusetts vu-'tarnybai, Massachusetts gu-f 

bernatorius Fuller išvažiavo 
■Francuzijon pauliavot. Bet 
Francuzijos darbininkai už
kure šitam ponui tokią pirtį, 
kad policijai prisiėjo daboti

<

ITALIJOJ SENBERNIAI 
TURĖS MOKĖT MO

KESČIUS
Fašistų 1_____  ___ ,,,

nutarė apdėti mokesčiais vi- pareikalavo, kad ponas Ful- 
sus vyrus, kurie pasiekę 25 Į ler paskirtų audijenciją ir Į 
metų amžiaus i _ 4 ‘ ■
Mokesčiai bus imami sulyg Vanzetti, kurių gyvybė ran- 
žmogaus turto, nuo 25 iki 65 dasi jo rankose. Ponas Ful- : 
metų amžiaus. l”'_ , ’’ _ ’’
kymas įeina galion nuo 1 ‘ audijencijos duoti, nes “ne- 
sausio, 1927 metų. ‘turįs laiko,” o antra, jis ne-

---------------galįs duoti patenkinančio
3 ŽMONĖS MIRĖ POLICI- paaiškinimo.

SPROGDINTI SAVO 
TVIRTOVES, KAD NU

SIKRAČIUS LYGOS 
KONTROLĖS.

Vokiečiai būtinai spyriasi,;
jo asmenį. Negana viešų de- ka(L Tautų Lyga liautųsi niustration, j 
monstracijų prieš jį gatvėse, ^£4 koj parsiduoda

i nenori : •
okiosr kontroles nuimti vien - ‘

valdžia Italijoj Parlamento nariai socialistai fra9cuzai lr..^a!
?kesčiais vi- pareikalavo, kad ponas Fui- Humiuies nuimu vien j Bostono muitinės viršinin.
pasiekę 25 iler paskirtu audijenciją ir feltckad kad žurnalai nai-

neapsiveda. paaiškintų apie Sacco ir.Je o^ietija tun stiprių tvir- .kinami pasiremiant prohibi- 
mami sulyg Vanzetti, kurių gy vybė ran-!^'1^ istat>'mu> kuris sako,
įuo 25 iki 65 dasi jo rankose. Ponas Fui- ; ta\ /yiĮ10^ sprogdinti, jkad joks laikraštis neprivalo 

___ uJnes tvirtovės be sunkios arti-*Šis patvar-1 ler atsakė, kad jis negalįs 
alion nuo 1' audijencijos duoti, nes “ne-

1

MEILĖ PASIBAIGĖ 
MIRTIMI.

Little Pond ežere, netoli 
Plymouth, Mass., pereitą są
vaitę prigėrė A. Thomas, 20 
metų amžiaus vaikinas, ir jo 
mergina Sarah Swift. Jiedu 
išvažiavo automobilium į 
mišką pasimyluot, ir išsuko 
iš kelio,kad niekas juodviejų 
nematytų. Nakties laiku jie 
nepastebėjo, kad kelio kran
tas yra labai status ir veda 
tiesiog į ežerą. Jų automobi
lius apvilto ir nusirito į van
denį. Dabar policija išėmė iš 
ežero abudu lavonu ir iš
traukė automobilių.

i
“Benedic-! karą prieš 6 kartus didesnę 

‘Rusiją? Keliatas metų atgal 
lenkai jau buvo Rusijon įsi- 
briovę, ir kasgi iš to išėjo? 
Jeigu francuzai nebūtų 
jiems į pagalbą pasiskubinę, 
tai bolševikai butų ir iš Var
šuvos prošepanus išviję.

O šiandien Lenkija nėra 
stipresnė, kaip ji buvo tuo
met. Dabar ji da silpnesnė, 
nes partijų kova suskaldė jos 
gyventojus. Pilsudskis, kuris 
stovi valdžios priešakyje, 
nasiliko visai be visuomenės. 
Esdekai, kurie pirma jį rė
mė, dabar eina prieš jį. Len
kų PPS. atstovas, kuris nese
nai važinėjosi Meksikon, 
grįždamas namo dabar buvo 
sustojęs New Yorke ir pasa
kė, kad visos kalbos apie 
Pilsudskio diktatūrą yra tik 
laikraščių reporterių pasa
kos. Lenkijoj dabar esą apie 
1,000,000 socialistų, kurie Kongreso sesijai, pasirodo, 
tuojaus sukiltų, jeigu Pil- kad nuo pereitos sesijos yra 
5udskis užsimanytų tapti likusių da nesvarstytų 12,- 
Lenkijos karalium ar kitokiu 000 bilių. Prie to da prisidės 
budu diktatūrą vykinti. daug naujų įstatymų suma- 

Be to, prieš Pilsudskį da- nymų, taigi ir vėl tukstan- 
bar pradėjo vienytis ir čiai jų liks nesvarstytų. 
Dmovskio vadovaujami ele-, 
mentai. Tai yra tautinių de- 
mokratų gaivalas, gana atža- 
gareiviškas, bet Pilsudskio 
diktatūrai griežtai priešin-

GELŽKELIAI PRIEŠINGI 
KANALUI SKERSAI 

AMERIKOS.
Amerikos valdžia planuo

ja kasti kanalą per New 
Yorko valstiją į Vakarus, 
kuris jungtų didesnes upes ir 
ežerus. Už kanalą stoja dau
giau kaip 20 valstijų, bet 
jam priešingos gelžkelių 
korporacijos, nes jis suma
žintų jų biznį.

12,000 BILIŲ ANT KONG
RESO KNYGŲ.

j Susirinkus šį panedėlį

nes tvirtovės be sunkios arti- j
' lerijos vistiek jai nenaudin-
Igos. Taip pasakė Vokie-
I...........
! konferencijoj Ženevoje.
IĮ
karių valstijose buvo jaučia- su tokiais skelbimais iš ūž- xl »«xx A i X>. • • • 1 t rr* • •

skelbti svaigalų.
Tečiaus New Yorko muiti

nės valdininkai tokiu laik- _ X •» a* w
. . Jie 

sake, kad jų supratimu pro- 
ihibicijos įstatymas numato 
tiktai šias šalies spaudą, bet 

Pereito j subatoj šiaurva- apie importavimą laikraščių

! tijos atstovas Tautu Lygos —.ča,-.. v •'zpnpvAip * ra?CTl! nekonfiskuoja.

JOS RANKOSE.
Pereitą sąvaitę Bostone į 1 

dieną policijos rankose mirė 
3 žmonės. Du buvo paimti 
jau be žado nuo gatvių, o 
trečias iš didelio bildingo j rusų artistų iš Maskvos, ir vi- 
sklepo, kur jis dirbo kaipo įsi jie buvo sulaikyti ant Filis 
dženitorius. Visi jie buvo ne-, salos, pakol neužsistatys rei- 
davalgę ir peršalę. Tai vis,kalingos kaucijos. Jie, mat, 
vargšų darbininkų likimas. į atvažiuoja čia tik ant 6 mė- 

-------------- i nėšių, todėl valdžia reika- 
15 ŽMONIŲ ŽUVO SNIE- lauįa kaucijos, kaipo užtik- 

GO PŪGOSE. • rinimo, kad po 6 mėnesiu jie▼ •! * *• • . •/ . - — —* Laikraščiu ]

RUSŲ ARTISTAI SU
LAIKYTI.

J New Y orką šį panedėlį 
atvyko laivu “Carmania” 40

ŽEMES DREBĖJIMAS.
BALTSTOGĖJ BADAUJA 

KALINIAI.
J Lenkų laikraščių praneši

mu, Baltstogės kalėjimuose 
badauja politiniai kaliniai. 
Badavimo priežastis — žvė
riškas kalėjimo administra
cijos elgimasis ir kalinių ma
rinimas. Badavimo priežas
tims ištirti ir tvarkai kalėji
me įvesti iš Varšuvos pasiųs-1 ___ ________
ta tam tikra komisija ir ka 1 Laikraščių pranešimais, tikrai išvažiuos. Jie priklau- 
riumenės chemijos būrys suipereitą nedėldienį per snie- so “Habima' 
j   J 2   S.   5? —  *    _______ TX _a 1 * • • >x

kiančiomis dujomis.

mas žemės drebėjimas.
i -----------------

trupei, kuri-------------------------- ---------------- d  •' . J. --j . - ~ - • ' - —... VI M Į/Vl, VII * 

nuodingomis ir ašaras iššau- go pūgas Rytų valstijose žu- yra palaikoma sovietų val-| 
kiančiomis dujomis. vo 15 žmonių. džios.džios.

.sienio nieko nesako. Taigi 
i tas priklauso nuo to, kaip 

ŠARVUOTI MOTORCIK-, kurie vadininkai supranta 
LIAI BANDITAMS prohibicijos istatyma.

PERSEKIOT. I -___ -____L_
New Yorko policija įsitai-j SPROGIMAS PARAKO 

!sė 5 šarvuotus motorciklius 
;banditams persekiot. Išviso 
• New Yorko policija turi 50 
greitųjų mašinų banditams 

'gaudyt, bet kitos neapsaugo
tos šarvais nuo banditų ku- 
Jipkų. ___ jfc daug sužeista.

DIRBTUVĖJ.
Du Pont parako dirbtu<l 

vėj, Pennsgrove, N. J., šį pa
nedėlį ękspliodavo 2800 sva
rų parako. Ekspliozijoj 5 
žmonės buvo užmušti i

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS PAŠTO 

PLĖŠIKAMS.
Pašto viršininkas New rei- 

gas. kalauja. kad Kongresas iš-
Taigi Pilsudskis turėtų leistų įstatymą, kuriuo pašto 

ir būt beprotis, jeigu prie šito- plėšikai butų baudžiami mir- 
kių aplnkybių jisai ruoštųsi į čia.
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retas grobikas

kaltinamieji kreipėsi i

Abidvi pusės pa-

tymais apsilenkta. i kelia vis naują lermą Seime.
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Pastatyk save savo
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Šitoks veidmainiavimas 
i visus gana sunku is-

Keistas Pasaulis.

■
f i

DA VIENA INTERPE
LIACIJA!

Ne. 49. Gruodžio 3 d.. 1926.

ugo vietoje.

i panašių atsitikimų 
Į Rusijoj buvo labai daug. 

» ♦ * j Mokslininkai žudosi Rusijoj
Pakol nebuvo prohibici- Į dėl nepakeliamo vargo.

Jordan Marsh Company I

į Lietuvos laikraščiai taip Bet “Lietuva” 257-tame O jeigu Lietuvoje yra to- 
pat praneša, kau šiomis die- numery pastato šitą dalyką ’kių piliečių, kurie reikalau-

ir gerokai apkumščiavo.

n E t E I VI S

IUODASIMTIŠKA AGI
TACIJA BAŽNYČIOJ.
“Lietuvos Žinių” kores- 
n (lentas praneša iš šla- 

"*ntų parapijos, kad Įlipęs 
’kvklon pamokslo sakyti 
lebonas Juodviržis 31 spa- 

’ų pranešė, jog šiandien 
-anti “Kristaus karaliaus 
liena” ir pradėjo visa gerk- 
e rėkti:

“Pardavėte Kristų karalių su 
jo visais tarnais! Atidavei Kri
staus karaliją bedieviams val
dyti! Jus Įtikėjo! ‘Lietuvos ži
nioms.’ kurios biauriai melavo 
prieš Seimo rinkimus ir dabar 
meluoja. Nors Seimas ir pripa
žįsta vyskupams. Kristaus ka
raliaus tarnam>. mokėti algas, 
bet dabar sėdėdami bedieviai 
Kristaus karaliaus karalijoj ne
moka jiems algų. Mėto visus 
geriausius katalikus iš vietų!* • 
Parblokš piemenis, išsisklaidys 
ir avys. Tad mylimieji katali
kai! Neklausykite bedievių. Jie 
skelbia, kad mokesčius jums 
sumažino — dabar dar padidi
no. Taigi visi balsavusieji už 
bedievius gailėkitės ir stokite į 
katalikiškas organizacijas ir, 
Kristui karaliui Įsakius, bukite 
drąsus jo kareiviai ir kovokite 
su dabartiniais bedieviais, o 
reikalui esant negailėkite savo 
gyvybės, nes Kristus karalius, 
būdamas žemės ir dangaus ka
raliumi, už jūsų pasisukavimą 
atsimokės dangum."

Ir kad apie šitą užmokestį 
davatkos su špitolninkais 
neabejotų, kun. Juodviržis 
nurodęs visą eilę šventųjų, 
kurie tapę šventais ir užsi
tarnavę dangų vien tik del- 
o, kad kovodami su bažny
čios priešais nesigailėję sa- 
To gyvybės.

Ir kurstydamas katalikus 
>rieš valdžią šitas juoda
šimtis taip rėkęs nepaprastu 
balsu, kad išėję iš bažnyčios 
žmonės ėmę kalbėti apie ne
išvengiamą “revoliuciją.”

Mes nesuprantame, kodėl 
šitokiems kurstytojams Lie- 
uvos valdžia neuždeda apy
nasrio.

nomis Kaune k-ntunirtai visai kitokioj šviesoj. Ji tie-
šventė Rusijos bolševikų 
valdžios Įsikūrimo sukaktu
ves. Bolševikiškas kalbėto
jas sušauktam jų susirinki
me pradėjo pasakoti, kad 
Rusijos darbininkai dabar 
gyveną kaip rojuje. Ir kuo
met vienas iš publikos neno
rėjo tam patikėti, tai susirin
kę komunistai (’ 
žydai) puolė tą žmogų mušti ja atsidarė!
ii- gerokai apkumščiavo. Dėl tariamų lenkiškų mo-

-------------- Jkyklų “Lietuva” turi ve ką 
TRIUKŠMAS DĖL “LEN- pasakyti: Lietuvos Respub?

KIŠKŲ MOKYKLŲ” Hkoj veikia tokie įstatymai,
STEIGIMO. kad švietimo ministeris ne-

Lietuvos klerikalai pakėlė' *t*8Ci.,?o‘prieš švietimo ntinisieri •‘t“?’ Jel«“ tof ™okykĮo« 
prof. Čepinskį dideli triukš- re,kal“J* 

Ima. Jie rėkia, buk jis stei-l”', -
„ejgiįs -lenkiškas mokyklas."ar ir keliu valstv- 

susitarusių

ja savo vaikams lenkiškos 
mokyklos, tai čia juk ne 
prof. Čepinskio kaltė, bet 
kaltė pačių klerikalų, Lietu-; 
vos prabaščių, kurie laiky-: 
darni iki šiol musų liaudį sa
vo globoje ištautino ją. T> 1 j i - c-m • . V, karstų diskusijų bei-

Taigt dėl tų mokyklų kle- mas patvirtino vyriausybės 
rualams butų daug geriau-‘ sudarytą su Tarvbų Rusais 
užsičiaupti. : nepuolime sutartį. Sutarties

—— į pamatinis turinys yra trum-
ipas ir aiškus. Abidvi susita
rusios pusės pasižada gerbti 

“Rytas” praneša, kad 16 į YĮena kitos teritoriją ir nede
ri, lapkričio klerikalai pada-Į čiamybę.
vė da vieną interpeliaciją tvirtina, kad joms pasilieka 
Lietuvos valdžiai. Šituo žy-įPiln°j £an°J 19.20 metais sa
gių jie protestuoja, kam val-,^aiytc'j* Lietuvos ir Ru- 
džia prašalino iš valstybės s’4 sartis. Jei bet kuri susi- 
tarnybos v ieną davatką? : tarusių šalių butų be jos kal- 

į”iL “lenkiškas mokyklas,”! Ir patįs klerikalai, rašyda-' Tai yra jau devinta kleri-,tes uzPuka kuilo> trecios 
' norėdamas sulenkinti" Lietu- mi savo interpeliaciją, nega-įkalu interpeliacija kaip atsi- biu taj .mtr0.;i

...................................................................‘r? .žiSelmtosesiJ“-- Ir -Ji^ pasižada nejlaivvauti 
U1B !S*a- kliena mterpehacjja j.e ki^e lime Jei 

keila nauja !ermą Se.me. !ifcti p^ailot;j priej
>nnnnroWW>- - - --.-u--............ - 3________________________  susitarusių šalių ekonominį

ar finansinį boikotą, tai ant
roji susitarusių šalių pasiža- 

ir tokiam

siog sako, kad klerikalų su
kelta riksmas yra niekas 
daugiau, kaip “nepąžabota 
demag-įgija.” Nuo to laiko, 
kaip valdžia atsisakė mokėti 
naujai prikeptiems vysku
pams algas, klerikalai puola 
vieną ministerį paskui kitą. 
Šita yra jau aštunta jų inter- 

(daugiausia peliacija kaip ši Seimo sesi- _ _ * 4. ? • • « « ■

Kamenevui gręsė katorga. Tar- Į 
domi bolševikai griežtai išsiža
dėjo savo pažiūrų ir Įrodinėjo, 
jog ir jie stovi už ‘valstybės gy
nimą.’ 
padarė 
pudi.

"Kai
anais laikais garsų Dūmos at
stovą ir advokatą A. Kerenskį, 
prašydami juos ginti — pasta
rasis priprastu savo griežtumu 
atsisakė, nes. girdi, apsigyni
mui jie vartoja revoliucionie
rių etikes ir garbės neleistinus 
budus.

"Tuomet Kamenevas kreipė
si į kitus advokatus.

"Zinovjevas niekuomet
pačiuose bolševikuose neturėjo 
kovotojo lenomė.

"Leninas ne kartą panieki
nančiai apie ji atsiliepdavo. 
Daug juoko sukėlė Zinovjevo. 
kaipo 'Pravdos’ redaktoriaus. ’ 
prašymą > Kerenskio vyriausv- į 
bei. kad paliuosuotų jį nuo mo- kalų frakcijos kanu su sme- 
bilizacijos. nes jis ‘ 
dirbęs 'krašto gynimo’ darbą! -

"Spalių bolševikų sukilimui ] 
prasidėjus Zinovjevas, nežino- i 
damas dar kuo viskas baigsis. ; 
atsisakė nuo centro komiteto : 
nario pareigų. Vėliau gi pasida
rė perversmo apologetu.

“Garsusis Trockis pavojaus 
akvvaizdoje taip pat nebūdavo 
ricieriškumo pavyzdžiu. Jis tai 
parodė 1918 m. liepos dienomis 
laike kairiųjų es-ru sukilimo. 
Bendros panikos pagautas jis 
ilgą laiką nežinojo kas daryti. .

“šitie istoriški faktai ir nu- ] 
šviečia mums pastebėtiną ko
munistų opozicijos fiasko. Da
bar galima suprasti, kodėl tokie 
šulai, kaip Trockis ir Zinovje
vas, taip lengvai tapo nustumti 
nuo scenos daug drąsesnio ir 
griežtesnio Stalino, žinojusio su 
kokiais didvyriais jis turi rei-' 
kalą.”

Beveik tas pats buvo pasa
kyta apie tuos “didvyrius” ( 
ir tame straipsnyje, kurį mes 
anąsyk perspausdinom iš 
Amerikos socialistų laikraš
čio “New Leader.”

vą. Daugiausia klerikalai Įėjo parodyt, ^kur švietimo ] darė ši Seimo sesija, 
siunta, kad švietimo ministe- ~
ris neri išvalyti iš mokyklų 
klerikališką raugą ir pasta-1 
tyli jose gryna mokslą.

Susivienijusios visos kleri- Į

•Ptavdoje’ toniniais tautininkais iteikė!
f __ . •- i

l

Nepuolimo Sutarti Su 
Rusais Ratifikavus.

'OKIE JIE KOVOTOJAI.
“Keleivio” skaitytojai jau 

'no, kaip negarbingai buvo 
~ "versti nuo komisarų sostų 

rockis, Zinovjevas, Kame- 
•>evas ir kiti kairiųjų komu
nistų vadai.

Trockis su savo šalinin
kais buvo netik išvyti iš 
Politbiuro ir kitų aukštų vie
tų, bet turėjo da viešai per 
spaudą prisipažinti prie savo 
{laidų ir atsiprašyti prieš 
Maskvos biurokratus, kad 
’ie nenubaustų jų.

“Lietuvos Žinių ’ bendra
darbis A-va dabar parodo, 
kokie iš tų nuverstų komu
nistų kovotojai. Jis rašo:

“Savo laiku liberalinėje ir so- 
spaudoje-cialistinėje Rusijos

buvo plačiai rašyta apie tai, 
kad dar caro laikais Kamene- 
vaa-Rozenfeldas, kai jam grė
sė pavojus būti ištremtam, rū
pinosi per vieną aukštą ponią

. gauti iš caro valdžios ‘malonų 
pasigailėjimą/ Tatai prieštara
vo revoliucinės etikos dėsniams 
ir socialistai pasmerkė Kamė- 
nevo silpnybę. 1914—1915 m. 
karo metu buvo suimta ir pa
traukta teisman visa IV Dū
mos bolševiku frakcija už neva 
‘valstybės išdavimą’ Drauge su 
atstovais bolševikais ochranos 
naguosna pakliuvo ir Kamene- 
vas. Kratant atstovu butą bu
vo rasti Lenino teziai de) atsi- 
nešiino prie karo, kuriuos jis 
rekomendavo frakcijai. Teziuo- 
se buvo daroma išvada, kad re
voliucijos žvilgsniu geriausia 
butų, jei caro monarchija pra
laimėtų karą.

“Tuo remdamos prokuratūra 
apkaltino boBevikų frakciją, 
buk ji nutarusi daryti pastan
gų, kad rusų kariuomenė butu 
kumnsta karo laukuose.
! “Damos

LIETUVOS DARBININ
KAI GINASI NUO 

KOMUNISTŲ.
Lietuvos komunistai 

skato ne juokais skaldyti 
Drofesines darbininkų są
jungas. Todėl sąjungų Cent
ro Biuras išleido šitokį Įspė
jimą :

“Norėdami užgriebti profesi
nes sąjungas,, grupė asmenų, 
pasivadinusi ‘tikraisiais darbi
ninkais,’ ėmėsi skaldymo dar
bo. Matydami, kad sunkiomis 
kovomis atstatytas darbininkų 
prof. sąjungų centras — Cent
ro Biuras nepasiduos jų komu
nistinei diktatūrai, pradėjo tą 
darbininkų Centrą Įvairiais bu
dais griauti. Nuo bendro darbi
ninkų judėjimo atskėlę kelias 
prof. sąjungas, jre sudarė kitą 
Centro Biurą, bet, bijodami tuo 
prieš darbininkus prisipažinti, 
ji pavadino ‘vienybes komite
tu.’ Ir dabar šituo varo dide- 
liausią politinę spekuliaciją ir 
ardymo prof. sąjungų darbą.

“Eidami prie galutino darbi
ninkų jėgų suskaldymo, tie as
menys. sužinoję apie Centro 
Biuro ruošiamą visos Lietuvos 
prof. sąjungų kongresą, be ži
nios Centro Biuro ir prof. są
jungų paskelbė, kad jie irgi 
šaukia gruodžio mėn. sąjungų 
suvažiavimą. Aišku, kad I tą 
savo ‘suvažiavimą’ jie sukvies 
tik savo žmones ir jų pagalba 
norės Lietuvos darbininkų ju
dėjimą traukti komunistų pu
sėn.

“Smerkdamas šitą komunis
tų skaldytojų darbą. Centro 
Biuras, susitaręs su prof. są
jungų Centro valdybomis, pra
neša visiems Lietuvos darbi* 
ninkams, kad šaukiamas atski
rų asmenų gruodžio mėnesį su
važiavimas laikomas neteisėtų 
ir neturinčiu teisės kalbėt prof. 
sąjungų vardu. Į šį ‘suvažiavi
mą’ jokia profesinė sąjunga 

I siųsti savo atstovų neprivalo.

labiau liguista, tai ne sutar
ties kaltė, — i 
miega ramus.

Mes, socialdemokratai, 
naialkeme sutarties sudary- 

• raą ir jos ratifikavimą Sei
me be jokiu svyravimų. Mes 
be jokių abejo iinui remsim. 
vyriausybės pasiryžimą su
daryti panašias sutartis ir su 
kitais kraštais, ypač n^usų 
artimiausiais kaimynais, nes 
nepuolimo sutartys yra tai- 
kos tvirtinimo darbas. Mes 
džiaugiamės, kad Lietui a 
pirmąją nepuolimo sutarti 
sudarė su Rusais. Nepriklau
somai Įvertindami Taiybų 
Rusų vidujinę politiką ir 
daug ką joje papeikdami 

‘kaipo partija, mes vis tik ne- 
oripažįstame sau teisės kištis 
į Rusų vidujinius dalykus, 
kartu nepripažindami ii 
jiems teisės daryti bent ko
kios įtakos i Lietuvos viduji
ni gyvenimą. Bet mes rinitai 
vertiname gerus kaimyni
nius santykius su Rusais ii, 
kiek nuo musų pareis, steng
simės juos tvirtinti.

Jieškodami gerų santikių, 
mes nededame jų pagrindan 
jokių spekuliatyvių tikslų. 
Be taikaus politinio sugyve- 
nimo mes sieksime išvystyti 

I ekonominius Lietuvos santy
kius su Taiybų Rusais ne 
tam, kad bandytumėm rusus 
spekuliatyviai naudoti, bet 
kad galėtumėm su jais eko
nomiškai bendradarbiauti 
abiejų šalių naudai. Tokį e- 
konominį bendradarbiavimą 
-emsime, sudarant prekybos 
sutartį su Rusais ir palaikant 
Lietuvos ekonominių organi
zacijų pastangas jį išplėšti 
kiek tik leis musų pačių ūkiš
kas pajėgumas.

Sudalytoji sutartis nie
kam negrąsina ir nieko ne- 
nrovokuoja. Neprovokuoja 
visų pirma Lenkijos. Jeigu 
Lenkijoj subręstų pasiryži
mas galų gale teisingu buriu 
išspręsti Vilniaus klausimą, 
mes manome, reta kita Lie- 
uvos vyriausybė sutiktų tiek 
palankiai Lenkų vyriausy
bės pasiūlymą jieškoti tai
kaus kelio Vilniaus ginčui 
spręsti, kaip dabartinė.

Mes visą laiką dėjome ir 
dedame didelės reikšmės 
Pabaltės kraštų politinimą 
r ekonominiam susiartini
mui, einant iki sudarymo tų 
kraštų vienos sąj'ungbs: Su
darytoji sutartis mažiausiai

da nedalyvauti i 
boikote.

Jei pagalios iškiltų kokių 
__ , tūli žmonės nežinojo (nesusipratimų tarp pačių su-

kad žmo-:degtinės skonio. O dabar,]tarti pasirašiusių valstybių, 
tai jos sutinka sudaryti tai- 

• komają komisiją taikiai gin
čui išspręsti.

Sutartis sudaroma penke- 
riems metams.

Tai ir visas jos turinys. 
jPrie sutarties pridėti du pa- 

Žydas jį ir geruoju reiškimai — notos. \ ienoj 
ir piktuoju tempia, jų Taiybų Rusų valdžia pa- 

bet asilas kaip Įsikirto, taip kartoja, kad ji nekeičiant! 
ir stovi. Žydas tuomet imasi savojo nusistatymo \ ilniaus 
gudrybių. Jis užeina asilui iš klausimu, nors Vilniaus kra- 
už pakai i o. paima už vuode- štas yra lenkų okupuotas 
ges ir padeda tempti užsi-* Antroj notoj Lietuvos vy- 
spyrėlį atgal. Asilas tuomet riausybė pareiškia Rusų vy- 
leidosi per tiltą zovada. ' riausybei, kad nepuolimo su- 

• * ♦ tarties sudary mas su Rusais
Tas pats priešginybės ins- nekliudys Lietuvai tinkamai 

rinktas yra netik pas žmo- atlikti savo pareigas, kaipo 
nes, bet ir pas gyvulius. I Tautų Sąjungos nario.

K a Ina vertis.I Sutarties tekstas yra ais- 
_______________________  kus ir visais atvejais girti- 

nas: sutartim Lietuvos vv- 
' RUSIJOS MOKSLININKAI riausvbė nori sutvirtinti savo 

ŽUDOSI.
Rygos žiniomis, šiomis

valdžiai interpeliaciją, 
klausdami ar ji užgina švie
timo ministerio politiką, ar 
ne. Toj interpeliacijoj sako
ma:

“švietimo Ministeris ponas 
čepinskas š. m. spalių mėnesi 
Šiauliuose yra pasakęs per 
Šiaulių gimnazijos 75 metų su
kaktuves. kad iš mokyklos rei
kią šalinti tikybą ir tautybę, 
šiuo savo nusistatymu eida
mas ponas švietimo Ministeris 
atstato iš vietų lietuviškų mo-; » ♦ #
kvklu vedėjus, nes jie ‘auklėja !■<,.. 
jaunuomene religinėje ir tauti- _ _ . J
„ėję dvasioje.’ Šiuo motyvu žo-;sakeJ musų rotos
dis žodin vra pašalinus iš vie- >**} ^ejo >r mes turėjom 
tos Telšių gimnazijos dir.-ko j <™njJ1™®“* Bet žmones 
rius kunigas Simaitis... tuomet kiaušinių nenore jo,

, . ,. ir mes turėjom atiduoti juos“Tuo tarpu kaip hetuvių mo- Į nž',ousdykL Dabar
kyklose yra slopjnama lietuvio‘vi.tQS ’irvfei
•launuomenes. auKlei.mas rauti- kiaušjnia žmon& 
neje ,r religinėje dvasioje, po- 
„m Svetimo Mimstenuj le-.ka<J tik įlėtų gauti."

■ dziant steigiama visa eile len- ® \ *
kiškų mokyklų, kurios kuria- ..... . ,
mos palei demarkacijos linija.”; f a

• bučiavo Uršulei rankas iri ______ ,
Kad iš mokyklų yra šiuo-įprašė, kad ji sutiktų už jo!dienomis Leningrade nuri

jami laukan tikybiniai bur- tekėti. V ėliau jiedu apsive-i žudė prof. G. G. Jakobso- 
tai, tai švietimo ministeri į dė. Aną vakarą mačiau Joną nas, žymiausis rusų zoolo- 
galima tik pagirti. Bet kai i stovint be kepurės advokato. gas. Per pastaruosius treji? 
dėl steigimo lenkų mokyklų.; ofise ir prašant, kad tas ,pa-j metus j—""'y .
tai kai kam gali kilti abejo- dėtų jam gauti “divorsą. 
nių, ar čia gerai ministeris 
elgiasi.

Jeigu kas turi negražias | jos, 
l ankas ir nenori, kad žmo- \ deg 
nės jas matytų, tai geriausis]kai degtinė uždrausta, jie 

j__ mėgsta išsigerti.
* * *

Į Neatsimenu kur aš skai- 
I čiau šitokį juoką: Žydas ve- 
'da per tiltą asilą ant pava
džio. Asilas užsinaravijo ir 
'neina.
prašo,

i ~
I

būdas joms paslėpti — drą
siai jas visiems rodyt. Jeigu 
nenorėsit jų rodyt, tai žmo
nėm būtinai rūpinsis jas pa
matyt. Toks jau žmonių bū
nąs. Užlipkit ant stogo ir 
ipskelbkit pasauliui, ką jus 
manot daryt, o pamatysit, 
kad tuomet niekas jumsmeti- 

I kės.

Pamąstyk kuomi jis ar ji džiaugsis, o 
ne kas tau pačiam patmka.

Pirk anksti—anksti mėnesy, anksti 
dėl tavo paties patogumo.

Ateik j Didžiausią Naujosios Anglijos 
Krautuvę, nes Dovanos pirktos iš 
Jordan Marsh Ccmpany Reiškia ką 
nors tiems, kurie jas gauna.

(Lai krantune kurt ura perptlhyta 
Sudėta Bnasios

gerus kaimyninius santikius 
su Tarybų Rusais ir tuo pri
sidėti prie taikos sutvirtini
mo Europos rytuose. Jei su
tartis butų sudaryta r.e su to
kia valstybe, kaip Tarybų 
Rusai, ir jei joje nebūtų bu
vęs paminėtas opus Vilniaus 
klausimas, dėl sutarties ma
ža kas butų kalbėjęs. Bet da
bar kilo triukšmas.

Iš karto nesusivokusi Len
kija suklyko. kad Rusai ir 
Lietuva ruošiasi ją pulti. 
Lenkijai palankios valsty
bės kad ir nekruptelėjo, vis 
tik pažvairavo i sutartį, tar
damos, kad be viešai pa-
skelbtos sutarties turi būt'?alė.jo būt atkreipta prieš 
dar kita, slapta ir. žinoma, 
puolimo tikslams sudalyta, 

i Pžtgalios. neutralių kraštų 
!spauda, ramiau Įvertindama 
Rusų-Lietuvos sutarti, nera
do joje nieko baisaus ir tik 
suderintai pabrėžė, kad Vil
niaus klausimas ištikrujų pa
lieka neišspręstas ir reikalin
gas išsprendimo.

Nuo susierzintų išvadžio
jimų nesusilaikė nė musų ar
timieji kaimynai — latvių ir 
estų dešinioji ir nacionalisti
nė spauda — pranašaudama 
Lietuvai daug nelaimių.

Pažymėtina, kad ir musų 
“katalikiškosios visuomenės 
atstovai,” musu dešinysis

* v

blokas rado reikalo sukelti 
dėl sutarties nemažo lermo 
ir savo spaudoje, ir pačiam 
Seime. Anot jų, sutartis su 
apgaulingais Rusais tik su
gadinanti musų gerą vardą 
Europos vakaruose, neduo
dama mums nei politinės, 
nei ekonominės naudos, o 
gal dar užtraukdama ant 
Lietuvos lenkų ginkluotą 
puolimą.

Praeis trumpas laikas ir 
pakeltas dėl sutarties triukš
mas visai nurims. Nurims dėl 
to. kad sutartis ištikrujų yra 
taikos žygis, niekam negrą- 
sinąs, nieko nesiruošiąs pul
ti. Jei dėl jos lenkų imperia
listu vaizduotė pasidarys dar

musų kaimynus — Latviu^ 
Estus ir Suomius. Ir mes sa
kome, kad eilinis dabartinės 
vyriausybės politinis uždavi
nys, tai energingai dirbti 
Rygoj, Taline ir Helsrnkiuo- 
se Pabaltės sąjungai paruoš
ti ir jai įgyvendinti.

' . (“S-tas.”)

FAŠISTAI AREŠTAVO 
12 KOMUNISTŲ-

Florencijos mieste, Itali
joj, fašistų policija pereitą 
sąvaitę areštavo 12 žymes
nių komunistų. Ji juos kalti
na suokalbiu nuversti fašistų 
valdžią.

RUSIJOJ ATRASTA 
POTAŠO.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Permės gubernijoj, apie 
Uralo Kalnus, rasta apie 30 
keturkampių mylių plotas 
potašo, kurio busią apie. 
300.000.000 tonų.

REVOLIUCIONIERIAI 
PAKLOJO 40 KAREIVIŲ.

Kilusi Albanijoj revoliu
cija prieš prezidento Zogu 
valdžią eina platyn. Būrys 
revoliucionierių pereitą są- 
vaitę apsupo Kastarti mies
telį ir. pakloję 40 kareivių, 
paėmė jį. Gyventojai perėjo 
revoliucionierių pusėn.
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BALTIMORE, MD. 
Baltimores naujienos.

Nesenai ant šventos Elz
bietos bažnyčios laiptų rado 
padėtą kūdikį apie 6 mėne
sių senumo. Kūdikis buvo 
suvyniotas i brangų užklo- 
dą. Dabar daugelis sako, 
kad kūdikis atnešta prie tė
vo namų.

Baltimores komunistai yra 
prasti revoliucionieriai. 
“Laisvė” visuomet rašo: 
“Musų susipratę draugai.” 
Bet, abelnai, pas komunistus 
yra mažai susipratusių. Pa
skatiniu laiku labai nemalo
nių Įvykių buvo komunistų 
šeimynose.
*> šią metų pradžioj atvažia
vo iš Philadelphijos komu
nistas B. i:* atsivežė “pačią.” 
O vietos komunistėliai tuoj 
nusidžiaugė, kad atvyko , 
“susipratęs“ draugas iš Phi
ladelphijos, ir visut- kišdavo ’ 
tą “susipratusį” draugą pir- 
mon vieton. Bet už kiek lai- ' 
ko pasirodė, kad tas komu
nistas B. yra didelis palai
dūnas ir tinginys. Ta atvež
toji “pati” pamatė, kad su 
tokiu sutvėrimu gy venti ne
galima, išvažiavo atgal į 
Philadelphiją. Tada B. susi
nešė su kita moteriške. Bet 
pastaroji moteris augino du 
vaiku, kuriuos reikia mai
tinti, o B. tingi dirbti. Todėl 
B. buvo nuvažiavęs atgal 
pas pirmąją, bet ta įspyrė 
jam i užpakalį.

Kitas komunistas K. Gie
drys buvo darbščiausias 
iš visų Baltimores komunis
tų. Bet ir šitą apsėdo “pikta 
dvasia.” Kiek aš K. Giedrį 
pažinojau, tai man rodos, 
kad jis buvo geras žmogus. 
Bet prieš keletą metų įsimy
lėjo į “susipratusią” draugę 
gyvanašlę Kunigonienę, ir 
jiedu susiženyjo. Gyvenda
mi sugyveno sūnų. Na ir au
gino Kunigoniuką ir Gied- 
riuką. Rodos, viskas klojosi 
gerai. Bet praėjusią vasarą 
komunistas F. pradėjo ge
rintis prie Giedrienės. Netru
kus Giedrienė užgrobė visus 
rakandus ir Giedrį suarešta
vo. Po to visko prisiėjo jiems 
skirtis. Porų persiskyrimai 
dabar Baltimorėj virto pa
prastu dalyku.

Lapkričio pradžioj K. 
Giedrys nusipirko revolveri 
ir nuėjęs į buvusios savo 
draugės butą norėjo į ją šau
ti. Atstatęs revolverį šprik- 
sino, spriksino, bet revolve
ris neišsovė. Kunigoniukas 
(devynių metų vaikas ) šoko 
buvusį savo patėvį mušti. 
Tada moteris pradėjo rėkti. 
Giedrys, matydamas, kad 
įgali būt liestai, išbėgęs re
volverį įmetė į išeigos vietą. 
Pribuvę policmanai ir padir
bėję apie pora valandų re
volveri iškrapštė. Revolveris 
buvo užtaisytas, bet “safety 
pm ’ buvo užleista. Giedrį 
areštavo ir išpradžių neno
rėjo paleisti nei už kauciją, 
bet paėmus advokatą ir už
stačius 1000 dol. kaucijos 
Giedrys tapo paleistas iki 
teismo. Patvirtinimui savo 
korespondencijos siunčiu re
dakcijai iškarpą iš vietos 
dienraščio “Post.”.

Tai šitokie dalykai darosi 
tarpe “susipratusių” prole
taru ir didelių “revoliucio
nierių.” Tai vis “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojai. Mat, 
prisiskaitė iš “Laisvės” apie 
žiaurumus, apie diktatūra, 
tai taip ir elgiasi.
Rubsiuviai turi “vakacijas.”

Vasarą, kada karštis sie
kė virš šimto laipsnių, tai 
rubsiuviai ir prašytojai turė
jo “imtis” su storais žiemi
niais švarkais. Visokie kler
kai, redaktoriai, fabrikų už- 
veizdos ir šiaip proto darbi
ninkai turi vakacijas vasa
ros laiku. Bet rubsiuviai ir 
kitų sunkių darbų darbinin
kai tankiausia gauna “vaka
cijas” apie Kalėdas. Neto-

Į dėl, kad jie to nori, bet todėl, 
kad firmos išbaigia užsaky
mus ir uždaro dirbtuves.

Rubsiuviai ir kiti darbi
ninkai galėtų tą sistemą pa
keisti. Rubsiuviai per metus 
nedirba daugiau kaip 9 ar 
10 mėnesių (ir tai gerais lai
kais). Taigi butų galima ne
dirbti tada, kai prie mašinų 
liepos mėnesyje karštis sie
kia 115 laipsnių. Tankiai 
būna atsitikimų, jog kur vra 
daug mašinų, silpnesni dar
bininkai alpsta iš‘karščio. O 
kada jau visos gamtos gro
žybės pranyksta, ir pradeda 
šiaurės vėjas pusti ir sniegai 

1 lakstyti, tai tada rubsiuviai 
kazyruoja karčiamose. Kad 
tą sistemą pakeitus, reikia 

' organizuotis į pelitines orga- 
; nizacijas ir stoti visiems į 

uniją. Tada tik galėsime ko
voti, kai busim šimtą nuo
šimčių organizuoti. Pavie
niai galim skųstis, vaitoti, 
dejuoti — niekas negirdės. 
Bet kada turėsim spėką uni
jose ir savo atstovus Kongre
se. tada galėsim turėti vasa
ros laiku “atostogas,” o žie
mą dirbsime. *

Buvęs Komunistas.

WORCESTER, MASS. 
Šurum-Burum.

Kelios sąvaitės tam atgal 
musų “jaunikaičiai” paren
gė pikniką savo “prakilnių 
jausmų” patenkinimui. Ši
tame piknike dalyvavo pa-
rinktiniai jaunikaičiai, ne-. 
jaunesni kaip 25 metų ir ne- 
senesni kaip 45. Merginos 
irgi buvo rinktinės, tai yra 
tokios, kurios kuomi, nors ir 
kada nors buvo “pasižymė
jusios.”

Piknikas, sako, buvo labai 
linksmas. Kai pradėjo ūžti, 
tai ir ūžė, kai bitės avelyje. 
Šumino per naktį. “Žaidi
mų” programas buvo labai 
įvairus, nors kai-kam ir ne
malonus. Reikli manyti, 
kad nuo šito pikniko ne vie
na mergina apsirgs “pena- 
saidėmis.” Važiuojant iš 
pikniko namą kai-kurie šo
feriai ant tiek buvo “drą
sus,” kad pakeliui norėjo vi
sus stulpus bei medžius iš
vartyti. Vienok medžiai nuo

Francijos moterų ekspertai pripažino, jog panelė Mistinguette turi gražiausias kojas 
iš visų Francijos merginų. Kitos dvi gražuolės, vadinamos “DoUy Sisters“ prieš eks
pertu nuosprendį protestuoja. Sako, jų kojos esą gražesnės.

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistų prakalbos ir 

prelekcijos.
Lapkričio 18 d. “Laisvės” 

Svetainėje buvo komunistų 
prakalbos ir prelekcijos. 
Publikos susirinko nemažai. 
A. Bimba kalbėjo apie Lie
tuvos ir Rusijos sutartį, 
smarkiai koliodamas socia
listus ir smerkdamas jų lai
kraščius. Jis taip nukalbėjo, 
kad dabartinė Lietuvos \ ai
džia niekuo nesiskiria nuo 

tų karžygių mažai nukentė- buvusios klerikalų valdžios, 
jo. bet iš jų automobilių tai Gaila, kad Bimba yra ant 
tik šiupuliai paliko. " tiek aklas, jog 'nemato skir- 

Ant nrtojaus daugelis tumo tarpe buvusios kleri-
“jaunikaičių” vaikščiojo ap- kalų valdžios ir dabartines 
rištom galvom ir subanda-.koalicinės liaudininkų ir so- <ačius kaip reikia, dailės 
žuotom nosim. Žmonės pasi- cialdemokratų valdžios. Tą zvj]gsniu būt labai graži, 
tikę juos ant gatvių klausi- skirtumą mato visa lietuvių ‘ Gražią Magelioną”
nėjo: “Vyrai, ar ant vainos visuomenė, net ir Lietuvos .Jošė psmenvs iš.'Mirtos Cho- 
buvot?” komunąstai. kurie persimi “ Čia

♦ « ♦ nius Valdžiai tuoiaus t
Padėkavonės Dienoj vie- paleisti iš kalėjimų.

na porelė norėjo praleisti T

.ti, kad Petras nenuskendo 
vydamas paukšti, bet tyčia į 
nusiskandino ir pateko į žu
vų nasrus su visais žiedais.

♦ $ ♦

Tą pačią dieną Collins- 
woodo ALDLD. 190 kp. sta- 

Itė sceiio 
’ vartos.” 
į tą perstatymą
gas.

“ ‘Daktarą 
laoai sudarkė. 
Komandas, kuris buvo tuo iš 
prievartos daktaru, tai būt 

j buvus tikra košė. Tik. pasta
rasis taisė tą darkymą atlik
damas savo pareigą labai 
tinkamai. Kiti lošėjai pusiau 
darkė tą komediją, o kiti vi- 

' sai darkė. Visas scenų pri- 
rengimas buvo netinkamas. 

Į “Publikos buvo nedau
giau 150. šokiams muzika 

j buvo prasta.”
Į Reiškia, viena dalis Cleve- 
■ lando toj pačioj dienoj pei- 
zavo “Gražią Magelioną,” o 
kita dalis darkė “Daktarą iš 
Prievartos.” V. J. Zabulionis

1 
i i

nje “Daktaras iš Prie- 
Ir štai ką rašo apie 

mano drau-

iš Prievartos’ 
Jeigu ne V.

V

aiškint čia negaliu. Ateikit į]tarno rolėj) buvo taip ener- 
*mano ofisą, o ten aš jums vi- gingas ir tvirtas kalboje kai 
įsame kame suteiksiu patari
mus ir paaiškinimus. Bet ne- 

, prisiminė, kad ofise už tuos 
i patar imus ir paaiškinimus 
reikės mokėt pinigus.

Ten Buvęs.

ta lepšė, be jokio jausmo. A. 
Kazlauskas (ligonio rolėj) 
tiko su kalba ir išvaizda, bet 
atrodė per tvirtas iš nugar
kaulio. Kitas ligonis, kurio 
vardo nežinau, netiko būti 

: ligoniu, nes sprandas per 
1 daug storas, o veidai — rau
doni. Taniai irgi atliko ne 
taip, kaip reikia.

Abelnai imant, tai visi lo
šėjai atliko tik pusiau, ko pa
ti melodrama reikalauja, ži- 

! noma, išskyrus Krasnicka. » * _ *
Trumpai sakant, mirtie- 

čiai supeizavo “Gražią Ma
gelioną, o prie to dar ir “iš
romijo,” išplaudami iš "Gra
žios Magelionos” valtį. Štai 
kaip buvo:

Trečiam veiksme. __
paukštis pagriebia žiedus. 

...______ kas lošė ir kaip;tai Pętras nesivijė paukštį su
lošė. Įvalčia-laiveliu ir nei žodžio

J. Dvylis (grafo rolėj) iš apie laivelį neprisiminė, bet 
silpnai lošė; i nuėjo nuo scenos ir atliktas

CLEVELAND. OHIO.
Supeizavo “Gražia Mage

laną.”
Lapkričio 21 d.. Lietuvių 

; Svetainėje Mirtos Choras 
Įstatė scenoje “Gražią Mage- 
lioną.” Apie patį veikalą ne-; 
rašysiu nieko, nes mažai ra
sis tokių, kurie nebūtų skai
tę tą melodramą. Ir ją per- 
stačius

. ilgsniu

!

LAWRENCE, MASS.
Staiga mirčia pasimirė 

jaunas lietuvis.
Šiomis dienomis staigia 

mirčia pasimirė jaunas lietu
vis Antanas Kiaulėnas. Jis 
apalpo dirbtuvėj ir tuojau? 
buvo parvežtas namo. Pasi
kankinęs tris dienas ir neat
gavęs žado mirė. Paliko di
deliame nubudime moteri su 
vienu šuneliu. Tapo palaido
tas ant protestonų kapinių.

Gaila žmogaus nelaiku 
žuvusio. Lai būna jam leng
va šios šalies žemelė.

Romos agentai, žinodami, 
kad velionis buvo laisvų pa
žiūra žmogus, darė pastan
gas. kad pakenkus jo laido
tuvėms. Jie pranešė miestui, 
buk velionis mirė nuo limpa
mos ligos. Tuoj atvažiavo iš 
miesto Sveikatos Departa
mento atstovai ir įsakė, kad 
lavonas tuojau? turi būt pa
laidotas ir kad lydėt i kapus 
gali tik šeimyna viename au- 
tomobiliuje.

Vienok to įsakymo gimi
nės neklausė ir velionį palai
dojo iškilmingai, palydint 25 
automobiliams. Pakelėj Ver- 
mauskas su Juru iš automo
bilio žiurėjo į laidotuvių 
procesiją. Veikiausia jie tai 
darė šnipinėjimo tikslais.

Ten Buvęs.

LAWRENCE, MASS.
L. T. P. Vakarienė.—Mirė 

jauna moteris.
Padėkavonės Dienoje, tai 

yra lapkričio 25 d., Lietuvių 
Tautiška Parapija buvo su
rengus vakarienę. Žmonių 
susirinko daug. Prieš pat va
karienę buvo išpildyta pui
kus programas — dainos ir 
muzika, vadovaujant varg. 
J. J. Tamulioniui. Vakarie
nės metu visą laiką linksmai 
griežė lietuviškus ir kitokius 
muzikos grojus Tamulionio 
orkestrą.

♦ *

Lapkričio 21 d. netikėtai 
mirė jauna 34 metų moteris 
Cecilija Šilanskienė (po tė
vais Buriutė). Velionė, paė
jo iš Gardino rėdybos, Lata- 
žerio kaimo. Paliko nubu
dime vyrą Juozą šilanskį ir 
dvi dukreles, Liudvisę 8 me
tų ir Virginiją 3 metų. Velio
nės motina Ona. tėvas Do
mininkas, sesuo ir brolis Ig
notas Būriai gyvena Lietu
voje, o du broliai Tarnas ir 
Kazimieras gyvena Ameri
koje. Lapkričio 23 d. velionė 
lapo palaidota ant lietuvių 
tautiškų kapinių, su bažnyti
nėmis apeigomis. Lai būna 
jai lengva ilsėtis šios šalies 
žemelėje.

Velionės vyras Juozas Ši
lanskas taria kuoširdingiau- 
sios padėkos žodį visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse. 
O labiausiai dėkoja Petronei ' 
Čiurlionienei ir Uršulei Ki- 
jevienei, per kurių pasidar
bavimą buvo sukolektuota 
fabrike ant kvietkų ir nu
pirkta du puikus vainikai. 
Taipgi ištaria kuoširdin- 
giausi ačiū ir visiems au- 

. kautojams.
Lavrence’ietis.

jr Lietuvą smenys iš.3

nai^ftTės’u.

x - - ,_____ i, Po Bimbos flkali-malienėi
linksmai laiką, bet-užbaigė: pirmininkas V. Paukštys. pradžios labai !

perskaitė tam tikrą rezoliu- pabaigoje, netekęs sūnaus, |kriukis. Ta scena, kurią mir- 
ciją, kurioje reikalaujama, lošė tinkamiau, bet žodžių itiečiai “išromijo,” yra viena 
kad Lietuvos valdžia įleistų nemokėjo. O. Rųdzenskaitė {gražiausių tame veikale. Bet 
į Lietuvą Amerikos komu- (grafienės rolėj) lošė pana-jos publika nematą, 
nistų laikraščius — “Lais-šiai kaip ir grafas, tik žo-

labai liūdnai. Panelė Jo- 
sephine Savage (lietuvai
tei, 19 metų mergina, išva
žiavo ant “raido” su tulu H. 
S. Demoorjian (armijonu), 
42 metų senberniu. Jiedu va
žiuodami veikiausia roman- 
savo ir nepajuto, kaip jų ma
šina bėgdama visu smarku
mu atsimušė į medį. Abudu 
pasažieriai susižeidė mirti
nai. Armijonas buvo gyvas 
tik pusę valandos, o lietu
vaitė ir dabar dar kankinasi 
ligonbuty* bet vargiai bepa- 
gis.

Gaila jaunos ir gražios 
lietuvaitės. Bet lai šitas ne
laimingas “raidas” būna pa
mokinimu kitoms mergi
noms. ♦ ♦ ♦

Padėkavonės Dienoj SLA. Įduotus klausinius nei Bimba. 
57 kuopa statė scenoj isto- nei pirmininkas neatsakė, 
rišką veikalą “Pileniečiai.”. Potam sekė daktaro Kaš- 

kiaueiaus prelekcija, kuri 
buvo visai neįdomi. Būda
ma*' už nele^ales operacijas 
kalėjime, KaškiauČius pra
rado žmonėse pasitikėjimą, 
todėl dabar komunistų su-

I
inistų laikraščius — “Lai? 
i vę,” “Vilnį” ir “E A J E 
|Balsą.” "Kas už rezoliuciją, ties. Jos kalbos tonas tiko, 
!pakelkit rankas!” 
|mandavojo pirmininkas. Pa- 
I kėlė apie pusė publikos. 
“Dabar, kas prieš rezoliuci
ją, pakelkit rankas.” Pakėlė 
irgi apie pusė publikos. Ka
dangi balsai nebuvo skaito
mi, o tik pirmininkas spren
dė, tai jis ir nusprendė, jog 
“didžiuma” už rezoliuciją.

Buvo paduota keli raštiški 
paklausimai, tarp kurių bu- 
vo klausimas: “Ar i Rusiją 

lyra įleidžiami priešingi bol
ševikams laikraščiai?” I pa

rišką veikalą “Pileniečiai.” 
Veikalas gražus ir aktoriai 
buvo geri, bet... ne visi'. Ku
rie dideles roles turėjo, tie 
labai gerai savo užduotis at
liko, bet kuriems tik po ke
liolika žodžių reikėjo pasa
kyti, tie “sustakino,” nes ro
lių neišmoko. Tai visiškas tų 
žmonių apsileidimas. Vieni 
dirba su pasišventimu, o kiti 
lyg ant juoko. Slapukas.

PITTSBURGH, PA.
L. M. D. 25 metų jubilėjus.

Lapkričio 20 d. buvo iš
kilmingas balius, o lapkričio 
21 d. koncertas ir prakalbos. 
Lygiai ant 8 vai. vakare bu
vo pradėtas programas. Ant 
estrados sustojo visa eilė se
nųjų narių L y. tų, kurie jau 
25 metai priklauso prie L. 
M. D. Užpakaly jų buvo su
sigrupavęs N. S. JaunuoĮne- 
nės Choras po vadovyste 
Aliukonio. Uždangai pasi
kėlus choras užtraukė Lietu
vos himną. Po himno nariai 
nuėjo nuo estrados, o choras 
dar sudainavo keletą daine
lių. kas publikai labai pati
ko. Cboras^urėjo grįžti net 
po kelis kartus. Kiti chorai 
nedalyvavo, nors buvo pra
šyti. Buvo prisiųsta pasvei
kinimo telegrama nuo SLA. 
3-č.io apskričio ir laiškas nuo 
Sa ndams 36 kuopos.

Muzikaliam programe da- 
Į lyvavo visa eilė pijanisčių, 
j smuikininkų ir solistų, kaip 
u-i’ pijanistės Milda Virbic- 

į kaltė. Malvina Rukaitė, Ona 
i Valkauskaitė. Marijona Čes- 
'naitė, Ona Lelioniulė;-smui
kininkai Gerdruda Platakiu- 
tė. Vytautas Virbickutis, 
Bortą Matinoniutė; solistės 
Elena Lelioniutė, Rožė Lu- 
koševičiuiė. Tadviga Phikiu- 
tė. Stela Plukiųtė 'ir J. As
trauskas. Zanaida Venslo- 
viukė labai puikiai pašoko 
“pirštų šokį;” jai akompa
navo Adelė Venclovas 
LMarčiulaitienė). Kalbėjo J. 
K. Mažiukna apie L. M. D. 
nuveiktus darbus. P. Dargi? 
sakė monologą apie rinki
mus į Lietuvos Seimą ir pa
lakė prakalbą apie Lietuvą. 
Visi savo užduotis atliko 
kuoptiikiausia. Beje, Stanis 

, Pauliukoniukas gerai pasi
rodė su akonlinka. Žmonių 

gos pasiųstos drg. K. Bieii-1 buvo pilna svetainė ir visi 
nio vardu į Kauną. Aukavu-i užsilaikė kuogeriausia. Visi 
siems knygas ’r prisidėju-įsu atyda klausė programo. 
siems prie knygų pasiuntimo; Varde L. M. D. Komiteto ir 
varde Lietuvos Socialdemo- 'Rengimo Komisijos tariu šir- 

į dingą ačiū visiems dalyva- 
St. Žukauskas, vusietrs. J. Virbickas

WILKES*BARRE, PA. 
Knygos Lietuvos Socialde- 

kai. mokražų Partijai. >.
Kaip jau yra žinoma. Lie

tuvės darbininkai reikalau
ja iš amerikiečių gerų kny
gų ir laikraščių. Jie nori 
šviestis, bet neturi iš ko lite
ratūros nusipirkti. Taigi 
musų, susipratusių darbi
ninkų, pareiga siųsti Į Lietu
vą knygas ir užprenumeruoti j 
laikraščius —- “Keleivi” iri 

;/* kariuos Lietu
vos darbininke1’ labiausia; 
myli.

Aš ir kiti draugai pradė- 
nežinodamas, kur jome rinkti knygas ir surin-

Kada 
Petras padėjo žiedus, kurie

Darbininkių džius geriau žinojo iš atmin- buvo suverti ne ant raudono “Naujienas
šniūrelio, bet ant rudo, tai*

— užko- bet verkt nemokėjo. J. Vaši-; paukštis (balandisr paleis- 
liauskas (grafo sunaus ro- tas ant scenos sukosi vjršuj 
lėj) lošė nei kiek negeriau, scenos, nežinodamas, kvu ------ .................. - ------
kaip grafai, tik šis žodžius dingt, pagalios nusileido ant; kom jų gana . daug — vir- 
gerai mokėjo, kurie skambė- grindų, bet nuo žiedų gana - šaus 40 dolerių vertės.
jo per visą veikalą rnonoto- toli, visai kitoj pusėj. Kai; Knygų pasiuntimui auka- 
niškai, panašiai Į davatkos j Petrui prisiėjo kalbėt, kad j vo šie draugai: St.Žnkaus- 
poterivs. J. Tamošiūnas (ka- ”i v P no i
i-ivio rolėj) lošė neprasčiau, 
už viršutinius, bet jo kalbos 
garsas toj rolėj netiko. J. 
Krasnickas (karaliaus ro
lėj) lošė gerai, tik karaliaus 
vietoj buvo per mažas. Ja-

V. P., Ciceliauskas po 1 
iš

paukštis nusinešė žiedus,” xas, .
tai žiedai gulėjo savo vietoj, dolerį. St. Tamošauskas 

vaikštinėjo ant Edwardsville pridavė 4 dol.. < 
__ 1—’— ----------------- 1---- > šie d rau
ką i Petras, i gai, dėdami po 50c.: St. Ta-

o paukštis
grindų; tik tada paukštis pa--kuriuos suaukavo
kilo nuo scenos.
neva vydamas paukštį, pa
spyrė koja balandį, tai pas- 

Į pa- nušauskaitė (karalienės ro-'tarasis pakilo aukštyn, atsi-

rinkimuose jis bando garsin
ti? kiek galėdamas. Kalbė
dama.4' apie ly ties organus, 
jis pasakė: “Aš čia jums tik 
primenu kas reikia žinot, bet

lėj) lošė prasčiau už karalių, 
bot geriau už kitus. A. Kana- 
peckaitė (Magelionos rolėj) 
•ošė vidutiniai, bet toli buvo 
nuo'paties reikalo; ją labai 
darkė drabužiai. O. Astram- 
skaitė (Magelionos prižiūrė
tojos rolėj) lošė apygeriai, 
bet labai neaiškiai kalbėjo. 
V. Dadonis (minyko-kunigo 
rolėj) atliko gerai: žinoma, 
buvo trukumų, bet ne liek, 
kaip pas kitus lošėjus. Ch. 
M izereviči us (klioštoriaus

mušdąmas i Petrą ir i scene- 
rijas. o Petras užlindo už 
scenerijų. Ar ne puikus vaiz
das? Paukštis žiedų nenune
šė, 9 kitam veiksme Petro 
motina kalba, kad žiedus ra
do virėjas žuvies viduriuo
se ir tuomi pamatuoja, jog 
Petras nuskendo ir pateko i 
žuvų nasrus su visais žiedais. 
O kadangi Petras nešit i jo 
paukščio su laiveliu, o tik

šie drau-

mosauskas. J. Janeliunas, J. 
Lachus, A. MatuleviČia. F. 
Poška, P. Židonis, St. Marti
naitis, J. Pipiras. Viso su
rinkta 7 doleriai. Knygų pa
siuntimas į Lietuvą kaštavo 
$5.20. Liko $1.80. Likusieji 
pinigai pasiųsta per “Nau
jienas” Socialdemokratų 
Rėmimo Fondui. Visos kny
gos pasiųstos

I

žingsniuodamas užlindo už’kratų tariu širdingą ačiū, 
scenerijos, tai davėsi supras-' - -------------

1 ■
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Maikio su Tėvu

4.

Pasikalbėjimas

kad

su prietelis Pilsudskis butų su
muštas. tai tuomet ir mums. 
Lietuvos kunigams butų pra
pultis. Bedieviai išdraskytų vi
sas klebonijas ir iškartų visus 
klebonus. Taigi jeigu kils vai
na. tai aš tau parašysiu kaip 
mums einasi. O jeigu gromatos 
nuo manęs negausi, tai jau ga
li pasakyt savo vyčiams, 
pasimelstų už mano dūšią. 

Su didele pagodone. 
Kun. Mylibobas.

______________ —Na. tai ka tu. Maike. 
ba tai yra didelis dabar pasakysi?

KELEIVIS

Reikakuja Pakeist
** ___ >♦ 22___• i 1Mz,. »z ii- lation” jisai skaitlinėmis(lUDlIDO Kontroles pripąrodė, kad žmonių skai

čius ant žemės nuolatos au- 
Iga ir. jeigu gimimas nebus 
kontroliuojamas, prieis prie 
to, kad žemė nebegalės visu 
išmaitinti. Todėl jisai ir pa
lakė. kad gimimą reikia 
kontroliuoti. Tas sukėlė bai
sią audrą atžagareivių sfe
rose. bet pažangus žmonės 
Malthuso idėjai pritarė ir 
platina ją.

Olandijoj gimimo kontro
lė praktikuojama jau per 40 
metų su viršum. Šiandien te
nai yra apie 50 klinikų, kur 
kiekviena moteris gali už 
dyką gauti patarimų, kaip 
apsisaugoti nuo garnio. Ir 
štai kokios pasekmės; pirma 
Olandijoj iš kiekvieno 1,000 
gimusių kūdikių 180 numir
davo tais pačiais metais. Įve
dus gimimo kontrolę, dabar 
iš tuksiančio numiršta tiktai 
60. Vaikų gimsta mažiau, 
bet gimsta tik tada, kada tė
vai jų nori, užtai jie būna

įstatymą.
Ne\v Yorko valstijos Mo

terų Balsuotojų Lygą turėjo 
dabar savo suvažiavimą ir 
nutarė reikalauti, kad atei
nančių metų Iegislatura pa
keiktu gimimo kontrolės ista- 
tymą.

Dabar New Yorko, kaip ir 
visų kitų valstijų, įstatymai 
diaudžia gimimo kontrolę 
praktikuoti. Daktarai gali 
duoti patarimų apsisaugoji
mui nuo vaikų tiktai tokioms 
moterims, kurios serga kokia 
nors liga.

Minėtoji Nevv Yorko mo
terų draugija gi reikalaus ši
tą įstatymą pakeisti taip, 
kad daktaras galėtų duoti 
reikalingų patarimų ir vais
tų kiekvienai ištekėjusiai 
moteriškei, kuri tik tokio pa
tarnavimo reikalaus.

Gimimo kontrolė, tai la
bai opus klausimas. Jo rei
kalauja beveik kiekviena 
susipratusi moteris ir beveik 
kiekvienas pažangus gydy
tojas.

Jeigu žmonės kontroliuo
ja gimimą savo naminių gy
vulių ir paukščių, tai kodėl 
jie negalėtų savo gimimo
[kontroliuoti?

Gimimo kontrolei priešin
gi tiktai tokie atžagareiviai, 
kurie gyvena da viduramžių 
idėjomis. Supuvusios mora-! 

į lybės apaštalai sako, kad gi- 
Įmimo kontrolė esanti nedo
ras daiktas, ]_ 

: vui ir tėvynei, nes Dievas lie- |pęs *

t
I

—Eik šen. Maike. pasa
kysiu naujieną.

—Ar gavai kur išsigert?
—Šiur, Maike, išsigert aš 

visada gaunu. Ale ne apie 
tai aš noriu kalbėt. Aš noriu 
tau pasakyt, kad aš gavau iš 
Lietuvos gromatą nuo vieno 
kunigo.

—O ką jis rašo?
—Orait. Maike, jeigu tu 

toks cekavas. tai aš galiu tau 
pasakyt, tik tu niekam to ne
išplepėk. kad bedieviai ne
sužinotų, f 
sekretas. Jis rašo man taip:

Staršam Vyčiu Generolui. 
Boston. Musu čiužė. 
Junaitet Steic.
Tejjul bus pagarbintas!

O dabar apznaiminu tau. kad 
mes riktuojamės prie vainos. 
Kada aš sakau “mes.’’ tai reiš
kia aš ir kiti Lietuvos dūšių ga
nytojai. Teisybė, aš pats vainos 
bijau, ba turiu iš Dievo apveiz- 
dos gerą palivarką, priguliu 
prie kunigu banko ir gaunu ge
ru procentu, o per vainą gali
ma tą viską patrotyt. Be to. aš 
turiu gražią gaspadinę Kuni- valstybės priešui, tai jis yra nėms, 
gundą tai ir ji nenori vainos, išdavikas, vistiek ar jis kuni- duonos užsidirba, tie ponai
ha bijosi, kad manęs neužmuš- ar ne. pataria turėti po tuziną vai
tu. žinai, per vainą gali visaip —Na. o kaip tu mislini, kų!
atsitikti. Bet vaina reikalinga, vaike, ar gali taip atsitikti ? Į Kiek vaikų turėti arnetu-
Bedieviška cicilistu valdžia at- —Kaip? rėti, tai ne valstybės ar ko-
sisakė mokėti mums algas. Ne
gana to. ji dabar nori pakasa- £3S man rašo.
vot šliubus. krikštynas ir kito- —Gali būt, tėve. Pasauly- 
ki musu bizni uždaryti. Nori jc viskas yra galima. Lietu- 
padaryti taip kaip jusu bedie- vos kunigai senai jau trokšta 
viškoj Amerikoj, kur žmogų su katalikiška Lenkija susi
guli apženyt miravas sudžia ar- vienvt. Ir galimas daiktas, 
ha notarijušiLs. o krikšto, sako, kad jie remtų Pilsudskio žy- 
risai nereikia. Kada vaikas gį visomis keturiomis. Bet 
gims, tai valsčiaus pisorius už- jeigu lenkai užpultų Lietuvą, 
rašys jo gimimo dieną, vardą, tai Rusija netylėtų. O SU Ru- 
ir atliktas kriukis. Tokiu spa- sijos pagalba Lietuva leng

vai lenkų užpuolimą atrem
tų. Ir Lietuvos klerikalams 
tuomet butų bloga. Jie turė
tų bėgti Ryman, kitaip žmo
nės pradėtų juos linčiuot. 
Taigi kunigų unija su Pil- 

o Ožka ožiuką, tai kodėl ka- sudskiu gali pasibaigti tuo, Iš kiekvieno 1.000 kūdikių 
tenaĮ 779 numiršta nesusi
laukę 2 metų amžiaus. Pat
riotai sako, kad gimimo kon
trolė reiškia vaikų žudymą. 
Bet kuomet 779 kūdikiai 
miršta iškožno tuksiančio, 
ar tai nėra žudvmas?*■

Daleiskime, kad mokslo 
pagalba galima ligas praša
linti ar bent sumažinti. Da
leiskime, kad vaikų gimsta 
daug ir visi jie užauga. Koks 
iš to rezultatas? Gyventojų 
skaičius tiek pakyla, kad 
valstybė nebegali jų išmai
tinti. ir noroms nenoroms 
jai prisieina tuomet plėsti sa
vo ribas. Rezultatas yra ka
ras, žmonių skerdynė ’.

Užtai jau 1798 metais an-; 
rėžė iš vokiečių teritorijos ir glų profesorius Thomas Ro-, 

bert Malthus paskelbė gimi-

—Aš sakysiu, kad tu, tėve, 
turėtum kuo greičiausia pa
rašyt tam kunigui atsakymą 
ir patai! jam prie Pilsudskio 
iegijonų nesidėt, nes kitaip 
jis gali būt pakaitas kaipo 
Lietuvos išdavikas.

—Ar tu. Maike, iš tikro 
mislini, kad bedieviai galėtų 
kunigą pakarti?

—Karo metu, tėve, valsty
bės išdavikai visur yra žudo
mi.

. Savo i (1) Stovėk tiesiai; stiep- 
of Popu-1 kis i viršų kaip gali, tartum

norėdamas galva lubas pa
siekti. Vaikščiok tiesiai, pil
nu žingsniu ir kvėpuok pilnu 
krutinę. Sėdėk irgi tiesiai.

(2) Kiekvieną dieną, prie 
pirmos progos, daryk šito
kią gimnastiką: (a) Atsi
gulk ant pečių ir gerai išsi
tiesk. paskui kelk išlengvo 
galvą ir ištiestomis ranko
mis pasiek savo kojų pirštus, 
kojų nesulenkdamas; (b) 
Atsigulk ant pilvo ir gerai iš
sitiesk. padėk rankas ant sa
vo šlaunų ir stengkis pakelt 
savo galvą taip aukštai, kaip 
gali; (c) Atsigulk ant pečių 
ir išsitiesk, pakelk kojas ir 
laikydamas jas tiesiai ban
dyk kojų piratais pasiekti 
grindis.

No. 49. Gruodžio 8 d., 1926.

Darbai

Kaip Buvo Eikvojamas 
Lietuvos Turtas

Kasdien 
naujų davinių, 
čionvs

vis ’

Socialdemokratas Pleč- skundžiasi neramumu. Kar- 
kaitis iškėlė Lietuvos Seime tais viskas pereina ir ligonė 
tokių krikščioniškų darbų, vėl normalė, 
apie kuriuos skaitant plau
kai šiaušiasi.

Pasirodo, kad prie kunigų 
valdžios Lietuvoje buvo 
ivesta tikra inkvizicija. Su
imti žmonės krikščioniškų 
žvalgybininkų buvo taip 
kankinami, kad iš proto išei
davo.

Paduosime čia tik vieną 
pavyzdi.

1924m. krikščioniški žval-
• i -suėmė merginą 

. „du Šmaigauskaitę ir užsi
darę ją i tamsų kambarį taip 
ją nukankino, kad nelaimin
goji paskui išėjo iš proto.

Vasario 26.—Taip pat.
■ Vasario 28.—Kadangi li
gonė gąsdina ir nervuoja ki
tus ligonius, ji evakuota 
Kaunan.

Po trijų sąvaičių ligonė vi
sai išėjo iš proto ir buvo iš
gabenta i Tauragę. Sako, 
kad jai nuolatos vaizduojasi 
krikščioniški žvalgybinin
kai : jie gaudo ją, persekioja 
ir kankina.

Tai ve, kokie kunigų vieš
patavimo rezultatai!

l

Kokia Nauda 
iš Mokslo?

„Pa kaiif^ki-ikS • Ve?ika?’ kurismuvežė šitą 
daug sveikesni, motinos gali ič'ionvs” begėdiškai eikvojo zvalgY>?? l Iš
gėriau juos prižiūrėti. ir to-1SUnkiai surinktus iš mokės-:but1’ dabar ave šitokį-

čių mokėtoju pinigus. Pas
kutinėmis dienomis Valsty
bės Kontrolei padarius bu
vusių krikščionių mmisterių 
apyskaitų reviziją, paaiškė
jo, kad kai kuriems krikš
čionių ministeriams atsista
tydinus atlyginimas buvo 

' permokėtas, paėmė daugiau, 
negu įstatymai leido. Tos iš
laidos sudaro 51.333 litus ir vežti į ligoninę. Aš sutikau. 
34 centus. Valstybės Kontro- ■ Prie žvalgybos sustojau ir 
lė nesutiko tų jšlaidų patvir-. laukiau išnešant ligonį, bet 
tinti ir pasiuntė dabartiniam Jnesulaukęs įėjau į žvalgybą 
ministeriui pirmininkui raš- (vidun). Įėjęs į žvalgybą, iš- 

• tą, kuriuo prašoma padaryti į girdau baisų riksmą Šmei- 
atatinkamų žygių tiems pini-; gauskaitės motinos, kurią aš 
gams gražinti atgal valsty-1 gerai pažįstu. Kambarys bu
bės iždan.

Nors nėra jokio įstatymo, 
bet- patys krikščionių minis- kurie mane pakvietė, ir žval- 
teriai buvo pasiskyrę sau 

■ švenčių priedus ir tuo budu 
neteisėtai iš valstybės iždo greičiau išneštų ligonę, jie 
paėmė 42,500 litų. ... * ~ j ___L_ __

Štai kur dingdavo kruvinu išėjau į gatvę. Po kelių mi- 
prakaitu uždirbti žmonių Ii- nučių išnešė abu policinin- 
tai. į kai kažką į kaldrą įvyniotą
—j-------------------------- - - ■ ——" ir įkišo į karietą. Man pasi-
SULAIKYTI UŽ PRIEŠ- ■ rodė, kad į karietą kiša ne- 
VALSTYBINĘ AGITA- žmogų ir aš pradėjau

pi i a šaukti ir protestuoti. Polici-
, . - , ninkai atsakė: “Važiuok”!Panevėžyje uz pnesvals- M„ alvažiavonle į Taborii- 

tybinę komunistinę agitaciją kio kiemą> yramie,to «. 
sulaikyti vietos gyventojai inž Greit len atbį 
Tamasauskas Jonas, Gaška • • - - - --
Ignas ir Mauša Birlis. Kiti 
tris Traube • Wulfas, Kapš- 
teinas Joselis ir Sluga Abra-

’ omas bedarant kratą pasi-

dėl jų daugiau užauga.
Taigi kvaili Įstatymai, ku

rie draudžia gimimo kontro
lę, turėtų būt atšaukti. Šei
myna bus laiminga tiktai 
tuomet, kuomet ant tėvo ir 
motinos sąžinės neguls būrys 

i alkanų ir apdriskusių vaikų.

ir Sėdėkite Tiesiai
Jusų kūnas yra mašina. 

?
kuomet būna tinkamai var- 

žmonėms daugintis, o tojama. Taiej, jeigu jus nori- 
; tėvynė reikalauja kareivių. Į te, kad jūsų kūnas darbe ir 

Bet tai yra dūmas argu- žaidimuose bei sporte atlik- 
įmentas. Dėlto, kad Dievui ir tų tai. ko jus pageidaujate, 
l tėvynei reikia daug ubagų ir vartokite kūną su protu ir 
kareivių, tai vargingo darbi- didžiausiu atsargumu, taip 
ninko šeimyna turi būt apsi- kaip jus vartotumėt brangią “ - -- j

Į
i

priešingas Die- Toji mašina dirba geriau

krovus vaikais’. O kas gi mašina. Jus paprastai žinot, 
jam užtai atlygins? Ro reikia

Darbininkams armijos ne-i Jiui, kad jisai gerai traukt 
reikalingos. -Jeigu patrio- Kuomet leidžiatės 
tams reikia kareivių, tai te- mobilium į ilgą kelionę, pir- 
gul jie patįs juos ir auklėja. (miausia jus ji apvalot, su- 
Dabar gi yra visai atbulai, ’drutinat šriubus. gerai išalie- 
Kapitalistai, kunigai ir kito-j juojat. pripilat vandens ir 

na save dideliais patriotais, Jįmo reikalauja ir jūsų ku- 
patįs vaikų neauklėja, o jei- nas. Jus privalote savo kūną 
gu ir turi, tai nedaugiau kaip netiktai maitinti, bet ir apva- 

—Bet kunigas negali būt vieną arba du. Jiems, mat, Mi ir sudrutinti. Apvalymas 
išdavikas, Maike. Įgimimo kontrolę galima yra kūno švarumas, .

—Jeigu jis padeda savo praktikuoti. Bet darbo žmo- tinimas — tinkama gimnas- 
s, kurie vos tik sau ant tika.
----- --------------------- §tai keli patarimai, kurie

i- palaikys jūsų kūną tvarkoj: ' slėpė.

jusų automobi- 
ų 

su auto-
!

įkįe dykaduoniai, kurie vadi-;įezolinof To paties prižiurę-
■ w zl i zl zxl i m ** '   21 1 2_ -  --

I

ir jūsų ku-

s, o sudru-

merginą iš žvalgybos i ligon- 
Į pa-

liudvma: * •*
“1925 m. ar 1924 m. žie

mą, laiko gerai neatmenu, 3 
; vai. p. p. aš vežiau vieną po
ną į Vilkaviškio dvara. Grįž
tant, prie dežiuriuojančios 
budelės mane sulaikė pol. 

’ Kavaliūnas ir dar vienas. 
Juodu prašė mane važiuoti į 
žvalgybą, paimti ligonį ir at-

vo tamsus, jame buvo Šmei- 
gauskiene, abu policininkai,

gybininkas, plikas, vidutinio 
ūgio. Aš prašiau, kad jie

atsakė: “tuojau.” Paskui aš

sabu bedieviai nori išnaikinti 
katalikus Lietuvf ir visus pa
daryt žydais. Zincma. jie sako, 
kad kataliku vaikai ir be krikš
to gali būt katalikais. Girdi, 
jeigu karvė gali pagimdyt ver- 
ši. < 
talikė negalėtu pagimdyt kata- kuo Rusijos carui ir Vokieti- 
liko? Tai šitaip kalba bedieviai, jos kaizeriui pasibaigė didis 
Ir jeigu jie ilgiau Lietuvoj pa- karas. \ ietoj laimėti, jie vi- 
viešpataus. tai galės ir tvankus SlŠkai Žlugo.
iš mus atimti. Taigi mes turė
jome slaptą kunigu susirinki
mą ir nutarėm prašyti Pilsuds
kio. kad jis užimtu Lietuva ir 
priskirtu ją prie katalikiškos 
Lenkijos, šito reikalauja ir 
šventas tėvas. Tokiu spasabu 
bedieviška valdžia bus nuvers
ta ir šventoj Lietuvoj vėl už
viešpataus klebonai. Bet nc-

—Ogi taip, kaip tas kuni- kių ten moralistų biznis, bet į 
pačių tėvų dalykas. Vaikų 
auklėjimas yra baisi našta [ 
motinai. Todėl ji visų pirma i 
ir turėtų spręsti, ar ji nori tą į 
naštą nešti, ar ne. Ir ji turė
tų žinoti, kaip šitą reikalą 
kontroliuoti.

Akli patriotai nemato, 
kad pati gamta naikina vai
kus, kuomet jų perdaug! 
gimsta. Tamsiuose kraštuo-į 
se, kur žmonės greitai vei
siasi, jiems pritrūksta mais
to. jie būna nedapenėti, silp
ni ir visokios ligos šluoja 
juos į kapus šimtais. Geriau- 
sis pavyzd is gali būt Kynai.

—Na, palauk. Maike, aš 
nueisiu pas zakristijoną pa
sikalbėt. Pamatysiu, ką jis 
pasakys.

VOKIETIJA NEPRIPAŽĮS
TA LENKAMS “KORI

DORIAUS.”
Vokietijos užsienių reika-

mislyk. kad bedie\iai taip leng- lų miniteris Štrezemanas pa- 
vai mums pasiduos. Jie jau pa- sakė Reichstage, kad Vokie- 
dare sojuzą nu Maskva ir gali ti ja niekuomet nepripažin- 
but, kad Pilsudskio vaiskui ant sianti Izmkijai Aukštosios 
Lietuvos užpuolus, bolševikai Silezijos ir Dancigo “Kori- 
ateis m ūsų bedieviams j talką, doriaus,” kuriuos aliantai iš- 
Taigi gali kilti labai didelė vai- i__ _  .„‘..L L, .
na. Ir jeigu, neduok Dieve, mu-'atidavė lenkams.

Gražuolė judžių aktorė Peggy .Joyce persiskyrė jau su 
trimis vyrais. Dabar ji romansuoja Paryžiuje su ketvir
tu. Zenytis ir skirtis — tai aktorkų darbas.

Vienas labai turtingas an
glas, labai didelių kasyklų 
savininkas, paklausė sykį 
mokslininko: “Kokia nauda 
iš to viso jūsų mokslo?”

Tas kasyklų savininkas 
nustebo, kuomet jis išgirdo, 

j kad mokslas gali pasakyt 
jam kokioj žemės gilumoj 
anglis pasibaigia. Jis buvo 
išleidęs kelias dešimtis tūks
tančių svarų sterlingų žemės 
gręžimui, ir vis gręžė gilin 
jieškodamas anglių, nors se
nai jau perėjo tą žemės 
sluogsnį, kuriame anglį gali
ma rasti.

Mokslininkas jam išaiški
no, kad da niekas ant šios 
planetos anglių nerado po 
tuo sluogsniu, ir niekuomet 
neras, nes tas sluogsnis yra 
susiformavęs pirmiau negu 
anglis yra susidariusi.

Tuomet tas kasyklų savi
ninkas pamatė, kad mokslas 
net ir jam gali būt labai nau
dingas.

Kanadoj, kur vasara yra 
trumpa, mokslininkai pradė
jo bandyt, ar negalima iš
vystys tokių kviečių, kurie 
greičiau noktų. Ir jiems pa
sisekė išvystyt tokius kvie
čius, kurie nunoksta 10 die- 
nu pirmiau, negu visi kiti 
kviečiai.

Tas vienas išradimas pri
dėjo prie Kanados derlingų 

; laukų 57,000,000 akrų že
mės.

Jeigu visa šita žemė butų 
i įsėta ir duotų vos tik po 10 
, bušelių nuo akro. Kanados 
■ derlius pakiltų 570.000.000
> bušelių kviečių į metus.
> Tai ve, kokia nauda iš 
{mokslo.

O dabar parodykit, kokia
• nauda iš tikėjimo, kuris su
• visomis savo bažnyčiomis ir

kunigais tiek daug žmonių 
turto suėda? B. A.

. pirmiau minėtas žvalgybi
ninkas. Tuomet ją išėmė iš 
karietos ir uždėjo ant ratu
kų. Kada atidengė veidą, aš 
pažinau, kad tai Šmaigaus- 
kaitė, kurią aš mačiau Mies
to Valdybos posėdžiuose. Ji 
buvo be žado, lyg užmušta. 
Žvalgybininkas klausė slau
gių: ‘Ar ji dar gyva? Koks 
jos pulsas?’ Išvaizda jo buvo 
nusigandusio žmogaus.”

Kada’ šitą nelaimingą 
krikščioniškos inkvizicijos 
auką paguldė ligoninėn, tai 
retkarčiais ateidavo jos ap
žiūrėti daktaras. Dabar 
draugas Plečkaitis surado to 
daktaro raportą apie Šmei- 
gauskaitės stovį ir perskaitė 

’ jį Seime iš tribūnos.
Taigi pasiklausykit, kas 

via to daktaro užrašyta;
Vasario 1.—Ligonė atvež

ta labai sunkiame padėji
me: be žado, dantys sukąsti, 
nieko nevalgo. Pulsas tan
kus ir silpnas. Nedidelis ko- 
sulys, bet plaučiuose nieko gatvių) buvo rasta žmogaus 
ypatingo nepastebėta. i kaukolių ir kitų kaulų Be

Vasario 3.—Ligonei ge- abejonės, toje vietoje seniau 
riau, pradėjo kalbėti ir vaL turėjo būti kapai 
gyti. Ligonė labai suvargin-’ ---------------
ta. Skundžiasi, kad politinės UŽLIETI ^ANGLIAKASIAI 
policijos punkte ją mušę.' 
Vajgo ir miega blogai.

Vasario 12.—Geriau, ligo
nė linksmesnė, bet mažai 
kalba.

I Vasario 20.—Ligonė, ro
dos, sustiprėjo, bet nelinks
ma, į klausimus atsakinėja 
nenoriai.

Vasario 25. — Pasirodė 
proto sumišimo simptomai: 
ligonė užpuola ant policinin- džios žvalgybininkai suėmė 
ko. kuris ją daboja, rėkia. 5 netikrųjų pinigų dirbėjus.

RASTA ŽMOGAUS 
KAUKOLES.

Spalių 5 d. Kaune beka
bant iš Ūkio Banko namų 
kiemo griovį i Daukanto 
gatvę rasta trys žmogaus 
kaukolės ir kitų kaulų. Se
niau vedant kanalizaciją 
Daukanto gatve taip pat 
tam pačiam kvartale (tarp 
Laisvės Alėjos ir Kęstučio

IŠGELBĖTI.
Pereitą sąvaitę rašėm, kad 

netoli Hazleton, Pa., tapo 
užlieti 6 maineriai Tomhi- 
cken anglių kasykloj. Dabar 
pranešama, kad 5 jų tapo iš
gelbėti, tik šešto negalėta 
surasti.

SUIMTI PINIGŲ DIR
BĖJAI.

Detroite federalės val-
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No. 49. Gruodžio 8 d^ 1926.

Polemika ir Kritika

gali

niškiui rupi ne teisybė, o

DĖL PRUSALA1Č1Ų ŠEI
MYNOS TRAGIŠKOS 

MIRTIES.

Ar galėjo dr-gė Prusalaitie- 
nė papildyti saužudystę?

Švenčioniskis (V. Paukš
tys) “laisvėje” rašo: “Ma
no nuomone. Prasalaitienė 
nusižudė. Tik ar turėjo ji 
teisę žudyti vaikus?”

Man rodosi, kad p. Šven-' 
čioniškis perdaug dvasiai isi-1 

..................... " kad
Ko-

vakarą ji papasakojo man iš 
savo gyvenimo štai kokių 
dalykų: “Žinai, drauge, bu
vo musų gyvemme tokių die
nų. kad atvažiavus pas mus 
mylimiausiam musų drau-į 
gui. neturėjom nei 50c. kiše-i 
niuje, kad nupirkus jam v. .l-j 
gyti. JBet dabar jaučiu, k >.d 
sulauksiu šviesesnės at i- 
ties, kad tik bučiau '-veik

Tai papasakojusi dr-2č 
Prusalaitiene apsiverkė. Pri

bėgusi Jevutė ją nuram.no 
;ir ra s užvedėm kita kalba

Dabar skaitytojai i ii 
sprendžia: ar yra pamato 
manyti, kad Prasalaitienė 
galėjo papildyti saužudystę, 
kada jai švietė viltis geres
nės ateities? Ar galėjo ji žu
dyti savo vaikus, kuriuose 
buvo visa jos meilė ir viltis? 
Ji galėjo tik džiaugtis, nes 
Jonuko talentą visi žymus 
muzikai kėlė į padanges. 
Man pačiam teko girdėti, 
kaip Jonuko profesorius išsi
reiškė apie Jonuko talentą 

1 sekančiais žodžiais: “Turė
jau daug gabių mokinių, bet

šoka. Iš kur jis žino, 
Prusalaitiene nusižudė? 
kie tam daviniai?

Taip drąsiai spręsti 
tik tokis neurastenikas kaip 
švenčioniskis. Sveiko proto 
žmogus, be aiškių davinių, 
negalėtų tokių smerkiančių 
išvadų daiyti.

Aš pažinojau Prašalai
čius per 15 metų, kaipo tei
singus ir. sveikai protaujan
čius žmones. Mirus draugui 
Prašalaičiui, man teko būti 
jo šermenyse. Po šermenų aš 
turėjau su drauge Prusalai- 
tienė štai kok| pasikalbėji- 
n:..L.?ė!U ■■ loK 'SZl bužau^
Jonukas tun mokintis įanašaUS gabnmo kaip
> orite, tai ir man vienai ne- jonaį PnJ5alailh, - 
pus čia kas veikti, — skun-( 
dėsi draugė Prasalaitienė.— 

patarčiau ir jums atva
žiuoti j New Yorką apsigy
venti.’’-— prasitariau aš. — 
“Aš manau taip ir padalyti, 
—sako divgė Prasalaitienė, 
—nes vistięk aš čia dirbau 
dirbtuvėj, tai gal ir New 
Yorke galėsiu koki darbą 
susirasti, o tuomet ir vaikus 
.galėsiu prižiūrėti”

Mat Jevutė gavo darbą 
Nfefc- Yorke prie SLA. Jonu-

Slovakų gražuolės šokikės gavo pirmą dovaną (prizą) Chieagoj.

Paukščiai. Vabalai ir Bimba
lai minta tuo. kas buvo pa
gaminta tlrg. Prašalaičio ir 
kitų senesnių darbininkų 
triusu. Ir vieton dėkingumo, 
jie spiaudo ant tų pionierių, 
kurie pirmutiniai pralaužė 
tamsybės ledus lietuvių išei
vijoj. Manau neprasižengsiu 

.nei prieš teisybę, nei prieš 
i moralybę, pavadinęs p. 
’ švenčioniškį ir jo draugus 
“kiaulėmis po aržuolu.”

Pavenčių Kalvukas.

munistuose) užuojautos ir 
moralės paramos, tai tas ir 
privedęs prie saužudystės.

Šituose žodžiuose p. šven
čioniškis ir parodo savo ko
munistiškas iltis. Negana to; 
kad gyvus Prašalaičius to
kie švenčioniškio typo de
magogai ėdė. bet ir negy
viems bando dar Įkąsti.

Ne komunistams kalbėti 
apie moralę paramą ir abel- 
nai apie moralybę. Jus esate 
ubagai dvasioje. Ar daug

• pats Švenčioniškis gavo mo- 
Kiekviena motina, išgir-i!'a^čs paramos nuo savo, 

dus apie savo vaiką panašius i draugŲ komunistų, kuomet ■ 
žodžius, kad ir kąsnio duo- i burdingierius (irgi komunis- 
nos neturėtu, visgi nedrįstu itas nuo J° Pačią paveržė ? 
nei pamislyti apie nusižudy-Į Pagalios,_ ar jūsų tarpe Du
rną ir savo vaikų nužudymą, buvo tokių, kurie saužudy: 
Jeigu tokia mintis neatėjo tę papildė? Kodėl jus tiems' 
dr-gei Prusalaitienei sun- x
klausiose jos gyvenimo va
landose, kuomet neturėjo už 
ką valgyti nusipirkti, tai ar 
galėjo tokia mintis ateiti da
bar, kada viltis šviesesnio 

kas išlaikė kvotimus earsioi ja’ ^soiosi?Kas- isiaiKe Kvotimus? garsioj Kiekvienas mastantis zmo- 
Nevv^orko mokykloj Insti
tute of Musical Art.” šitas 
muzikos institutas palaiko 
artimus ryšius su Columbia 
Universitv garsiausiais pro
fesoriais ir kitais turtingais 
muzikos* mylėtojais, kurie 
minėtą institutą palaiko pa
sauliniams talentams tobu
linti. Jonukui išlaikius kvoti
mus, profesoriai pasveikino 
jį kaipo nepaprastai talen
tuotą vaikiną, suteikdami 
jam pašalpą mokslui ir pra
gyvenimui.

Spalio 10 d. atvažiuoja ir dija įvyko, tai turbut niekas 
draugė Prusalaitiene pas tikrai nežino ir veikiausia 
Giežnienę į Jersey City. Man nežinos. Apie tai galėtų pa- 
apie tai ji praneša ir prašo, sakyti tik pati Prasalaitienė. 
kad atvažiuočiau pasikalbė
ti. Nuvažiavęs radau visus 
linksmus. Motina ir Jevutė 
džiaugėsi Jonuko pasiseki
mais muzikoj. Jonukas irgi 
buvo pilnas džiaugsmo ir negalėjo būti saužudystė, o 
energijos. Draugė Prašalai- tik paprasta nelaimė su ge- 
tienė pakviečia mane į kitą su. Iš pasikalbėjimo su ni- 
kambarį privatiškai su ja pa- mų savininke mums teko su
sikalbėti. Ji man sako: “Ap- žinoti, kad Prasalaitienė tu- 
ėjau naują stubą, bet per- rėjo prie savęs apie 100 do- 
daug rendos, net 55 dol. mė- lerių ir pas namų savininkę 
------ .•—“i— >■’ klausė patarimo į kokį ban

ką butų geriausia pinigus 
padėti. Vienok pribuvusi 
policija jokių pinigų prie 
Prusalaitienės nerado. Kas 
nors juos turėjo paimti. Iš to 
galima daryti išvedimas, 
kad Prašalaičių šeimyna žu
vo kaipo plėšikų auka. Ta i li
gi iš tos pačios namų šeimi
ninkės mums teko patirti, 
kad Jonuko kambary ras a 
repliukės ir muterkinis rak
tas. Galima spręsti, kad Jo
nukas taisė geso paipas ar 
gesinį pečių ir gerai nepri
sukęs paipų nuėjo gulti.

mokslas dabar man nekas-1 Sakau, galima daryli Vi
tuos, Jevutė taipgi sau pra- šokių išvadų, bet saužudys- 
gyvenimą užsidirba, o aš pa- tei pamato nesimato. Velio- 
ti, kai biski susitvarkysiu, ir- nė

gal gausiu I 
7 ' •
varge, mums nebus”...

gus atsakys, kad ne.
Bet p. Švenčioniskis savo 

“Bimbaliehej” sako, kad 
taip; Tartum jis ten buvo ir 
matė,'kaip ta traginga Pra
šalaičių šeimynos mirtis įvy-

Reikalavimai
REIKALINGAS PART

NERIS
J akmens ir marmuro paminklų iš- 

dirbystę Turi būt nevedę* ir gabus 
j žmogus. Reikia idėti MHM) dolerių. 
Rašykite, o suteiksiu platesnių infor
macijų apie šį biznį (51)

A. BACVINKA
1202 Belair Rd., Baftiniore, Md

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
katalikės, apie 30 metu amžiaus. Geis
tina ypatiškai susipažinti, todėl atsi
šaukite tik artimesnės, prisiųsdam- s 
kartu su laišku ir savo paveiksią. 
Vvrus meldžiu rerašinėti.

\v V. S
p. O Box 177., St. charles, Mo.

1927 KALENDORIAI 1927
•au gatavi lietuviški kalendoriai su 

vi ai i •• uv kunigai* >ėi:iis Vienas 
ka’erd •!:>-■ u„ sj.iui (do
leri) Galite sivsri -»:irn;M»n:i- arba »*•- 
•ristruotuos-e laiš'-unse ant šio ądre-

i-> <■
SWEETRA 
t., Laurence, Mass.

,‘4v

FARMOS
FARMA PARSIDUODA

I 9o akrų žemės. Fordson traktorius, 
13 karvių, į dienų 135 kvortos pieno, 
2 arkliai, 1 Ford Trokas, 1 Dodge

■ Brothers Trokas Stuba 7 ruimų, di
dele daržinė dėl 35 tonų šieno, 50 viš
tų, daug medžio ir viskas, kas tik prie 
farmos priklauso Turiu greit par
duot. Kreipkitės šiuo antrašu: (51 ( 

THE COLOMAL STI BIO
16 Factory st_ . Nashua. N. H.

28- metų panelė jieškau apeivediniui 
doro vaikino, kataliko. Aš esu katali
kė, dora ir teisinga. Vaikinas, turėtų 
būti tarpt' 35 ligi 4-5 metų. Pageidau- 
jami prisiųsti fotografijų. Aš esu 
siuvėja, vidutinio ūgio, juodbruvė. 
Daugiau žinių apie save suteiksiu 
per laišką < 49 j

Antrašas: Skuodas, paštas,- Panelei 
O B. No. 530, I.i&uauia.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St. Charle*, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI;
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanislovaviėiua, 

193 West Statė St., 
Turtų Rast. Mykolas Sablickas.

P. 0. Box 342,
Iždininkas Antanas Nurkaitis, 

85’s VVest Main St.,
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

' 42 West Walnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI:

.Martinas Bargavanskas, 
P. 0. Box 213, 

Jonas Sadauckas.
164 VVest Indiana St., 

Boleslovas Alekna.
158 Monroe St.,

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Illinois St-, 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main St.,
REVIZORIAI KNYGŲ:

Jonas Taniašiunas,
P. 0. Box 37, 

Romualda Gričiunas, 
85 VVest Main St.,

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. O. Box 324, 
Liudvikas Gruožis, 

R. first, Box 10.

TIKRAS ŽIEMOS 
BARGENAS!

7<Aakru farma, gražiai išdalyta, di
delis eglių šilas. 9 kamhaiiu kolonial 
stuba, 40x8t) pėdų baimė, šienas, kar
vės. arkliai, vištos, įrankiai, vežimai, 
kančiai, garadžius. Prie Charlts Ri- 
ver, tik kelios minutos j 3 skirtingus 
miestus Kaina $7..>9ti tik $1.500 
įnešti Kreipkitės pas: Jo*>eph (erei 
& Son. Village st.. West Medway. 
Mass. Tel.: Medway :#> arba į Bostono 
ofisą. 27 Sėhool st., Romm 402

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE

VAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

U Pirmininkas VINCAS GABRIŠ 
730 McAllistor Avė.
ž) Pat-elbinirikas KAROLIS DIM1A 

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

810—8-th St.
4) Turtų Sekr. V. S. ELZBERGAS 

1045 Jaekson St.
No. Chicago, Iii.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
726—8-th St.
6) Iždo globėjai:

M. NAURECKAS
1717 So. Bark Avė., 

No. Chicago, 111. 
J. VISOCKIS

718 Lincoin St.
7» Knygiai K. A.MBRAZ1UNAS 
845 Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
81 Maršalai: A. DELKUS
738 Jaekson St.
JONAS JOKŪBAITIS
1014— U'-th St.
Susirinkimai at.-Jbuna paskutiniame 

nedėlditnyje kiekvieno mėnesio, 1 vaL 
po piet, Liuosybės Svetainėj, ant 8-th 
ir Adam, jratviij.

PAJIEŠKAU SENYVA MOTERĮ, 
nejaunesnę kaip 40 metų, prie namų 
apžiūrėjimo. Mes esam du vyrai. Aš 
turiu biznį ir dirbu anglių kasykloje. 
Iai atsišaukia, algą apkalbėsime per 

į laiškus. JOE SUNGAILA (59) 
Blanford. Ind.

I _______ ______ :-------------- :-------------

NORI PARDUOT
28 akrų farma. gera žemė, puiki 

stuba su naujausios mados įtaisymais 
ir piazais. daug visokių vaisinių me
džių. vištininkai. barnė, pašiūrės ir 
įrankiai. Arti prie gero miestelio. 
Kaina nedidelė ir su mažu įnešimu 
galima nupirkti. Kreipkitės pas: 
Joseph Cerel & Son. Viliege st., West 
Medway, ?-Iass Tel.: Medvvay 30 ar
ba į Bostono ofisą, 27 School st., 
Room 492.

Aš. Elzbieta Lubeckienė. pajieškau
' tikrus sesers Elenos Plungiukės-šta- 

ru’ienės; paeina iš Kauno redyboa, Pa-
i n-vėžio valsčiaus. Dargužiu kain-.o, 

Šeduvos parapijos. Prašau žinančiu 
apie ja pranešti.

MR. ELZBIETA LABIS
1432 Gayn avė.. N.S., Pittsburgh, i’a

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti 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- 
nin ai turi pirminvbę. Norint infor 
macijr, rasvkit musu manadžeriui:

SANDV LEVIS (-)
45 VYindsor St.. Montreal. Canada.

neteikėt savo “moralės pa-! 
ramos”? Štai Waterbuiyje! 
Kastulė Pakušaitė gesu nu-l 
sižudė. O ji juk buvo “susi
pratusi” komunistė ir ištekė
jusi taipgi už karšto komu
nisto. Kodėl ji nusižudė? 
Kodėl p. švenčioniškis apie 
tai neparašė? Pagalios aš 
pažinojau jūsų pažiūra mo
terį Brooklyne. kuri irgi ge
su nusižudė. Jos vyras dau
giau rūpinosi Maskvos, negu 
savo šeimvnos reikalai 
; i vieną 1 
Philadelphijoj,

Pajieškau Stanislovo ir Jurgio Nau-
Iži.i. Suvalkų gub, Zapyškio para] i- 

J'--; niaionės atsišaukti arba žinant.e- 
[ ji teiksis apie juos pranešti.

JOS BUZĄS
I’. O. Lė.x 31, Dover Fox Čraft. Me.

Pajieškau savo pusbrolio Petro SI:
' saus aro.* jo .-vogeno I—---- -  — ~
Paeina iš šmpi.Mu „am™, —»
valsčiaus. Seniaus gyveno Harlfor i; 
C-...... - L.’_— ~
atsišaukti arba kas apie juos žinotu, 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

ANTANAS STRIKULIS
."><■> HudsOn avė., Brooklyn, N. Y.

is. Aš 
komunistą 
kuris ant 

savo moterį 
.... „j visuomenės dvasioj.' kad ji bandė nuo 
Mat dd. Prašalaičiai trečll2 lubU per langą iššokti, 
socialistai, atkaklus įIaR stebėtina, ’ 1 ’

demagogų Svenciomškis,

ko. Bet aišku, kad Švenčio-
« uj/. nv ivioj uė, O J * "

Prusalaičių šeimynos vardo tle’< nupulde r • . • — HVO01A1 Ir oripažeminimas visuomenės 
akyse.
buvo 
komunistiškų 
priešai.

Kaip ištikrujų toji trage-

Mudu su Vidžiūnu buvom 
nuėję pas namų savininkę 
gauti kiek informacijų. Na
mų savininkė mums tvirtino, 
kad iš viso ko matosi, jog tai

nėšiui ir reikia daryt “lysas 
ant trijų metų, taigi pabijo
jau imt. Apėjom kitą stubu- 
kę, iš kur Jonukui butų pa
ranku eiti Į mokyklą, o -Ievu
tei į darbą. Jonukui patiko 
ta stuba, nes aplinkui yra 
medžių ir kvietkų. Jonukas 
man pasakė: ‘Mamute, iš ši
tos stubos kraustysimas ka
da nors į savo stubą.’ Išpar- 
daviau Waterburyje rakan
dus, kurių negalėjau par
duot. tai išdalinau. Išviso, su 
tėvelio apdraudomis.* kurias 
gausiu iš draugijų, pasidarys 
apie 2000 dolerių. Jono

PARDAVIMAI
______

GERA PROGA ĮEITI Į 
BIZNĮ.

kodėl p. 
turėdamas 

toki didelį rezervą “mora
lės paramos.” neapdovanoja 
ja savo pasekėjų.

Dabar gal bus vietoj pa
kalbėti, kodėl drg. J. S. Pru
salaitis nebuvo komunistas. 
Aš gerai pamenu, jog prieš 
Socialistų Sąjungos suskal
dymą visur kuopose eidavo 
karštos diskusijos. Pats Pra- 
salaitis tcse diskusijose da--

Pajieškau. sav® brolio Vinco Serben
to*. paeina iš Suvalkų rėdybos, Ma- 
r:a ni»'!ės apskr.. Sasnavos valsč., Ta- 
nuiš'-ių kaimo. Girdėjau, kad 3 me'ai 
atgal dirbo anglių kasyklose arti 
Pittsburgh, Fa Yra svarbus reikalas, 
prašau ji patį atsišaukti arba l as 
apie jį žinote, praneškite, busiu 
kinga. (50)

Ona Serbentaitė-Rudienė
4222'3 Archer avė., Chicago, Iii.

Pajieškau brolio Aleksandro Rašy
mo, ar Rašymavičiaus. kuris paeina iš 
Crlgalaičių kaimo, šidlavos parapijas, 

apskr Gyvena apie 18 metų 
i. Jis gyveno šiose vietose: 

N. Y.. Red P.anks, N. J.Jr 
-gyveno Hoiyoke, Mass. Kas

Rasei:-i ų
Ameriko
Syraeuse
vėliaus.g..~— __ ____ , ------- ----
apie jį žino praneškite arba jis pats 

?.t ’i * 
iš’ I

PARSIDUODA AVALU KRAUTUVĖ 
(SHOE STORE) prie dideles gatvės. 
Main st. Parduosiu ant žemų išlygų. 
Renda pigi, galiu duot "lysą." Biznis 
geras, lietuviais apgyventa Vieta. !.'<■- 
torių yra tarp 1500 ir 2900. Priežas
tis pardavimo — savininkas važiuoja 
į Lietuvą. Dėl informacijų rašykit 
laišką. Savininkas (59)

Tam Bakanauskas.
12 High st.. Nashaa. N. II.

Maži ir dideli mokinkitės 
MUZIKOS

ant lengviausių ir gražiausių instru
mentų: mandaiinos. gitaros ar bala
laikos. Bukit visų mylimi ir plačiai 
žinomi. Greit išmokinu ir labai pigiai. 
Naudokitės mano pamokom pavieniai 
ir bendrai su orkestrą. Einu ir po stu- 
bas. Klauskit laišku arba ypatiškai 

dėl platesnių informacijų.
R. ŽIUŽIU N AS

327 E ST. SO. BOSTON. MASS.

_ t
S • 

šauk;a. nes yra svarbių reika- t 
,i«t >vos. (50) i
JUOZAS RAŠYMAS

’ 1 Johr.-on st.. Binghamton. N. Y. |

PARSIDUODA LUNCH- 
RU1MIS — VALGYKLA
Su prieinama kaina. Renda nebran- 

gi, "ivsas” dar geras ant trijų metų ir 
-biznis išdirbtas gerai per tris met"-. 
'•taisymai eisi geri ir veliju, pirkti 
kiekvienam žmogui, kuris yra dirbęs 
restiuranto darbų. Kreipkitės laišku, 
o aš jums duo-iu atsakvaia. i 4) 

W. M. SHLSKUS
755 \V. NVashington st..

Los Ang-les, Calif.

PRANEŠIMAS AUTO
MOBILISTAMS

Nelaukite iki paskutinės minutės 
apdrausti savo mašiną. Paduokite 
man savo užsakymą tuojaus. Nuo pir
mos November bus galima gauti ln- 
surinas ir Registracijos 
Paduokite užsakymą dabar. Informa
cijos dykai. Vincent B. Ambrose, 255 
Broadnay. Tel. S. B. 0506-.M. (-)

I’ajie-kau brolio Marčiaus Narkevi-' 
ėiaus. i- Gulbiniškių kaimo. Pirmiau 
irvven.' Chicagoje. Maloniai prašome 

it:■•- at. iliepti arba žinančius pra- 
kurios pusės jam dėtis. Bet n<' , iudvikas Pejras Xarlsev^« 
kada prie socialistų paliko u? s. ;-th st. Brookiyn, n. y 
visi gabesni darbininkų va-į 
dai, kaip Debsas, Grigaitis, ia 
Michelsonas ir kiti, tai tuo- i 
met ir drg. Prašalaitis pasa
kė: “Kur Debsas. Grigaitis! 
ir keleiviečiai, ten ir aš.”

Prieš Socialistų Sąjungos! 
suskaldymą su drg. Prašalai
čio nuomone skaitydavosi ir 
p. Švenčioniskis ir kiti da
bartiniai komunistų vadai. 
Visi Prašalaiti gerbė, kaipo 
pasišventusi socializmo idė-! 
jai žmogų. Velionis neturė
davo laiko nei pavalgyti, nei 
savo biznelio prižiūrėti. Čia 
chorų repeticijos, čia teatrų 
praktikos, čia diskusijos, 
čia draugijų reikalai — eik 
ir eik. Ir visur drg. Prusalai
tis dirbo nuoširdžiai, pasi
šventusiai. Jo ir kitų senes
nių darbininkų triusu tapo 
subudavota L. S. S., i kurią 
vėlesniais laikais gavo pro-

lyvavo ir išsyk nežinojo, prie F>»
1... •__ • ___________ Jz*:. ry^*. • ru-

Julijonos Vaišvi- 
p<> vyrui Taraškienėft, jau virš 

2<» matu kaip matėmės. Ji tuo laiku 
gyv.no Žaliuonėj. Tryškių 
Lietuvoj Taipgi pa j ieškau 
dukters Stanislavos Taraškaites 
tos pačios vietos Malonėkit atsisaukt, 
arba žinantieji praneškit jų adresų, už 
ka busiu labai dėkingas. (1)

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

PARSIDUODA NAMAS 
LIETUVOJE.

Parsiduoda namas Mariamn >i‘s 
mieste. Namas nauja®, du metai ke'n 
budavota.-. amerikoniško stiliaus, a.-t 
dviejų gyvenimų, trylik s lambarių. 
arti gelžkelio stoties, tinkantis c< ! 
bile kokio biz.nio Priežastis parda-. i- 
m<>. mano šeimyna nesutinka gyvei ■ i 
Lietuvoje. De! platesnių ir.formacij i 
kreipkitės laišku arba ypatiškai šiucm 
antrašu: Stanley Kuckaitis.
306 \V Arlington st.. Shenand-aah. Pa 

arba Gedimino gatvė, Mariam(»<>!<■, 
Lithuania:

krikšto i-------------------------------—------ --------- --

APSIVEDIMAI
Pa -'i.au ap«ivedimui merginos ar

ba ašies, apie 3C metų amžiaus. Geis
tina. kad butų laisva. Norinčios su 
manim susipažinti, atsišaukit ir su 
pirmu laišku paveikslą prisiųskit.

A WAI.AN
35 City Hali Placc, New York, N. Y.

GERA PROGA
PARSIDUODA FORNIšlV BIZNIS, 
išdirbtas per daugelį metų. Kaina vi
sai maža. Priežastis pardavimo —s : 
vininkas mirė. O aš. jo našlė, neg:; ii j 
išvaryti biznio. .49)

•30 Intervale S<„ Montello. .Mass.

JUODA KNYGA DYKAI!
Kas pirks Lietuvių švietimo Km- 

gynė knygą. tiems duosime Juodų 
Knyga DYKAI. Reikalaukite lietuviš
kų knygų kataliago sekančiu adresu: 

L. š. KNYGYNAS (-i
3106 So. Halsted St.. Chicago, III.

: - njio’pJci^Kanu t /r - * y

Prasalaitienė niekur ir,
i kur darbą, niekam nei vienu žodeliu gos sulėkti visokie nakties 

Taip atrodo, kad didelio nėra prasitarus, kad jai "atsi-Paukščiai, Vabalai, Bimba- 
Ibodo gyventi arba kad nėra lai ir kitokie iš darbininkų 

------- Jie suvyjoTaigi, ’š šitų jos žodžių tikslo gyventi. Ne, ji to nie- kilę parazitai.
> nuu.'i. " kad draugė kam nėra sakiusi, nes, vei- Socialistų Sąjungoje sau liz- 

kiausia, pas ją nei tokių min- dus ir pagalios beveik yisiš- 
čių galvoj nebuvo.

Toliaus švenčioniškis ra
se, •’d Prašalaičiai buvę at
simetę nuo “susipratusių 
(!<*»■ •miiiKų, užtat nustojo 
darbiu: /'suprask, ko

galite nuu/i, kad draugė 
Prusalaitiene _i u ėjo Į gyve
nimą drąsiai, su Tlcia g<*res- 
n<s ateities. Pagalic l rau$ 
Prasalaitienė vargo i».; ne
bijojo, .. es savo gyvenime j 
buvo mačiui ”• npriryvenus 
daug juodų dienų Ta nati

kai sunaikino tą brangią or
ganizaciją. prie kurios tiek 
daug savo triūso pridėjo ir į 
velionis drg. Prusalaitis. I 
Galima drąsiai sakyti, kad ir 
no šiai dienai tie “T»aisvės”

LAWRENCE, MASS.
Pranešima* Lietuvių Tautiško* Korporacijos 

Duonkepyklo* Šėrininkams.
.Korporacija išmokės nuošimtį už J926 metus savo šėri

ninkams. per dvi dienas: 19 gruodžio, kaip 2 vai. po pietų 
ir 20 gruodžio, kaip 7:30 vakare. Lietuvių Kliubo Sve
tainėje. 41 Berkely st.

šėrininkai. malonėkite atsinešti su savim šėrus. nes ku
rie neturės su savim šėru. nuošimčių negaus. Iš kitų miestų 
malonės prisiųsti šėrus ir už 4c. štampą.

Kas neatsiims dabar nuošimčio, tas turės laukt iki kitų 
metų, nes daugiaus nebus mokama per ištisus metus; taip 
nutarta B. of D.

Kas norite šviežios ir geros duon«. arba visokios rūšies 
pyragaičių, malonėkite pašauki tuo adresu: 68 Holly st.. 
Tel.: 30176 RašL B. J. Vaitkunas.

103 Svvan Street.

Puikios Naujos Gyduolės dėl 
Senų ir Jaunų.

. s VeAia Kaip ?»lagija ant Silpnų 
Nervų. Prasto Miego. Prasto 

Virškinimo ir Praradimo
Apetito

Skaitytojai šio laikraščio nusistebės 
kaip dažinos apie tą naują gyduolę. 
Nuga-Tone suteikia tokį greitą pa
lengvinimą nuo tūkstančių ligų. IM 
silpnų nervų ir abelno nusilpnėjimo, 
prast > apetito, skaudėjimo, galvos iš
pūtimo vidurių ir neganlžio raugėjimo 
po valgiui, nėra geresnių gyduolių 
kaip šios. Jos veikia atsakančiai ir 

'veikia greitai Nuga-Tone suteikia ge- 
• l“žį dėl kraujo ir fosforą dėl nervų 
I Yra puiku, kaip greitai jos sugrąžina 
■ pep. energijas ir stiprumo nusilpu- 
j sicm«t nervams ir raumenims; atbūda

vo ja raudoną kraują, stiprius nuolati
nius nervus ir padaugina spėką žmo
gaus gyvenime. Suteikia atšviežinanti 
miega, gerą apetitą, puikų virškini
mą. icguliaii ėjimą lauk ir daug en
tuziazmo. ambicijos ir pep Jei jus ne
si jaučiat' 
sau ir s

| Nuga-Tone bandymą. Vartokite jį ke
letą dienų ir jeigu jus nesijausite ge
riau. sugražinkite likusį pakelį aptie- 
koriui ir jis atiduos atgal jūsų pini
gu-. Išdirbėjai Nuga-Tone žino gerai, 
kad jos pagelbėjo tokiuose atsitiki
muose, kad jie priverčia visus aptie- 
korius garantuoti ir grąžinti pinigus, 
jei kas neužsiganėdina. Jos yra labai 
malonios vaitoti ir jus galite gauti 
visam mėnesiui už dolerį. Rekomen
duojamos ir pardavinėjamos pas visus 
gerus aptiekorius.

Mes išdirbam ARMONIKAI 
ir importuoja
me visokių ru
sių rankomis'.--. , 
dirbtas Itališ- 
kas Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos. 
Musu kai
nos žeme
snės negu kitų išdirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunčiam dykai. (-)

RUATTA SF.RENELLI & CO. 
1011 Blue Island av. Dpt. 80, Chicago

Z '

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiui pasi- 
gars:r,imus. kaio tai: paii<«koji- 
mus ap'ivedimu. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome p<> 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patai pi m. 
kelis sykius, už sekančius sykiui 
skaitome 2c. uz žodj už syk}.
"Keieivo" skaitytojams, kurie tvr 
užsiprenumeravę laikraštį ir oi 
pirmą sykį skaitome po 2c. vž žo»*į. 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. u> ž«»dj 
pirmą sykį; norint tą patį oaj eš- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodi už kiekviena sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kntie 
tur užsiprenumeravę laikra»tį, qž 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po Ič 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint tai pint paieško
jimą su paveikslu, reikia prtaiųst 
fotografiją ir klaust kaino*

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisžųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MAM.

PLUNKSNAS. Pakus,
Patalus, Kaldras ir visokias lo«ų 
įrėdmes. parduodam pigiaari.t 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
li! Gvarantoojam 
užsiganėdinimų
Pas mus gausus 
tikras europiskas 
plunksnas ir pu
ltus.

rDR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tek Boulevard 8483

TsL South Bostoa MM 
Residencc Univcrsity 146S-J 
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patiks

kvepiantis
Tyrai išvalytas Ca?tor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be k v apsalo. Stipru
mai ir tyruma* n-pakeičia 
maa. Be skonio ir neatai- 
do<>ds Imkit Kellmzg’s. Su
piltas )jih>wat<>rijo«M.

Nuo užkietėjimo vidurių. dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

viduriuose ’r skilvyje ne

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų tjagerinimui jo= žinojimo ai.ikztėjant pareigas kaipo šei- 
įhinir.kė ir motina. Šit* e skiltyse kas savaite tilps straips
neliai, kurie bus idoniųs kdtnai Lietuvei šeirmr.inkei.

į v randa* -
■ ■j Vatp-Liio* C 

<•
- airi* -i
• Puls

_a ' • X v
l.aJks

■‘Erdvės.” jie išgirdo silpnu-
f 
I 
I

imui tinka. Jau norėjau ją ___,__
. nžo gti. bet atsiminiau, kad tį garsą jos viduryje. Bema-

>ro nario nemalonioje busti- .tant nuleidę valtį prisiartino
’r įsitikino, kad ištikrujų kasi

______ _ -j: ___

” - z iž p * »- *
■iA>t .-Į
kr <.i! n'
r;;:: k j'ne L 1*3 ; ii

:ar : '.k7 ------ «
Sr.'.r.i. :tt šalti, f
; sretalKŽykitc <

Ui

Dvylika Parų Apvir 
tusiam Laive. ii

Vieną rudens šventvakarį juo įvairias prekes, daugiau- 
pas Tadą Kaušą susirinko šia miško medžiagą 
nemažas ereiu nažistamu bu-< v i » *■

iš Klai- 
____ ..2*_-________ _ pėdos. Taip pat rudeni, sva
relis. Atėjo Jonas Plokštalu- lių 16. prikrauta lentų “Erd- 
pis, seniau turėjęs Ameriko
je kirpyklą, pasiturįs žmo
gus. todėl ir nešykštus: atėjo 
Dundulis, duobėta kiūtinę, 
išdžiuvęs kaip pagalves nuo
lat rūkąs papirosas ir per 
minutę spjaudąs bent trisde
šimt kartų: storas žemas raš
tininkas Puodžius, mažą pa
tinusią nosį pabalnojęs aki
niai?; buvęs jurininkas, nes- 
tausis seniukas klaipėdiškis •-r 
Kriaušaitis, mėgstąs pasako- markia 
ti savo nuotikius 
dar keli garbingi vieno Kau
no pi iemiesčio gyventojai. 
Visi rimti, pasiturį žmones, 
ypatingai skubiais reikalais 
kovoje už būvį nesusirupinę. 
nes jau spėjo gyvenime iško
voti sau tvirtų ir gana šiltų Permirkę ligi kaulų, nenuils- 
pozicijų. Susirinko jie pra- tarnai kovojome ištisą naktį 
leisti linksmoje draugijoje 
vieną kitą ilgo rudens vaka- vairo. Rytą. kai rodos 

valandą, papolitikuoti, džiausiąs
na — i
a lutei io pagurkš

vė” išplaukė iš Klaipėdos į
! Jremeną: 
v e puvo 
* markus

įplaukiant pute gana smai 
lius vėtąs, bet juo mažai rti- 
pinomės. Tikėjomės, kad 
pakeleivingas vėjas nuneš 
Urdvę ’ i vietą audrai neįsi- 

galėjus. Tečiau pusiaudieny 
•as pablogėjo, vėjas vis’ 
— l.iau putė: kartais dan- 

juroje ir vos pravirkdavo smarkiu lie
tumi. Per virš prikrauta; 
’ Erdvė" vos įstengdavo ko
voti su vis didėjančiom ban
gom. Didesnę burių dalį tu
rėjome sumatoti. Vėlai va
kare prasidėjo tikra auėra. ‘

be manęs, lai- 
m-vio padėjėjas, 
vokietukas is Til- 

ir du eiliniai jūreiviai, 
gana 

bet juo mažai 
Tikėjomės. K

Skanumynas
savaimi pasi 

darąs!

McGauley pavogė New Yorke kepalą duonos keturiems alk 
vaikučiams papenėti ir b ivo už tai suareštuota. Kas vagiu milijonus, 
areštuoja ir nebaudžia. T ikta yra kapitalistinė tvarka.

M*
.CšiABDO SF'.’-M.V 

Kiekis neiuto-bs ■> ■’
waI<, aus p
H'u uririna’is '
Bet.gue. Jis 4
llat skausmu nuo pat ' 
tepimo. ...
Gauk oritinalj francuzAt,

BAUMEBENGUE
(ANALOtStaUS. >

VALET
AutoSirop 

Razor
' šnigeJan- 
la pAti

Aš visa laika stovėjau prie
~ ’ di-

praėjo.
ir vaišingo užleidau savo vietą padėjė- 

’ š- jai, o pats nuėjau į savo nia- 
nuoti. * žuri kambarėlį persi rengti ir

Pradžioje kalba nesiklija- kiek pasilsėti. Miegojaune- 
vo. Visi dairėsi į įvairius ilgai, 
kampus, giliai makaulėse 
mintis paslėpę. Tik raštinin
kas. atsilošęs kedėje ir trum
pas kojas po stalu ištiesęs 
skaniai žiovavo, net žandai 
braškėjo.

—šalta dienukėlė. — pir
mas prabilo Kriaušaitis ir iš
siėmęs iš kišenės didelę mar
gą skepetaitę, taip garsiai iš- 
sišnvpštė, kad net langų 
stiklai plonu balsu suzirzė, o 
apskritas nuo senovės krio
kiąs sienoje laikrodis, nuste
bęs tuo nepaprastu garsu, 
kuriam laikui sumažino sa
vo smarkų takšėjimą.

—Taip — pritarė Dundu- 
tis iširdžiai nusispiovęs. — 
Sloga į nosį taip ir lenda.

—Menka liga toji sloga, o 
žmogų gerokai prikankina... 
Nespėji nosinių keisti, — 
skundėsi raštininkas.

Paskui vėl tylėjo ir gurkš
nojo alų.

—Taigi, Dievo galybė: 
čia tau šiluma ramumo ne
duoda. čia vėl šaltis kraują 
stabdo; arba rudenį — išė
jai į gatvę, tai lyg i kokią 
duobę pakliuvai: aplink šla
pia, drėgna, nei žemės nei 
dangaus... — pradėjo filo
sofuoti raštininkas. į pajuo
dusias lubas akis įbedęs. — 
Bjauriausias laikas ruduo.

—Mums čia gerai rudenį 
peikti šiltam kambary be
sėdint, o kaip žmonėms, ku
rte dabar be pastogės basto
si kur laukuose arba plaukia 
jura — pertraukė . jį Kriau- sivertus. neleis nuskęsti bent* 

fireitai. Tuo tarpu kambary
je vandens vis daugėjo. 
Greit stovėjau jame ligi ke
lių. Todėl kaip galima grei
čiausiai atplėšiau laimei pa
sipainiojusiu kirviu kelias 

—Bet vis daugiau, kaip tentas buvusiose grindyse ir 
tamsta — užsikarščiavb pro pasidariusią skylę įlipau i 
Kriaušaitis.—Pabūtum tokį į triumą. Pasilsėjęs pradė- 
vakarą kai šiandieną nors jau galvoti apie maistą. Už-I 
vieną valandą juroje, tai ki- tikrintas greitai nenuskęsti, 
taip pašnekėtum...

—Na, jau prasidėjo —Įsi
kišo į kalbą ir Plokštalupis. 
lig tol tyliai kamputyje sėdė
jęs. — Papasakok geriau 
Kriaušaiti ką nors apie jurą.

—Papasakok, papasakok.
—ėmė prašyti ir kiti.

—Aš nieko... Kas man... 
Aš galiu papasakoti, tik ma
no piktumas, kad tokie štai 
šneka, skundžiasi...

—Gana, gana — tildė jį. 
Plokštalupis paprašė atnešti 
dar alaus. Visi išgėrė ir pasi- nių laivo 
ruošė klausyti. smarkus juros užimąs.

—Prieš dvidešimt metų vas vis suposi, 
plaukiojau Baltijos juroje rasti kokį nors

Pi’abudau nuo baisaus} 
trenksmo. Pasijutau begulįs! 
ne lovoje, bet ant grindų. 
Pakėlęs galvą nepažinau sa
vo kambarėlio. Lova, stalas. ’ 
kėdė ir mažutė spintelė, ku-j 
rie buvo pritvirtinti prie 
grindų, kad laivui besisu
pant nejudėtų — pražuvo: 
aplink didžiausioje netvar- 
koj'e gulėjo kiti daiktai — 
patalinė, skardiniai indai, 
knygos. Nustebintas šokau 
r nt kojų — ir kas gi! Pasiro
do stovėjau ne grindyse, bet 
cm lubų. Laivas apsivertė. 
Tą fą>.ą patvirtino ir tas. 
kad vanduo, buvęs laivo 
r pačioje, sunkėsi kambarė- 
Po sienomis ir skandino tai. 
kas seniau buvo lubos, o da
bar virto grindimis. Net kvė
pavimą sustabdžiau iš bai
mės. supratęs savo būklės 
baisumą.

Apvirtęs laivas plaukiojo 
paviršiuje, kaip ir pirmiau; 
smarkiai bangų supamas, 
bet aš buvau kaip spąstuose 
pagautas...

—O kas pasidarė su ki
tais, buvusiais laive? — pa- 
1 iausė vienas klausiusiųjų.

—Vįsi tiys nuskendo. Iš 
karto aš net pavydėjau jų 
likimui: mirė, maniau, ir 
baigta, c man dar ilgai teks 
kankintis, kol nugrimsiu į 
dugną. Kiek apsipratęs ir 
nusiraminęs padariau išva
dą, kad lentos, sukrautos lai
ve ir oras, jame pasilikęs ap-

šakiš. — Nematei tamsta 
blogo gyvenimo, tai ir kalbi 
kažin ką...

—Ne kažin ką ir sveikas 
matei! — pašiepė raštinin
kas.

nusprendžiau, kad naudoji- prisiartinę prie apvirusios vo j Dancigą, ten iškėlė ir 
t... =2 ------ pataisė. Kainavo man tas

kiek, bet už tai dar trejus 
metus raižiau ja Baltiją, kol 

(užšokau ant uolų Skandina
vijos fiorduose.

Kriaušaitis pavargęs po il
gos kalbos, užsivertęs išgėrė 
stiklą alaus, o klausytojai 
pradėjo ginčą apie audras 

‘juroje, nuskendusius laivus 
įsu turtais, kurių nieks iškelti 
negali ir dar apie įvairius 
dalykus, prie kurių gal kitą 
kartą teks grįžti.

Jonas Žiužulys.

nėję ribotas kiekis ir jei už- :i
degsiu lempą, tai jį daug tai gyvas sėdi “Erdvėje." na 
greičiau sunaudosiu. Todėl, ir ištraukė mane, 
atsidusęs, trenkiau lempą i 
šalį ir žiūrinėjau toliau. Pa- Į 
galios kampe radau dideli 
medinį kūjį, kuriuo kalda
vome ramstis lentas krau
nant. Tuoj jį grėbiau ir pra
dėjau smarkiai daužyti gele
žines laivo sienas, tikėda- 
imasis. kad plaukią pro šalį 
j laivai išgirs tą mano daužy
mą. Vidun;je garsas l_ 
'daužymo buvo didžiausias, i^šėiuose 
bet lauke, juros paviršiuje, dėjo...

•ąlian nnoknin

—O kiek laiko tamsta iš
sėdėjai šitam savo kalėji
me? — paklausė keli sve
čiai.

—Dvylika para be nak
ties. Jei dar nors dienelė, tai 
greičiausiai bučiau numiręs, 
nc-s nevalgęs ir negėręs, ma
ro apskaičiavimu, kenčiau 
dvi paras. Apie mane tada 

nuo visuose pasaulio laik- 
. ___ > ir paveikslus net

. Laiškų po to ilgiau 
kaip man vėliau pasakojo, kaip pusmetį gaudavau kas
tos girdimas. Tas daužymas dieną pundais iš Įvairių pa- 

nors šaulio kraštų. Vienas ameri- 
kad prieta- kietis tai net šimtą dolerių 

;ada dovanų man už drąsumą pri
siuntė.

— Na. o kaip tamstos lai
vas? — domėjosi klausyto
ji-

—“Erdvė"? Ją pribuksa-
r

buvo paskutinė vikis, 
gerai žinojau. ! 
‘ ingi jūreiviai juroje vis; 

lis tolo lenkiasi apverstų lai- 
į’ų ii’skeveldrą.

Laikas tamsoje be galo il- 
;gai slinko. Daužiau mediniu 
kuju i siena nesustodamas, 
nors į galą iau menkai tikė
jausi, kad tas gelbės: dir- 

(bam ne taip lindo Į galvą ne
linksmos mintys ir saldžiau 
miegojau pavargęs.

Jaučiau, kad labai susilp
nėja u. Alkanas, trokštąs 

'taupiau kiek tik galima buve ■ 
maistą ir vandenį, kurio vis 
dėlto mažiau ir mažiau da
rėsi. Pagaliau atėjo baisi va
landa. kai suvalgiau pasku
tinį džiovinto obuolio gaba
lėlį ir išgėriau vandens li
kučius. “Dabar sreit mir- 

! siu” — galvojau. — “jei taip 
ilgai nieks manęs neišgelbė

Eazle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, tieyu 
visi kiti kūdikių maistai

COMKASED V.ILK

f
i
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RODY’’'Ji No. .•><♦

Virina Receptas-
Viena? iš svarbiausių maisto pro-

tą laiką, kurį galėsiu iškęsti} 
nevalgęs ir be vandens.” Ir 
tokia baimė mane apėmė, 
taip klaiku pasidarė, kad 
net apie nusižudymą pradė
jau manyti. Tik miegas buvo 
mano paguoda. Miegoda
mas užmiršdavau apie valgį, 
troškulį, užmiršdavau net sa-j 
vo baisią būklę. Sapnavau; 
saulėtas gražias dienas, 
žmoną, gimtąjį miestą. Už 
tai pabudęs tiesiog alpau iš 
nus;minimo. Kaip aš tada-----  - - , -ii • . Sumaišyk .-ausus oaiyicus ir persi- neišėjau is ploto, danai lFi;oų sykiu. Riebalu; perotumk pirš

t ima pirkti trijūūe skirtingose rūsy-.
... tat^to pauderis. alumo paud.-ri: 

oiK.ipjtato paoderis Prie kepime 
ikabnga naudot kepamą pauderį 

•vlar-ari jis pagelbsti pėda-y t mai' 
t lengvosni'i ir pagelbsti viduriam 
-skirti. Kepamą pauderi reiki? 
ikyt sausai, nes drėgnumas naikiu 

’ stinrumą. Receptas apačioj pairo 
•r..~ kaip nasidaryti gardžius arbati 
los biskvitus.

Arbatiniai Biskvitai 
puodukas evaporated pieno at
miešto su '• puoduko vandens 
šaukštukai kepamo pauderio 
puodukai pulta 
šaukštukas druskos 
šaukštai sviesto pavaduotojo

1

.)
•T
i

o

Sumaišyk sausus dalykus ir persi-

;i galais; dadėk po biski pieno, r.iai 
kirt »u peiliu, kad butų minkšta tešla

pats stebiuosiu.
a • - • -t . ACTU crUVV IIUIMSSVO

*A tSipGlKej3U K31’t3 })O SuolMvk ir sukočiok kr.irvai ik;
j sunkaus miego, vos atsikė-' .M , •. .< k art jmestuctos ?karvad«>s ;? kop*

pradėjau bijoti mirti’badu.
Ir tik radęs kambarėlyje 

gerą dešros gabalą, o viršuje 
kelius svarus cukraus ir 
džiovintų obuolių, nusirami
nau ir kritau miegui. Miego
jau tur būt ilgokai. Net da
bar stebiuosiu. kaip tai žmo
gus, nežiūrint didžiausio pa
vojaus, gali ramiai miegoti, 
o aš tada miegojau ramiau
siai ir net nesapnavau. Pra
budęs truputį užkandau. Bu
vo be galo tamsu. Už geleži- 

sienų girdėjosi 
Lai- 

Ti keliamasis 
____  _ . _ . ! naudingą 

nedideliu 80 tonų laivuku daiktą, pradėjau grabaliuo- 
“Erdvė,"—pradėjo pasakoti tis kampuose. Pirmiausiai>man apaipau. i^ciucju mc- 
Kriaušaitis. — Vežioj’au aš užtikau lempą. Apčiupinėjęs! ne Švedų jūreiviai: netikėtai

ięs 1S131Z13U in(ląt kUH3nie j karštame pečiuje apie 15 minutę, 
buvo vanduo ir tik dar la- j rwtlITft, Rejkaluow 

paastl męs troškulį, . rajjinjęo, * nenuskęstu i apačū 
<aip pamišęs Stvėriau kūjį ir;pyrago arba purfineo. reikia jas pir- 

isukaupęs paskutines jėgassrk,Ft* p’rm dedant 
p miau daužvti į laivo sieną., Kuomet perki žuvį, pirk tų kuri vra 
Ingai daužiau, po 
(smūgio laukdamas, kad atsi-Jr^n.
lieps ir iš viršaus. Na ir ką ^iubus nuo P;etų. nu
jus pasakysit — juk atsilie-1 reikės tiktai sušildyti.
nė. Aiškiausiai išgirdau' Kuomet darai tamsias pyraųaičius 

Tiuo-i i lai\*a virčaun Dar i naudoti į juos puodukų kavos. mugi į laivą iš tusaus, yar brandi. Tas priduos hriai Pat
didesne jėga pradėjau dau- gero skon;
žyt.., dabar pilnas vilties. Tik 
plona geležinė siena skyrė 
mane nuo išgelbėtojų. Tuoj 
iie mane išgelbės. Toks 
džiaugsmas apėmė mane, 

i kad apalpau. Išgelbėjo ma-

Rudas cukrus niekad nesukietės i 
šmotus, jeigu laikysi jį atviroj puody
nėj ledų aėppj.

Gardus karamelinio 

pudingas be jokio rei

kalo saikuoti arba 

maišyti. Tik paimk 

neatidarytą Borden’o 

kondensuoto pieno 

(pasaldyto) keną ir 

virink per tris valan

das vandens puode.

Ataušink ir 

piaustytą į 

Jums labai 

gausiai

karameliniu skoniu. 

Šeimynai jis patiks ir 

jo pageidaus dažniau

STANDARD
MANO 

CONDENSED MUK 
JUSU GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

I

I I
I 
I

^"^ELLOGGS'^
TASTELESS CASTOR OIL

I

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
nrivėdą prie pa\oj;ngo> bėdo-. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
muision yra naujas medikališkas 
-radimas ir jis veikia padvigubinti: 

grei'umu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. - «.■,

Iš visti žinomų vaistų. Jtrer.zotą 
pripažįsta medicinos airtoritčfei. 

Į ’ kaipo vieną iš geriausių vajstų-jfy- 
•iymui pastovaus kosulio, šalčio ir

Naminiai I’zm'.ribojimai
Nuvalymui žoles pi*-' ių r.u<“ drapa

nų reikia naudot biski <k-n:itaršote al
koholio. Trink visai i* .',jrva‘.

' Peri-"- ;ikų ealirr.a nušveisti jei 
najuodirt.j.. _o domų išėmus laak ir 
numazgn.ius su netu ir pa<'u: riet m ir
klus šaltam vandeny.

Kad pečius labiau žibėtų kada rr-1 
Iveiti. dadė- i švaksų bisšj acto su-i 
maišyto su cukrum. Avaksas nuo to : 
Iriau laikys

Nuvalymui maiiarojam i šepečio. ‘ 
•eikia pamerkti jį i t i-putin;; arba 
jenzir.ą. paskui r.umazjrnti minkšta
me vandenyj ir muile, po to nnšluos- 
yti skaruliu. Ptskui reikia nu

vynioti i popierj ir taip laikyt iki se
kančio naudojimo

Grožės Patarim.-’.i
maliavos efektas priguli 
ja uždedi. Maliava nereikia Į 
odes trinant mažu rateliu. I į 

bjet nžtrinant V-pavidak. Taip darant. 1 
t. y. pradedant nuo paakių ir trinant | 
inkui nosie- žemyn aredar.t. Nuo no- i 
nes v**sk žemyn link žemutinio kaulo ! 
arba smakro. Tas sudarys V-pavida- ; 
la. Dalis veido arti ausų pasiliks ne
paliesta, ir išrodys veidas tiktai natū
raliai rausvas. Reikia uždėti biski 
oaadcrio praskaidrir.imui mciiaro*.; 
Jeigu taip dėti maliava ant veido, y.u- 
ristabėsi kaip dikėiai pasigerins tavo : 
išvaizda. j

Ypatiška Sveikata
Kas tai yra išsireiškęs, kad daugu

ma kasa sau duobę dantimis Tai yra 
vienas būdas išreiškimui, jog 
protingi pasirenka sau maistų, 
kalinga įvairių valgių — ir 
juos atsargiai pasirinkti Tie, 
turi daržus su daug daržovių 
vena grynai ant daržovių. Jiems rei
kia javinių valgių, pieno, mėsos ir 
vaisių. Javiniai turėtų sudaryt svar
bių dalį maisto kasdien. Javiniai mais
tai yra duona, spaghetti, makaronui, 
avižienė, *»nna ir daugelis gatavu

•

kitokių gerklės nesveikumų. . Crco- 
nrulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritačiją ir uždėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
-.įsigeria j krautą ir tuomi sustabdo 

gemalų Augimą.
Creomulsion yra užtikrintas pa

sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir vi~okių gerklės ligų 
kitokiose tormo'c. turinčių bendra 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar "flu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
i-jsų aptiekorių. Creomulsion Com
pany. Atlanta, Ga. (apg'i

VrMo 
’x> kaip 
lėti ant

nevisi
Rei- 

reikia 
kurie 
negy-

****>'

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: 
Kiekviennme name yra reikalingi tūli virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai. - 

puodai, skaurados ir t. p. Jų»pildai. skaurados ir t. p. Jų» galit* gauti tokius daiktus visiškai dykai, i 
perkant Siundant ir CbaReage Pienų ir taupant jo leibelius (k-ros ir eko
nomiškos šeimininkės perka šias rutii pieno. Jasų groserninkas turi 
pareikalaukit.

Skausmą Į 
PŪSLĖJ
Greit sustabdo
SANTAL 

MIDY
Gauk tikrą

J Tėmykit ^odi 
-Midy-’ 

Parsiduoda
Visose Aptiekus

Nno »l»ų pilvo ir žarnų ■»«•> 
niagum*. kuria paeina nuo 
dantm angime nieko geresnio 
Kūdikiam* ir vaikam nėra. 
k*i»

WlNSLOW*S
Syrup

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite rehai dun- 

rlatnot p«er»ėinč» benkettt 
BAMSTNO. Mm norime. 
M jus i*baa4ytumet jjl
P. AD. RICHTF.R A CO. 

Berry A So. Sth St». 
Brooktyn, N. Y.

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mošų korespondentų ir iš Lietuvos laikraKių.

PAŠOVĖ BANDŽIUSIUS 
PABĖGTI.

Ukmergė. Spalių mėn. 31 
d. policininkas G., stovėda
mas sargyboje už upės Šven- rininkas, sužinojęs apie L 
tosios, anie 15 vai. susitiko S. D. P. kuopom įsteigimą, 
du nepažįstamus vynfc,"ki:- ’grąsino iššaudysiąs tuos na-, 
rie jam pasirodė esą pajieš- rias, kurie prisirašė prie kuo- 
komi banditai. a>s ir biztmu kaposiąs. Mat

G. juos sulaikė ir parei- dvarininkui padarė Į padu' 
kalavo dokumentų, bet su- partijos įsteigimas, kad ir j< j • i X y . • • • i * . t i • v • • i « • • w_ »
rudžius dokumentus, coli" 
ninkui pasiūlė tris dolerius 
prašydami juos paliuosuuti.

Policininkas nesutiko i 
sulaikytuosius pakvietė eit 
nuovadon.

Tuomet abu sulaikytiej 
metėsi bėgti, abu i priešin- ginei, dažnai daro susirinki 
gas puses. Policininkas išso- mu. 
vė kelius sykius ir ėmė vieną nariai nutaria per su 
iš bėgančių vytis. Vydamasis

DVARININKAI BIJOSI 
ORGANIZUOTŲ DAR

BININKŲ.
Pavilkiia. Pavilkijos clva

laikytieji, vietoje to, kad pa-: darbininkai prisirašė pri' 
Dolici- kuopų. Bijosi, kad darbinin 

is, kai susiorganizavę dvarinin 
L i ko nepaimtų i savo naga 
i. Jam vaizduojasi L. S. D. P 
i bolševizmu, tur bui dėl te 

taip musų nekenčiąs.
i Bet partijos nariai ener

KLEBONAS NORI ŽEMĖS.
Ilguvos dvaro (Šakių ap.) 

darbininkams žemės neište
ko. Žmonės daug važinėjo i 
Kauną ir daug skundų ir 
prašymų rašė. Bet pyktis 

,mus ima dar didesnis, kuo
met sužinojome, kad Žemės 
Reformos Valdyba stengiasi 
štarpuoti žemės klebonui, 
<aipo savanoriui. Neužtenka 
luotos bažnyčiai iki 8 ha ’. 
Bene jo pati, vaikai. Kam 
•eikalinga jam žeme? į

Žemės Reformos Valdy-įjeigu nuomoja, tai labai ma- 
bos į 
;ad jie ne klebonų balsais! 
jastatyti ir ne klebonų rei- j 
calus turi ginti. Kuomet Į 
jiednas žmogus < 
'avęs bulvėms lysvę, lai kle-jauk5^’ 
'or.ui besočiui 
>ilvas plyšta.

i
i
I

Ežeras pritraukia daug ir 
žvejų. Atvykę jie apsigyve-1 
na palei jo Įlankas ir salose 
Jr net sudaro atskiras žvejų 
i kolonijas. Jie per ištisus me
ilus žvejoja visai neprisilai
kydami žvejybos taisyklių ir 
nenuomodami iš vyriausy
bės ežero plotų.

Juos apylinkės gyventojai 
vadina “brokonjerais.’? 
Rimti Lietuvos žvejai, minė-, 
tų “brokonjerų” bijodami, šį 
ežerą nenoromis nuomoja ir

iiciviniv? v p' o

ponai turėtu atminti,pa duoda.

Tik yra žvalgybos, kr 
tsirinki 

viskas dvarininkui yr; 
. Vietos drau 

gai, žinodami kai kuriuo 
nepraustaburnius, žada iš 

pasirodo, -kelti skundą ant tokių narių

mą, 
paleido dar vieną šūvi ir bė- gerai žinoma, 
ganti sužeidė i koją.

Sužeistasis atvežtas aps
krities ligoninėn, į 
esąs koks lai dizertiras, bei kurie bėga viską poneliui pa 
savo kilimo vietos nenurodo. : 
Eina tardymas.

Prie jo rasta i 
šovinių ir kinžalas.

Kas buvo antrasis, taipgi 
iki šiol nesužinota.

pasakoti.
Labai butų pravartu, kac 

revolverio skyrius apsivalytų nuo toki;
plačiaburnių.

NUSINUODIJO muziko: 
MOKYKLOS MOKINYS
Kaunas. Vėlinių diena 

apie vodurdienį, uksus- 
esencija užsinuodijo Valsty 
binės Muzikos mokvkloi 
mokinys Gužas: apie 24 vai 
tą pat dieną jis Kauno mies 
to ligoninėje mirė. Prieš nu 
įnuodysiant parašė rašte?' 
kuriame nusiskundžia nepa 
keliąs gyvenimo sunkume 
Velionis buvęs vienas ir gy 
venęs iš mokyklos teikiame 
jam mažos stipendijos. Mc 
kvkla jam, kaipo gabiar 
mokiniui, netgi smuiką buv 
nupirkusi. A. a. Gužas buv 
labai gabus smuikininkas 
iš jo' laukta talentingo artis 
to. Visuose viešuose koncer 
tuose jis puikiausiai pasižj 
mėjo: visa spauda jį Įvertint 
kaipo labai gabų mokin' 
Jaunas smuikininkas turėj' 
visus artisto davinius: laba 
jautrus, švelnus, pastabus 
visa siela mylįs savo darbą i 
jam atsidavęs. .Jaunuoli 
mirtis padarė mokykloje d' 
džiausi Įspūdi, apgailtstav: 
mą.

ŠĖJO JIEŠKOT UŽDAR
BIO PARĖJO SU VAIKU.

Šiomis dienomis Randė
to miestelyje, Rokiškio aps- 
ričio, prie \ ieno piliečio na- 
nų rastas pamestas kūdikis, 
’olicija vėliaus surado jo 
notiną ir pasirodė, kad ji 
ra mergina. Vasaros dar- 
ams ji buvo išvykus Latvi- 
on uždarbio jieškoti, ir su
irzo nėščia.

I

UŽSIMUŠĖ.
Virbalis. Uršulė Dauba-Į 

džiaugiasi > !‘aitė, oelipdama laiptais į f 
.... LL ’ puolė atgal ir susi-j 

d uogs, kad įžeidė galvą. Nors iškarto’ 
pati netikėjo, kad ji butų la
bai stipriai susitrenkusi, nes 
guldama žadėjo tuoj keltis,’ 

, bet už valandos nustojo jau-į 
Įsmo ir už 5 valandų mirė.

i

7.

AR TAI TOKIA KUNIGU 
TEISYBĖ?

Spalių mėn. 19 d., Sugin
čių bažnytkiemy, Utenos 
apskr., Civilių kaime mirė 
be išpažinties visiems žino
mas apylinkėje didžiausias 
girtuoklis ir degtindaris Gai
žutis. Suginčių kapuose kle
bonas pil. Gaižutį su visomis 
bažnytinėmis ceremonijomis 
palaidojo kaip “gera katali
ką.”

Spalių 24 d. Suginčių so
džiuje mirė kitas pil. Šyvis, 
doras ir apylinkėj gerbiamas 
žmogus.

Sūnūs nunešęs špitolnin- 
kams ant varpų, prašė kle
bono sekančią dieną palai
doti, duodamas už tai 25 li
tus, bet klebonas griežtai 
atsisakė laidoti be Kuktiš
kės dekano leidimo. Velio- 
nies sūnūs, nieko nelaukda
mas atsidūrė pas dekaną Į 
Kuktiškę, bet šis išvijo iš 
klebonijos, sakydamas: — 
“Prašyk savo vada Lukošiū
nų BodrionĮ Markų, o pas 
mus dabar nelysk’ Pardavėt 
jus rinkimuose velniui dusią, 
tai dabar žinokitės”...

Sūnūs parjojęs namo, no
rėjo jau tėvą palaidot savam 
lauke,’ bet kaimynai pasi- __  __________
priešino ir pasipiktinę tokiu lokomobilio diržas 
:kūnigų smurtu, nuėjo keli i"

• jų ant kapinių, iškasė duobę netoli stovėjusiam masinis 
be klebono leidimo ir atlydė- tui. Smūgis buvo toks stip 
ję mirusį palaidojo. Klebo- rus. jog mašinistas pargriu 
nas stengėsi neduoti ir šųni- vo be sąmonės. Laimei, neto- ■ 
mis piudė ir pats lazda nore- Ii elektros stoties buvo kei 
jo išvaikyt, bet vyrai parva- juru skautai, kuriems su di- 
re jį namo, pareikšdami, kad dėlių vargu po valandos pa- 
-rie jo (klebono) kapai, bet vykoapalpusiatgaivinti.At- 
parapijos ir kad jie mirusius vykęs gydytojas, pareiškė 
turi teisę laidot ir be kunigu, jog sužeistojo smegenys ne 
jei pastarieji atsisako. Reik- liesti ir greitu laiku pasveik 
tų išleisti Seimui Įstatymą, 
kuris apdraustų piliečius 
nuo kunigų persekiojimų.

I
I
I

I

I

I
NELAIMINGAS PRIE

TIKIS.
Telšiai. Lapkričio 5 dienr 

vakare elektros stotyje truk? 
.ir vieni 

galu smarkiai sudavė Į veid;

i<

ĮVEDAMI civiliai 
ŠLIUBAI.

Ministerių Kabinetas 
.mė metrikacijos 
rojektą, kuriuo leidžiama 
ivilė registracija vedybų, 
imimo, mirimo ir kitų pana- 
ių reikalų, kuriuos iki šiol 
ik kunigai galėdavo atlikti, 
jž ką jie lupdavo didelius 
Pinigus iš biednų žmonių.

/

BIJOSI VILKŲ.
Vilkija. Šioj apylinkėj pri- 

iso daug vilkų. Peniai žie- 
įą jie daug kam išvogė iš 
/artų avis, apdraskė arklius 
• tt. Žiemai artinantis, vėl 
ie slenka i žmones. Žmonės 
utarė prašyti. Medžiojimo 
Jraugiją. kad surengtų šioje 
pylinkėje vilkų medžiokle.

DU IŠTIKIMI.
Tas Senas Ištikimas Gei

zeris Yellowstone Nationai 
Parke niekada neužmiršta 
žaisti kas valanda. Trinerio 
Kartusis Vynas niekada ne- 

į užmiršta išvalyt jūsų skilvio 
į porą valandų. Jie abu yra 
ištikimi. Jus laikykite Trine- 
ri© Kartųjį Vyną namuose

pri- i 
Įstatymo į

Iš IR į

TRINE-ŠS BITTtl

, dėl pataisymo prasto apeti- 
’to, nevirškinimo, prietvario. 
i galvos skausmo, nerviškumo 
j ir panašių skilvio negerumų. 
| Ar jus norite puošti jūsų na- 
i mus su gražiu paveikslu gar
saus Seno Ištikimo Geizerio, 
padaryto iš puikių spalvų? 
Trinerio Sieninis Kalendo
rius dėl 1927 metų atneš 
Yellowstone į jūsų namus. 
Klauskite pas jūsų vaistų 

■pardavėją dėl vieno kalen
doriaus arba atsiųskite 10c. 
dėl padengimo pasiuntimo 

Tėšų pas Joseph Triner Com- 
' pany, 1333 So. Ashland Avė. 
Chicago, III. Trinerio Kartu
sis Vynas yra nebrangus vai
stas: 1 butelis už $1.25, sam- 
palo butelis tik už 15 centų. 
Siųskite ant viršui minėto 
adreso.j____________________

Paliauk skųstis
’ dėl savo kosulio ir imk Severą'? 
iCough Balsam. Pasiskaityk, ką 
Jlr. J. Sedzinski, iš Aberdeen. 

■\Vash„ sako apie ji: “Po išban- 
’dymui daugelio gyduolių nuo ko- 
isulid. kurios nieko negelbėjo.

SARTŲ EŽERAS.
Sartų ežeras yra vienas 

ražiausių ir įdomiausių Lie- 
uvos ežerų. Tarp Ežerėnų 
r Rokiškio apskr. (tarp Du
etų ir Kriaunų i tyvuliuoja 
o vandens. Daugiau per 
000 ha. jis užima. Ilgio turi 
pie 34 klm., o pločio apie 1 
Im. Ežeras išsišakojęs, išsi- 
ingiavęs. Trys ežero šakos
pjuosia gražią, tamsią Du-; 
etų girią, kuiną mini musų: 
lainius, tos apylinkės sūnūs 
\ntanas Vienožinskis savo 
lainelėse. Pro ežerą teka 
šventoji.

Sartų ežeras gražus savo 
gražiais poetiškais, pakraš
čiais: jis garsus ir Įvairiomis 
’.uvies rūšimis. Jame rasi ir 
mgurių, ir stinkų, ir šamų, ir: man pasitaikė gauti bonką Seve- 
lalšų, ir daug kitu. Paskuti--

16000 klg. žuvies.
šiais metais, rugsėjo mėn.

?žerą aplankė Lietuvos uni- met Severas G.ugh Balsam gau- 
/ersiteto profesorių ekskur- namas už tokią žemą kainą, tik 
šija, kuri darydama tyrinėji- po 25c. ir 50c. už bonką. Visose 
mus, išbuvo tenai beveik vi- aptiekose. \V. F. Severą Co.. 
są savaitę. Cedar Rapids. Iowa,

■ ra’s Cough Baisam ir mano iki- 
įiais laikais sugaudavo apie rus kosulys praėjo i kelias die

nas." — Niekas nepri\aio skųs
tis dėl kosulio ar užkimimo, kuo-

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas kas 

link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto, kurie vra tuitingi vitaminais 

SCOTTS EMUESION
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas miiionų žmonių, kad būti stipriais ii 
sveikais kasdien. .Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistą, kuris turi daug eod-li- 
ver aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien — 
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojan- 
čia Scott’s Emulsion!

Scott & Bovrne. Bloomfield, N. J. 26-48

t
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LIETUVĄ
1»SR BREMENĄ 

didžiausio ir greičiausio 
tckic-ciu laivo

COLUMBUS
ARBA KIIAIS ŠIOS LINUOS 

LAIVAIS
TIK AšTUONIAS DIENAS 

Puikios "kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadvay, New York 

arba pas vietos agentus

i

75 Statė Street. Bosron, Mass.

PALANKIAUSIAS 
KELIAS

Baltijos Amerikos Linijos 
Sekanti išplaukimai: 

•LITUANIA” Gruodžio 23 i 
ESTONIA” Sausio U d 
Važiuokit visu kelia vandeniu 

i pačią
KLAIPĖDĄ

per laisvąjį Danzigo portą. Iš 
ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.
$107 Tiesiog į Klaipėdą 

3-čia kliasa
UŽSIMOKANT ABIPUS 

TIKTAI $181.
Perjuliariška turistinė trečia 
kliasa tiktai $10 brangiau 

vienpus, $15 abipus. 
Taksai atskyrium.

Žiniom kreipkitės, i vietos 
agentus ar į bendrovę: 

Baltic America Line, Ine. 
10 BRIDGE ST., NEV YORK

>

SEIMO ATST. P. VALAT
KA ŠMEIŽIA VYRIAU

SYBĘ.
Skuode, lapkr. 7 d., gim

nazijos salėje darė viešą 
pranešimą ūkininkų sąjun
gos Seimo atstovas'I). Valat
ka, kuris begėdiškai šmeižė, 
juodino dabartinę vyriausy
bę, aiškindamas, kad Ji de
moralizuojanti liaudį, ve
danti kraštą prie visiškos su
irutės, nedaranti jokių tau
pumų, apgaudinėjami rinki
kus ir tt. Tiek prišmeižė, kad 
čia nėra galimybės aprašyti.

Publika, pasipiktinusi, su
kėlė triukšmą ir susirinki-, 
mas šmeižikui užsibaigė be 
pasekmių.

Taip kalbėti žmogui, kuris 
sakėsi esąs dip. agronomas, 
yra gėda. Už šmeižtus reiktų.
traukt tokius ponus teisman.'

i

i

I

i

t

Ant mus 
tiesei Iii te.

Mergina nori laivą praryt! Panelei Leonorai Ulrych jos gimimo dienoj buvo įteiktas py
ragas (keikas) iškeptas pavidale Aguitania laivo.

Iš ir i

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

tri-šriubinių laivų 
Relianee. Albert 

Ballin. Denthschland, 
Hambnrg

ir ant popuiiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveiand, 
VVestphalia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
VVcrtphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai aylimi į Europą ii»- 
važia . jinai.

i» New York® 
I Ksoną ir atgal 

("ridėjus S. V 
ė-'gų Taksos.)

I**, -ŪKI ’ ’•».«» leidimų ir kitų 
irtformarij': klar-kit pas vietos 
agentus ari a pa.<

Hambtiig-Aoterican Line
t >iU <i ’■ n-eri- an Lines, Ine. 

Gi-.en;' Agcn’s
28 BroaJway. New York

Plauk po Amerikos Vėliava“
kelione į

g* ..riauK po Amerikos vetun
m Ji Nupiginta ten ir atgal kelio

ĮM1 LIETUVĄ
lik $203.00 ir brangiau 

į9 per Bremen ar CiMrbourg
kitą gal at.^ <

Pirm F'-kimo ansirn.:
styrinėti greitus r kis-; latviai Ur.i 
s lai', v r»n.

J.le ’uivu. vai u»u r i
t:ju Valdžios, po Amerikos vėliava.

asją m j lobios. į•d’M.s d/iaug- 
• * kambaria.. t <tur”.-s v.t” vai 
’-ėr.•. .r ma.i :iugjo> 1

ir.*: ju*u kalbą ir veikimai
.slarys jasr va/:;.-, rr • >ka«!-n*'r».'rtr. r

m-’nrM išr»fcuk< laivai sekama-: 
P-es.'r-it Hardinę ■ Sausio 12
Repobl.c .................. Sausio 22
i lai .-.v »rčių agentas a. t • mab n-.a- -u-
.-iiu* •••for’TTU'.cij. < apie •••rink - rk'.’

mtis meta;.-, arba rašyk -• ties.;* pas

>■

ted Statės Lines
45 Broadway. New York City

Visokie Plnmberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON l’LUMBING & 

LIGHTING SI PPLY CO. 
147 Pvrtiaad Su, Boston 
netoli North Station

1

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

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

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
TRINKITE KUR SKAUDA.”
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Dr. Med. LEO L PODDER it Petrogrado
SpeciaKstas Slaptų ligą moterų ir vyrą, kraujo ir «4oa. Kalk* len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Baymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambera St_. BOSTON, MASS.

Ij

Tr aė tikiu. ta darbą atliks 
Kobn’s Rhčumatic Remedy. 
Romaiizmas turi išeit, jeijru 
jv.s paliuosuosit nuo suaosmo 
ir kentėjimo. Mano gyduoles

NEBANDYKIT prašalint romai Iz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
ptr>steritj ar kitokią daiktą. Neban
dykit išvilioti jj su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvvt jį su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot ji prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

AŠ MELDŽIU KIEKVIENĄ 
šio laikraščio; kurie kenčia nuo Sub- 
Acute arba muskulų R^rnatizmo. Strė
nų Skaudėjimo (l.nmbagoj, Padag- 
m« (Gout). parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš pri.-iti*iu Dykai Vieno Dolerio 
Vertės Bonką išbandymui mano RFteu- 
matizmo Gyduolių. Aš noria praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. .Jus pamatysite, ką gaii 
padaryti Kuhn's Rheum.ntic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patis j tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną cen
tą. 

SKAITYTOJĄ

pnna-kina skaudžius die glius,muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimą* ■

Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jas man pavelysiu Aš galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės ’b”*eliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus.! 
v arto jot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jųa nežirot ka_ jot 
rali padaryt’. Perskaitykit musu “
ptiMUlyBą žemiau ir reikalaukite 
ją tirrjaas.

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Isbar.dykrn i . s Knhn’s Sub-Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
,inot’inet jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali nut praša- 
’ir’t- s. ir mes nenorim uždirbt a-t išbandymo. Išbandikit—tai Vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, ę tau suteiks 
mums neiną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertes, bet s-iunciamc pil
nos raierus butelį, kokie parsiduoda aptiekose vieną už dolerį. Sis bu
teli- sun'.’is ir ir.es turime užmokėti Dėdei Šamui už nerstuntisaa 
Todėl jus privalote prisiųsti 2ae. persiuntimo ir supnkaviree išlai
doms, <> tuojaus r.plaikysito vieno dolerio vertės butelį dykai. Pri
imant nereikės mokėti nieko. _________________

Kl HN REMEDY CO. Dep. B. W. Mihraokee Avė.. CHICAGO.
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Vietines Žinios
REVOLVERIS KEPTOJ

VIŠTOJ.

Gaidžiuno sesuo norėjo iš- 
mugeliuoti ginklą j kalėjimą 

pasmerktam savo broliui.

Pereitam “Keleivio” 
mery šioje vietoje 
apie jauną lietuvį, 
džiuną. vadinamą

........................ . ...... ................

PIRMĄ KARTĄ SO. BOSTONE

OPERETE “S1LVIA”
Rengia ącenoje Laisvės Ch >r.-s

SUBATOJE

11 d. Grnodžio-December, 1926
Pradžia 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Operetė “Silvia” tai yra veikalas pilnas romansu ir dai
lios muzikos, kame dalyvauja solistai ir visas choras.

Bostono ir apielinkės lietuviai kviečiami kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti. LAISVĖS CHORAS.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS \ 

1927 METAMS 
1927 metams “Kdeivta** 

išleis puikų Kalendorių. Jb 
jau baigiamas spausdinti ir 
tuojaus jj bus galima gauti. 
Taigi, kas da nėra užsisakęs, 
dabar laikas užsisakyti.

Kalendorius yra knygos 
Kada tik jis išvažiuoja stir- pavidale, puikiai įliustruo- 

tas. pilnas visokių statistikų, 
informacijų, mokslo žinių, 
straipsnių, eilių ir ant gale 
gardžių juokų.

Kaina Kalendoriaus 50 
centų, bet “Keleivio” skaity
tojams tiktai kvoteris. Taigi 
prisiuskit 25 centus, ir tuoj 
gausite Kalendorių. 

“Kel.” Administracija.

briedį. Esąs didelis bulius, 
ragai turį 5 šakns, ir reikėię 
suliuobti 7 šūvius, pakol jis 
atsigulė.

Reikia pasakyti, kad p. 
Šidlauskas yra netiktai geras 
šaulys, bet įi< ir eiliuki turi. įnu

rašė m
J. Gai-

____ _ ___ __ _ "Jerrv ...
the Pole.” kuris buvo prisai- pumos dienos, 
kintujų suolo atrastas kaltu lios vakarą išvažiavo, opa- 
pirmo laipsnio žmogžudys- našlio rytą jau laikė briedi

naut, visuomet narsi veža oži. 
ši svki įam laimė nasitaikė 
" ‘ .Jis nedė-

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- I 
ŠALINIMUI SENŲ’ LIGŲ’.

Be operacijų ir vaistų 
Aštrias ir chroniškas ligas gydau ■ 

r ta turkliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit! 

spie nepaprastą ir galutiną naują na-, 
curalę gydymo metodą.

Dr. Wentwrth, L M.
1761 M’ashington St., 

Prieš Northampton elaveito 
stotį, Boaton, Mass. 
l’e» : Coplei 0653 M.

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

AKIŲ SPECIALISTAS

Jeigu Jūsų akinių stiklai nepr.- 
skirti tinkamai, ir turite akių lx 

da>. arba spaudėjimą galv< - 
kreipkitės pas

DR. M. H. MIRKIN
OPTO.METR1ST

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

I*r. Mirkin rekomenduoja daugeli.- 
Bostono žymių daktarų.

kintujų suolo atrastas kaltu
I

< i

tėj ir laukia mirties bausmės.
Dabar gi tapo areštuota ir 

jo 19 metu amžiaus sesuo v ą i
Genovaitė. Ją suėmė dėlto,; 
kad ji norėjo įšmugeliuot 
savo broliui brauningą į ka
lėjimą. Ginklas buvo pa
slėptas keptoj vištoj, kuiią 
ji nunešė kalėjiman ir prašė, 
kad įduotų jos broliui.

Kalėjimo vyriausybė vis -1 
tą “išravidavojo” ir pasiro
dė, kad į jos kemšalą yra 
įdėtas brauningas.

Genovaitė Gaidžiuniutė 
buvo jau išėjus namo, tai po
licija nuvyko į jos namus ir 
suėmė ją. Ji dabar laikoma 
kalėjime po $8,000 kaucija. 
Kadangi nėra kam tos kauci
jos už ją uždėti, tai mergai
tė turi kalėti.

Policija tečiaus mano, 
kad Gaidžiuno sesuo čia yra 
tiktai įrankis gudresnių žmo
nių rankose. Tai yra, ji ma
no, kad brauningą sumanė 
kalėjiman įšmugeliuot ne ji 
pati, bet buvusieji Gaidžiu
no sėbrai banditai. Mergina 
gal buvo tiktai prikalbinta 
tą šmugelį nunešti. Todėl 
policija tikisi iš jos sužinoti, 
kas yra tikrieji kaltininkai.

Ginklas Gaidžiunui buvo 
siunčiamas tuo tikslu, kad 
jis galėtu iš kalėjimo pabėg
ti.

už ragu.

Gruodžio mėnesyje 
grybavo.

Gruodžio 1 d. žinomas! 
Dorchesterio pentorius drg. I 
J. Taurinskas išvažiavo i 
Blue Hill grybauti. Ir. visų 
nusistebėjimui, jis 
daugybę ką-tik pridygusių! mažus savo vaikus i Lynno

1--------------------- J--.- 1.............  -į
ir parsivežė namo. Drauge t jieškoti. 
Taurinskienė tuojaus suruo; miestą 
šė grybų vakarienę, į kurią 
sukvietė savo kaimynus, gauti jokio darbo, atsigėrė 
Tarp kitų, vakarienėje daly- nuodų ant Scollav skvero. O 
vavo ir Neviackų šeimyna, prezidentas Coolidge dėkoja 
Visi gardžiai pavalgė ir ste-; Dievui, kad mes turim dide- 
bėjosi žieminių grybų ska- lę “prosperity I” 
numu.

Gaila, kad tiek daug pri
snigo, o drg. Taurinskas bu-! 
tų ir ant Kalėdų prigryba-: vogtas A. 
vęs.

Coolidge’o “prosperity.” • 
Edna Lokhard. jauna dar-į 

ten rado j bininkė motina, padavė 4 į 
t ____ s savo vaikus Į Lynno

kelmučių. Į trumpą laiką jis j biednu jų prieglaudą, o pati | 
prisikrovė grybų pilną maiša’atvažiavo i Bostoną darbo;

Išvaikščiojus po' 
nuo ryto iki vakaro 

nevalgius ji. negalėdama

i

Pajieškau Lietuvaitės jaunos
3 ir 5

At-
(50)

merginos, pridabojimui 
metų vaikų. Mokestis gera, 
sisaųkit.

E. SABALIS ‘
6 Fayette st„ Cambridge. Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA PI LRU1M1S

6 stalai ir 2 Baling Hali ir kiti 
pridengimai. Taipgi laisnis; biz
nis geras ir gera ieiga. Gali ma
tyt nuo 7 iki 11 vakarais.

CHAS STEKAS
326 Broaduay. So. Boston.

(491
i

KOKIAS DOVANAS 
PIRKTI.

Lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymu, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikuin Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. (vai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunėiani ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

Mr. Joseph P.
pas

Vcse & Sons Piano 
Company 

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

Grand Pianų, Ujiright Pianų, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit autaupyt pini
gu, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jj gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, B .tou. 
{kurtas 1861 m.

P. Trechokas ir Vaitaitis.

I

PARKWAY 
AUTO SERVICE 

and FILLING STATION
Jeigu norite, kad Ju>ų automobilis ' 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt ; 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gesoiiną pas mus.

415 0<d Colony Avė. 
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3075-VV.

PARSIDUODA
VILNOS DĖL MATRASŲ 

IR KOMFORTERIŲ 
l’AUL OSULLIVAN INC.

192 Summer St., Boston. Mass. 
(51)

i

Fornišius visur pripažįsta 
kaipo pirmutinį pasirinkimą- 
iš dovanų, kurios ilgai tęsa. 
Čia yra keletas pasirinkimų:

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

Sonora Phonograf ų 
$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.

j

ANT AšKANDAVOJl.MO 11 tenenien- j 
tų, kožnas teneinentas po 5 ir 6 rui- 1 
mus. Randa nebrangi. 17 ir 18 dole- ) 
rių j mėnesį. Tenementai randasi ant 
Market st. ir Lincoln st., Brighton, ‘ 
Mass. Klauskite pas: (491. i

B. AJAUSKAS
58 I.incoin st.. Brighton. Mass. 

Tel.: 2902.

Kupstį apvogė.
Šiomis dienomis buvo ap- 
/ > A. Kupstis, gerai 

South Bostono lietuviams 
žinomas real estate agentas. 
Pavogta daugiau kaip $500 
grynų pinigu, kuriuos jis lai
kė savo ofise. Pinigai buvo 
sudėti į konvertą su čekiais 
ir kitokiais popieriais, ii- įdė
ti į stalčių. Kada sąvaitės pa
baigoj jis norėjo tuos pini
gus ir čekius nunešti i banką.' 
pasirodė, kad pinigų jau nė
ra. tik čekiai palikti. Stal
čius buvo atrakintas ir vėl 
užrakintas. $]>ėjama. kad tai 
darbas vieno iš naminių.

Žiurkes ir “kakaročiai” 
puolė Somervillę.

Bostono priemiestis 
mervillė šaukiasi pagalbos. 
Jį užpuolė žiurkės ir “kak- 
ročiai.” Pasipylė tas brudas 
tokiais pulkais, kad gyven
tojai nebegali jų nei išmušti, 
nei išnuodyt. Somervillės 
vkakročiai” esą ne paprasti 
“bambadieriai,” bet dau
giau kaip 3 colių ilgio vaba
lai ir musine šluotuke jų ne
galima esą užmušti. O grei
tumas jų nematytas.

Šitie “nepageidaujami pi
liečiai” pradėjo krausi 
Somervillę iš “dumpų, 
rie dega jau kelinta sąvaite. 
Mat, tarp Somervillės ii 
Cambridge’aus yra keli ak
rai žemės, kui' abudu mies
tai verčia savo šiukšles. Se
niau^ tenai buvo akmenų 
skaldykla, išimta daugybė 
granito ir žemėj paliko labai 
gilios duobės. Dabar tos duo
bės užverstos šiukšlėmis, iš 
viršaus išrodo lyg ir kieta 
žemė, bet apačioje išpuvo 
didelės skylės, urvai, kur 
priviso milionai žiurkių, ta
rakonų ir kitokio brudo. Nuo 
didelio spaudimo tie šiukš
lynai apačioje užsidegė ii 
žiurkės su tarakonais prade- kad 
jo bėgti i namus. f

Gyventojai turėjo jau ke- kaip $230.000. Klausimas. 
lis mitingus ir reikalavo, ka- kokių šaltiniu tie pinigai at- 
valdžia kaip nors tą ugi; įėjo ir kaip jie buvosunaudo- 
šiukšlynų apačioj užgesintų, j ti? 
bet Somervillės valdžia te:- Į-------------
sinasi, kad ne jos čia daly-. fissgx pavieto šerifas Lyn- 
kas, nes šiukšlynas gulįs aBtjne pradėjo areštuoti žmones, 
Cambridge’aus miesto zc- kurie vaikščioja gatvėmis be 
m®s. j jokio užsiėmimo.

Sarpalius kietesnis ir už vinį į

Pereitą ketvergą musv 
drutuolis Dr. Sarpalius ėmė
si su kazoku Ivan Ludlovv, 
su tuo kazoku, kuris, sako
ma, Rusijoj vinis ir peilius 
valgydavę® ir kuris nesenai 
taip labai prikankino airių 
čampijoną Pat McGill. Bet 
Sarpalius pasirodė esąs kie
tesnis ir už vinį, nes kazoką 
sukedeno kaip šiltą vilną ir _ -
prispaudė prie matraso į 15 žada statyt. Ashmonte 50 
minutų. nauJ^ gy venamų namų.

Tą patį vakarą Dr. Sarpa- 
• liūs svečiavosi pas lietuvių 

čampijoną Franą Jušką. 
Kaipo geri sportininkai, jie
du tarėsi, kur jiems butų pa- 

_ togiau persiimti už lietuvių 
tų nuo šalčio. Stoviu sniege čampijonatą. Iš pasikalbėji- 
iki kaklo, ir šilta, net sniegas mo paaiškėjo, jog Sarpalius 
garuoja. 'Yra Juškos mokinys. Keli
M Paklaustas, kaip sekasi metai atgal Chicagoje Juška 
medžioti, p. Šidlauskas pra- davė Sarpaliui keletą ritimo- 
nešė, kad jis tik ką nukirtęs si lekcijų.

už-
I

So-

I

Banditai nušovė krau
tu vninlcą.

South Medforde aną va
karą du ginkluoti galvažu
džiai įnėjo valgomųjų daik
tų krautuvėn ant Main st. ir 
pareikalavo pinigų. Buvusi 
krautuvėj 13 metų mergaitė 
pradėjo klykti. Vienas ban
ditų tuomet šovė ją, bet ne
pataikė. Tuo tarpu atbėgo 
mergaitės tėvas ir sviedė 
banditą geležiniu įrankiu. 
Pataikęs jam alkunėn ir iš
mušęs revolverį iš rankos, 
krautuvninkas šoko prie 
bandito, griebė jį už gerklės 
ir pradėjo grumtis. Bet tuo 
tarpu kitas banditas šovė 
krautuvninką du kartu ir 
abudu šūviai išėjo per jį 
kiaurai. Mergaitė išbėgus 
pradėjo šaukti telefonu poli
ciją. Bet, kaip visuomet, po
liciją nelengva greitai prisi
šaukti, ir pakol ji atvyko, 
banditų jau nebuvo nei pėd
sakų. Peršautas krautuvnin
kas da vijosi galvažudžius, 
bet ant gatvės sukrito. Viena 
kulipka pervėrė jo krutinę 
tuoj po širdies, ir jis mirė.

Vėliaus vienas banditas 
buvo suimtas. Jis pasisakė 
ėjęs plėšti dėlto, kad jam 
reikėję pinigų mylimai do
vanų Kalėdoms nupirkti. Ki
to bandito jis neišduoda. Jis 
da jaunas vaikėzas.

Šidlauskas užmušė briedį.
Šį panedėlį apie 11 valan

dą prieš piet į “Keleivio” re
dakciją paskambino telefo
nas.

—Alou! Kas kalba? „
—K. Šidlauskas.
—Iš kur?
—Iš Athol, Mass.
—0 ką tamsta veiki te

nai?
—Medžioju.
—Ar nebijai šalčio?
—No, sir; turiu gerų vais-

radėjo kraustytis i
ku-

Medicinos studentas D. Pil
ka žada laikyti paskaitas.

Mums teko sužinoti, jog 
medicinos studentas drg. 
Pilka po Kalėdų žada laikyti 
paskaitas apie sveikatą. Pa
tartina Bostono ir kitų mies
tų lietuviu draugijoms pasi
naudoti proga ir pakviesti 
draugą Pilką pas save su pa
skaita. Jam galima 
“Keleivio" adresu.

rašyti

LIETUVIS 1!
BUDAVOTOJAS IR L 

ARCHITEKTAS j
Mes pabudavojame geriausius ‘ i 

! namus ir pigiai Taipgi padarau ’ ' £ 
I visokius piarus. išmėruvju žemę ir 5 S 

Visokiais reikalais kreipki- j | j 
--------------------------- <1 p

Modeliai
i

I

TITUS P. GREVIS
395 Broadway. So. Boston. 

Tel.: So. Boston 2340.

Ii
i PIKTURKIŠKOS IR RUSIŠKOS
TYS tankiai ikjrydo šaltį. Rheurratiz 

į ma. Neuralgiją ir daugelį kitokią ’ri- 
jjrą. SAUGOKITE SAVO SVEIKA- 
■TĄ—MAUDYKITĖS TANKIAU A.- 
idara dienomis ir naktimis. Tik vy- 
i rams. (52)

TRE.M()NT TURKISH B VTHS 
176 Tremont st.. Boston.

Po Tremont Teatru.

TCLEFONAM W»7

MEDICINOS DAKTARAI

C. J. MIKOLAITIS
ValamU*: aw t Iki 4 pa plotą 

auo 7 iki 8 vakar*
107 Summer St- 

LAWRENCE, MASS.

i
Lietuvis Optometristu

I»*x aminuojo aKia, prutlna 
akiniu*, kreiva* akie attvMatBu 
ir amblyopiško«« (akloaa) aky
se sugrąžinu šviesa tiinmn 
laiku.
J. L. PAAAK ARNIS O. D.
447 Broa«**v. So Boa t o*. Mara

t

Mass. valstijos Laisvųjų 
Piliečių Lyga reikalauja,; 
kad Suv. Valstijų senatas iš
tirtų šios valstijos republiko
nų “papirkimų fondą.” su
keltą paskutiniais rinkimais, 
kuomet jų kandidatas Butle- 
ris buvo sumuštas. Sakoma.

I republikonai išleido 
Butlerio agitacijai daugiau 

k is ■ i

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pradedant rničf Naują Metų, versti 
nai reikalingas Atsakomybės Paliu
dymas bendrui su Aplikacija dėl Re 
gistraviiūo automobilių. Prisiuskit 
-■avo antrašą ir aš pribusiu pas jumis 
(neskiriant kur gyvenat) su reikalir 
ga blanku dvi registravimo autom© 
biliaus. čia patarnavimas dykai. Dėl 
tikro p-itamavimo, su savu in s urane 
reikalais, kreipkitės pas (-)

J. N. TURAUSKAS 
CAMBRIDGE, MASS 

104 Hampshire st. Univ. 9692 
ir 368 M asbington St- Univ. 1683-V

I

I
I
t

i

i

žaislų i

East Bostone galvekaris 
susikūlė su vežimu. Vežimas 
buvo sudaužytas ir arklys 
užmuštas.

Lynne projektuojama sta
tyt milžiniškas bildinga^. 
kur žada tilpti teatras, resto
ranas ir hotelis. Pastatymas 

; lėšuosiąs $2,500,000.

Kontraktorių kompanija

j
I
I

REIKALINGA ŠEIMYNA
Aš turiu du namu labai pato

gioje vietoje Dorchestery. ku
rie reikalauja prižiūrėjimo. 
Kambariai gerame padėjime su 
visais naujos mados itai-ymais. 
Pečių kūrenti nereikia. Leisiu 
už pusę randos gyventi, kuris su
tiks prižiūrėti. Kreipkitės pas: 
Ambrozaitį, 255 Broadway. So. 
Boston. (-)

DR. J. MARCUS
uervvuKAs gydytojas

Speciaiš.'t;-.* seKretną ir chroniš
ku vyrų įr 'noterų livru 

261 Hanover SL. Bo>ton, Mass.
Room 7

Tel.: Iiichmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietį.

DAKTARAS

BALABAN
Iš Rusijai----Gydytojas.

Chirurgas ir prie Gimdymo. 
351 Dorchester Ši.. So. Rostra, 

arti Andrews Sq„
Tel. So. Boston 1768.

Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENT1STAS 

Dr. St. A. 6ALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

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

411 BKOADIVAY.
SO. BOSrON. MASS t

Tel. So. Borton |0«-W >
DAKTARAS d

A L. KAPOČIUS
UTUVlji DENTISTA8 t

VAIANDUS: n>h> V -.ki 12 dieną J
Muo 6 iki • rak i
NEDĖL1OMIS: ! ; 

ru k» > • po pietą
''•rėdomu; iki t2 dieną 

ofi-m- "Keleivio'’ name. 
251 Br<>adw«v. tarne C ir D 84

SO BOSTON MASS

MES STATOME - *

Atlankykit musų 
karaliją. Tūkstančiai pra- ! 
linksminančių žaislų ir kito- ! 
kių dovanų seniems ir jau-' 
niems. Gražus stikliniai ir 
alumino daiktai. Didelis pa
sirinkimas, žemiausios kai
nos. (50)
397 Broadvay, So. Boston.

T*1et»»n»» 61 12-M

Or. A. 6ofman-6umatisKas
LIETUVIS; DEVINTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo z—o po pietų 
Nuo 6-—» vakare 

Nedeliomie Nuo 10—12 diena
705 N. M«ib Si. karvp. Broed St

MONTELLO. MASS*

%

N AMUS. (, tRADŽH S IK KRAUTUVES; 
PERKAM. PARDUODAM IR 1ŠMA1NOM 
NAMUS. UKES III VISOKIUS BIZNUS. 
K \ IP T \ I Bl < ER N ES. BĖK ER N ES IR 
RESTORANTl S. INšll RINAME NAMUS 
NUO UGNIES IR NELAIMU.. TAIP PAT 
KRAUTI VES IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM ANGLIS. KOKSUS IR M ALKAS. 
UŽLAIKOME KAMARNINK). ARKITI.K- 
TA; PADAROME l’I.ANI S DĖL BUDAVV- 
TOJ f: UŽTAIKOME NAMU TAISYTOJUS,

STOGDENGIUS. Pl.l MERU S IR EI.EKTKIK1ERII S. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽiy. TAIPGI SU
TEIKI AM LEG AI.IŠK US PATARIMUS PER SAVO ADVOKATĄ 
VISOKIUOSE REIKALUOSE h AIP TAI: PIRKIME IR P ARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIK ALE KREIPKITĖS PAS: (-)

I

Patikėtms mdmm hnmeatas.
Embb ieiaiyaą, kaies yra 
lai lajom per 45 setas.

30c ir 60c.

Pirkite pas aptiekorius-
w. r. amu cs^ cssaa a*rws. iow>

Skausmus^
I

SEVERA’S
Gothardol. H

■

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme aer- 
gančių: Kraujo ligom'm. Ner
vą suirimu. Reumatizmu ir In
kstą ir puolės ligomis. Gydo 
kaip vyru*, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre B oi lėta f 
’ Room 22

Patarimas dykai tik per paskirt* 
laiką.

i

A. J. KUPSTISi f

332 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
TEL.: SO. BOSTON 1662 arta 1373.

DAKTARAS |
LANDAU I

32 CHAMBERS ST., BOSTON. K
Gydo v>ttiHkai ir pasekmingai ■ 

Veneriškas Liga*. B
Valandos:— Kasdien nuo 3 iki H 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. ■
N’edėldieniais nuo 9 iki 12. ■

f

NES SDTAUPON PINIGUS - 
ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ, MALIAVŲ, STOGŲ IR 
PLUMBINGŲ. PAMATYKITE MUSIJ KAINAS.

BARGENŲ KRAUTUVE 

SOUTH END HARDWARE C0. 
1095 W ASHINGTON STn arti Dover St. Eleveito Stoties 

BOSTON, MASS.

B




