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i Jau toks mano būdas — ne
nusileisiu : arba socialistai 
mane pakars, arba ai juos!” , 

Jisai bėgiojo ir užra- 
išinėjo policininkų numerius, 
’ grąsindamas jiems “atlygin
ti.” Policija areštavo išviso 
13 krikščioniškų maištinin
kų. Karo Muziejuje tie “pat
riotai” sumušė ir apiplėšė 
vieną šaulį, ir vieną gimna- 

; zistą primušė iki kraujų.
Tai taip elgiasi ateitinin

kai ir pavasarininkai, kuni
gų vadovaujamos jaunimo 
organizacijos! Drumsčia vi
suomenės tvarką, kelia raz- 
bajų, lieja žmoniti kraują, 
daro valstybei gėdą, ir va
dina save “patriotais.” 
da tautos himną! 

“Socialdemokratas” 
ko, kad visi kaltininkai turi 
būt susekti ir atiduoti teis
mui. Tegul ne vyriausybė, 
bet teismas nuves lazdos 
didvyrius į kalėjimą. Kleri- 
kalinė reakcija nesusivaldo 

siskirstė ir su iškeltomis laz- Įs piktumo, kad organizuo- 
domis žengė pirmyn. Tuo-J351, darbininkų sąjungos, 
met rezervo viršininkas įsa- ^ąd stiprėja pažangi spauda 
kė rezervui joti pirmyn skir- Lietuvoje. Bet šitokiais įssi- 
styti mimą, ir rezervas žings
niu ijojo į minią.

Chuliganai pradėjo mušti Į į" TSenkd‘Trie tvlrkZ 
arkline ir nnlirinin la7/ln_ i paienKU prie IV 31 KOS,

nežiūrint išpenėto jų pilvo ir 
storų lašinių, užaugintų kru- 

įvinu darbininkų vargu.
Taigi gali būt, kad dėl ši

to klerikalų maišto buvo ap
skelbtas Lietuvoje ir tas ap
gulos stovis, apie kurį perei-

jėju Monkevičium ir dviem 
policininkais ir pareikalavo, 
kad minia išsiskirstytų, nes 
demonstracija yra uždraus
ta. Minia į tai atsakę grūmo
jimu lazdomis ir koliojimu. 
Policijos vadas iššaukė gat
vėn rezervą, skaičiuje 26 rai
tų policininkų. Rezervas bu
vo ginkluotas šautuvais ant 
pečių, revolveriais: rezervo 
viršininkas ir 5 policininkai 
turėjo stekus. Kardų, nagai- 
kų ir granatų policija netu
rėjo. Prijojęs prie einančios 
minios už 10-15 žingsnių, re- 
zeivas sustojo ir jo -viršinin
kas Prapuolenis keletą kar
tų balsiai nukreipė į minią 
reikalavimą neiti pirmyn ir 
išsiskirstyti, bet minia neiš-

gie-

sa-

šokimais klebonai nieko ne
laimės. Lietuvos demokrati- 
i ja mokės prilaužti jų spran-

arklius ir policininkus lazdo-; 
mis. Buvo sužeisti šeši ark- ■ 
liai. 7 policininkai ir vienas} 
policijos valdininkas. Vyr.’ 
polic. Garmus buvo sužeistas 
ant tiek, kad į nuovadą buvo 
atneštas. Tris rezervo polici-

•I

Stebukladariai Sukišti 
Kalėjiman.

30 DVASININKU AREŠ
TUOTI KAIPO APGA

VIKAI.

Tie šuleriai išiaukdavo mi
rusių žmonių “dvasias,” ku
riomis pasirodė jie patįs fos

foriniais rūbais apsirengę.

Pereitą savaitę Cleveian- 
de tapo areštuotas dvasinin
kų (spiritus listų i susirinki
mas, kur jie aogaudinėjo 
žmones neva “stebuklus” 
rodydami. Tamsiam kamba
ry jie iššaukdavo mirusiųjų 
žmonių “dvasias” ir tos 
“dvasios” kalbėdavo. Bet į 
tuos susirinkimus įsigavo 
detektivai ir susekė, kad 
dvasininkai daro apgavys
tes. Tapo areštuota 30 “ste
bukladarių,” paimti fosforu 
dažyti rūbai, kurie potam- 
siai šviečiasi, konfiskuotas 
“arkaniuolo Gabrieliaus tri
mitas,” “švento Petriko ke
purė” ir daug kitokių daly
kų.

Šiaip ar taip, vis gi Ameri- i 
kos valdžią reikia pagirti, 
kad ji čia neduoda religijos 
šuleriams “stebuklais” žmo
nes mulkinti.

i PETRULIO NEPASISEKI
MAS NAUJOJE 
PROFESIJOJE.

Kauno mokesčių inspekto
rius šiomis dienomis aplankė 
p. Petrulio pieno poduktu 
krautuvę (ten, kur ir “Ryto” 
redakcija). Patikrinęs pa- 

1 tentą, mokesčių inspektorius 
rado, kad jis neatatinka 
prekybos rūšiai. Jo patentas 
buvo pigesnis, negu turi bū
ti. Mokesčių inspektorius su
statė Drotokola. sulyg kuriuo 
Petruliui turi būti uždėtas 
papildomas mokesnis ir įsta
tymais numatyta pabauda.

Petrulis, tai žymus kleri
kalų tūzas. Jis buvo jų val
džioje ministeris. Pinnutinis 
jo nepasisekimas buvo tuo
met, kai buvo sugauta 15 pū
dų sidabro, kuris Petrulį 
“vijosi” į užsienį.

t

ŽYDAI SKUNDŽIA 
FORDĄ.

Žymus New Yorko žydų• > ■ u..„ ' •„ -f v gUiOS SlOvlis apie KU11 peiei-ninkaibuvo jau nusikabinę:SąVaitę Varšuva buvo pa- vadai turėjo sutrinkimą ir 
nuo pečių šautuvus apsigyni- s|elbus. Prie apgulos stovio .nutarė traukti automobiliui 
mm hpf rP7Pn’n vr neini n Ir m . . . . * * v • a • 

Riaušėms vadovavo kunigai 
ir buvusis klerikalų minis

teris Endziulaitis.

Šventadieny, 21 lapkričio, 
Kaune buvo didelės riaušės 
prieš dabartinę valdžią.

Maištą kėlė juodašimčiai, 
kurie vadina save krikščio
nimis, tautininkais, fašistais, 
ateitininkais, pavasarinin
kais ir kitokiais vardais. Iš 
užpakalio juos dirigavo ku
nigai ir buvusis krikščionių 
ministeris Endziulaitis. Pa
sivadinę “valstybiškai nusi
stačiusiais patriotais,” šitie 
chuliganai išėjo į gatves de
monstruoti prieš dabartinę 
valdžią kam ji leidžia len
kams steigti mokyklas ir or
ganizuoti darbininkams pro
fesines sąjungas.

Šitas klerikalų skandalas 
prasidėjo mitingu Liaudies 
namuose. Į mitingą buvo lei
džiami tik “savi žmonės.” 
Kitokių1 .pažiūrų žmonėms 
neleido nei kalbėt, grąsino 
per langą jšrįežt, lygiai taip 
kaip ir kontųnistai darė ziti- 
rnpkių salėj;-

’lšlieję visą tulžį valdžiai, 
ypač* ministeriui Čepinskiui, 
kuris prašalino iš mokyklą 
kelias davatkas “mokyto
jas,” ir išniekinę ministerį
Požėlą, kad tas nemoka ku-1 
nigams algų ir leidžia steig
ti darbininkų sąjungas, fa
šistai išėjo į gatvę dainuoda
mi “Gaudeamus igutur,” su
sikabino rankomis į voras ir 
leidosi Laisvės Alėjos linkui.

Ties Eimučio gatve, apie 
pusantro šimto metrų nuo 
Liaudies Namų, policija už
tvėrė jiems kelią, nes de
monstracija buvo uždraus
ta. Kadangi policijai buvo 
įsakyta ginklo nevartoti, tai 
ji tik krūtinėmis bandė de
monstraciją sulaikyti.- Tuo
met fašistai užgiedojo “Lie
tuva tėvyne musų” — ir puo
lė mušti policiją lazdomis, 
kurių kažin kas jiems iš kal
no jau buvo parūpinęs. Mu
šė netik policininkus, bet ir 
jų arklius mušė kuolais per 
galvas. Sumuštas vieno poli
cininko arklys pargriuvo 
ir griūdamas išnėrė polici
ninkui ranką. Tuomet pa
triotiški juodašimčiai puolė 
mušti gulintį policistą ir visą 
jį sukruvino.

Tuo pačiu laiku Lukšio 
gatvės gale kun. Vladas But- 
vyla pradėjo muštis su žydu
kais. Mat jis pradėjo juos 
koliot “bolševikais,” o jie 
pavadino jį “fašistu,” ir ji 
šoko ant jų su kumščioms. 
Žydukai nepasiliko skolingi 
ir gerai šitą “dūšių ganyto
ją” apkumščiavo.

Apie tą patį laiką policija 
buvo jau keliatą chuliganų 
suėmus ir vedė juos kalėji
man. Buvusis krikščionių 
ministeris Endziulaitis bė
giojo kaip į vuodegą įkirp
tas ir grąsino policijai, kad 
jai busią blogai, jeigu ji 
ai aštuntų ateitininkų nepa- 
leisia^ti.

Kacu ♦riukšmadaiv; gau
ja atėjo 'všiaus gatvę,
.iries ją isė^ radas

SU yp'širnnkr i > č

mui, bet rezervo viršininkui 
įsakius, šautuvai vėl buvo 
uždėti ant pečių.

Kai kwie chuliganai pra-i^įįį'"

LIETUVOS SEIME 
LERMAS.

Klerikalai įnešė Lietuvos 
Seiman interpeliaciją dėl tų

šitokie maištininkai butų fabrikantą Fordą į teismą už 
atiduodami karo teismui ir 
šaudomi kaipo valstybės iš-

I J? — ”

dėjo šaukti: “Kolegos, po 
vieną, po vieną eikim į Karo 
Muziejų. Komisaro Požėlorį 
bernai pirmiau prasmegs.; 
negu mes!...” __________

Policija į muziejų neleido, Į riaušių, kurias jie patįs buvo 
bet tūli fašistai įsilaužė į suorganizavę prieš valdžią.

n

.S

Kruvinos Riaušės
i

KAIP KRIKŠČIONIŲ VA
DAS ORGANIZAVO CHU
LIGANUS ŠIAULIUOSE.

Šiauliuose dabar buvo 
skandalinga policijos vado 
Paškevičiaus byla. Paškevi- 

i čius yra krikščionių tūzas ir 
Šiaulių policiją jis valdė tuo
met. kai Lietuvoje viešpata
vo kunigu valdžia. Prieš Sei
mo rinkimus šitas juodašim
tis buvo pakišęs po “Šiaulių 
Naujienų” redakcija bombą, 
bet jo velniškas darbas buvo 
susektas? ir klerikalams iš 
valdžios išlėkus jis buvo are- 
Itpottįk ir atiduotas teismui, 
į* loję buvo pastatyta 
orieš jį 35 liudininkai, ir tūli 
iš jų parodė, kad padaręs

i bombą, Paškevičius liepė 
oolicininkams nunešti ją į 

___ ______ _ 1 “Šiaulių Naujienų” redakci- 
skelbėiavo magazine, kad J*, ir paskui liepė surasti to- 
žydai vra didelis Amerikai kių liudininkų, kūne liudy- 
pavo jus. nes kontroliuoda-.tų, kad “Šiaulių Naujienų” 
mi spaudą ir bankus jie ga- 'ędakcija užsiima bombų 
lės kontroliuoti ir šios šalies dirbimu. Be to da šitas die- 
politiką__________________ vuotas juodašimčių genero-

Žydai sako, kad šitokie Paškevičius įsakė polici-

MERGA APIPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Nedideliame Buda mies
telyje, Texas valstijoj, Re- 
becca Bradley, 22 metų am
žiaus merga, užpuolė Far- 
mer’s National Banką ir at
kišus brauningą pareikalavo 
pinigų. Gavus $1,000 ji pa
bėgo. Paskui ji buvo areš
tuota. Pasirodė, kad ji yra 
baigusi Texas Universitetą 
ir dabar tarnauja pas valsti
jos prokurorą kaipo steno- 
grafistė. Ji sako, kad jos 
brauningas buvo neužtaisy- 
tas, surūdijęs ir todėl nepa
vojingas ginklas. Ji pastaty
ta po $5,000 kaucija.

KOMPANIJOS GALVA
ŽUDŽIAI SUMUŠĖ 

STREIKIERIUS.

Negana to, kompanija da 
reikalauja kariumenės prieš 
streikuojančius darbininkus.

East Bridgewaterio mies
telyje, netoli Bostono, prie 
Old Colony Foundry Co. lie
jyklos pasipylė darbininkų 
kraujas. Pasamdyti kompa
nijos galvažudžiai su polici- 
ia žvėriškai sumušė streikuo
jančius darbininkus ir pas
kui da gatvinė kapitalistų 
spauda apšmeižė nukentėju
sius šlykščiais prasimany
mais, kad sukėlus prieš juos 
visuomenės opiniją.

Riaušių istorija yra tokia.
Apie vidurį vasaros Old 

Colony Foundry kompanija 
numušė savo darbininkams 
algas nuo 25 iki 50 nuošim
čių. Darbininkai ir pirma te
nai nedaug uždirbdavo, o 
kada jų algos tapo per pus 
nukapotos, tai žmonėms su 
šeimynoms pasidarė jau ne
begalimas pragyvenimas. 
Jie prašė genioju, kad algų 
jiems nekapotų, bet kuomet 
kompanija ių prašymą atme-

šmeižimą žydų tautos. For
das nuo senai jau veda kąra 
su žydais. Dabar jisai pa-; ”

ŠUO, KURIS SPROGO
KAIP BOMBA.

Ar tai tiesa, ar ne, mes ti
krai nežinom, bet Amerikos 
laikraščiai skelbia šitokį at
sitikimą. Kentucky valstijoj, 
Lee paviete, kur aliejaus šu
liniams gręžti yra vartoja
ma daug sprogstamosios 
medžiagos, vieno farmerio 
ištroškęs šuo prilakė nitro
glicerino. Nitro-glicerinas 
vra skysta, bet baisiai smar
kiai eksplioduojanti medžią-____ 
ga. Kada farmeriui buvo jie pradėjo ruoštis strei- 
apie tai pranešta, tai jis su kuotj 
visa šeimyna išsikraustė iš Išgirdus apie 
namų, nes bijojo, kad sugrį- kompanija apskelbė'“nepj

Išgirdus apie streiką,

Muziejaus sodną ir pasilipę ĮJž interpeliacijos priimti- kaltinimai sukelia amerikie- cinkui Žilevičiui pasamdyti 
ant suolų pradėjo iš tenai J numa kalbėjo kun. Krupavi-■ čiu neapykantą linkui žydų, miesto chuliganų sumušti rin i*L> + « • <<\7 /G 1 i Lt.- I Y* ** 2 • ?Y * Y1 ? . a _ * _ t 1 • • t • • • *__ A _ J „ 1 II - • ^1 Olllinnil ’ oVtnFHI 1 fbalsu šaukti: “j 
mus teriosite, kraugeriai! 
Šalin Požėlos bernai, šalin 
cicilikai!”

Į muziejaus sodnelį įjojo 
vienas raitas policininkas ir 
pradėjo varyti laukan susi
spietusius tenai juodašim-

Neilgai jus čius. kuris išaiškino taip, i kenkia jų bizniui, ir todėl jie
ĮILTP)*!JJ 1 L’oz-1 4 'oiarnnc’ rrnvnc roiictl

I

kad fašizmas yra geras daly- nori teismo keliu uždrausti 
kas. Prieš Interpeliacijos Fordui f" 
priimtinumą pasisakė sočiai- skelbti. Garsusis New Yorko 
demokratas Plečkaitis. Jam 
kalbant klerikalų blokas su
kėlė tokį lermą, kurį nema
čiusiam sunku yra ir įsivaiz- 

čius. Tie puolė jį mušti. Vie- dinti: rėkė, trypė, spardėsi, 
nas akiniuotas kunigas, “pa- daužė stalus, koliojosi ir tt. 

gimnazijos Ypatingai tuomi pasižymėjo 
profesorius,” pribėgo su d i- buv. ministeriai Endziulai-'.

I S • * * • • • . ___

šitokius dalykus

vasarininkų”
" * • , _ . ,____________

dėlių basliu prie raito polici- tis ir Karvelis, 
ninko ir abiem rankom užsi- atst. Dagelis, 
mojęs kirto arkliui per gal- _  \_____
vą. Arklys pašoko į gėlių • reiškė nuomonę, kad inter- 
krumus, o piktadaris kuni- peliaciją galima priimti, nes 
gas užlindo už armotos ir te- į ją svarstant galima bus iš- 
nai atsitnnp kari m nonama- jęejįį aikštėn ir patraukti tei

sman visus riaušių “inžinie
rius.” Ir ji buvo priimta pa
čių klerikalų balsais, nes so
cialdemokratai ir liaudinin
kai nebalsavo.

advokatas Samuel Unter- 
meyer sako, kad pamato to
kiai bylai yra.

SUDEGĖ MOTINA IR 
KŪDIKIS.

Norway, Me.—Šio pane- 
------------- dėlio naktį netoli nuo čia su-
ir uk. s-gos 1 ^gė nedidelė farma. Gaisre 

žuvo motina ir jos 3* metų 
Liaudininkų kalbėtojas iš- amžiaus sūnūs.

žęs jo šuo nesprogtų. Ir ištik- 
rujų taip atsitiko. Šuo užtiko 
laukuose zuikį ir pradėjo jį 
vytis. Šokdamas per griovį 
jis smarkiai susi krėtė ir spro
go kaip bomba.

tenkintiems darbininkams 
lokautą ir išmetė juos iš dar
bo. o jų vieton prisigabeno 
skebų.

Lokautas ar streikas tęsėsi 
per du rrfėnesiu. Pastaruoju 
laiku kompanija prisisamdė 
privatinių sargų, apginklavo 
juos ir pastatė prie dirbtuvės 
kaipo “specialę policiją,”

Pereitą pėtnyčią streikie
riai nuėjo prie dirbtuvės ir 
kai skebai ėjo iš ryto dar- 

i ban, pradėjo juos atkalbinė-

MOTERIS NUŠOVĖ VYRĄ
Oklahomos miestelyje 

Perry tūlas Bill Dearbom su
sipyko su tūla Mrs. Hobbs. 
Ginčas kilo ant gatvės, kuo
met Mrs.Hobbs nenorėjo sės
ti i Dearborno automobilių.

Š. Naujienų” redaktorių ir 
apskrities valdybos narį 
Švambrį. Už šitus darbus 
Paškevičius gavo 9 mėnesius 
sunkiųjų d«rbų kalėjimo.

UŽ PASAULINI KARĄ 
KALTI ALI ANT AI.

Smitho Kolegijos prof. 
Bames savo paskaitoj Har
vardo Universitete patiekė 
visą eilę faktų, kurie parodo, 
kad už pasaulinį karą ne Vo
kietiją reikia kaltinti, bet 
Rusiją, Francuziją ir kitus 
aliantus, kurie buvo slapta 
susitarę išprovokuoti karą su 
Vokietija.

Dmi-hnm i4<itrankp I r*<UMivuie-Deai born įssitrauke iš savo Į ti nuo darb y. kompa. 
automobiliaus revolvery ir|nj os mu-eika tuQmet Pn i jos mušeika tuomet puolė 

prie streikuojančio darbi
ninko Fullerio ir kirto jam į 
veidą, išmušdamas keliatą , 
dantų. Negana to, jis suskal
dė jam galvą savo buože.

Streikieriai, žinoma, už 
savo draugą Fullerį užsisto
jo ir pasidėjo muštynės. At- 
bėgo da daugiau ginkluotų 
kompanijos galvažudžių ir 
jie nieko nelaukdami ėmė 
skaldyt streikieriams galvas. 
Kompanijos razbaininkams 
į pagalbą pribuvo da ir poli
cija, kuri keliatą sumuštų 
darbininkų areštavo.

Riaušės traukėsi ištisą va
landą.

Paskui unijos komitetas 
nuvyko į Brocktoną ir išėmė 
uarantą areštuoti kompani
jos “spešelą” Blakeney, ku
ris sumušė darbininką Fulle
rį. Kompanija tuomet išėmė 
tris varantus unijos viršinin
kams areštuoti ir pasiuntė 
gubernatoriui reikalavimą, 
kad tuojaus prisiųstų kariu- 
menę jos privatinei nuosa
vybei ginti. Gubernatorius 
kariumenės vienok nepa
siuntė, nes darbininkai užsi-s 
laiko ramiai ir kompanijai 
nėra jokio pavojaus iš jų pu
sės. Šį utarninką, kuomet 

Keleivis” ėjo į spaudą, 
kurios taip brangiai darbininkas buvo užmuštas'Brocktone buvo suimtųjų

• ■ • • • ir 7 sužeisti. darbininkų teismas.

pradėjo j tą moterį šaudyt. 
Ji išsitraukė savo brauningą 
ir šovė Dearbomą. Jis krito 
ant vietos. Mrs. Hobbs pas
kui nuvyko policijon ir pasi
davė areštui.

RUSIJOJ NUTEISTA SU- 
ŠAUDIMUI 16 PLĖŠIKŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad aukščiausias sovietų Ru
sijos teismas pasmerkęs su
šaudymui 16 plėšikų, kurie 
veikę Totorių respublikoj. 
Šitie banditai prigulėję prie 
didelės razbaininkų gaujos, 
susidedančios iš 80 galvažu
džių, papildžiusių daug plė
šimų ir žmogžudysčių. Kiti 
šaikos nariai pasmerkti il
giems metams kalėti.

PRANAŠAUJA BAISIĄ 
ŽIEMĄ.

i Amerikoj šįmet busianti 
į tokia baisi žiema, kokios čia 
i nebuvo jau per 100 metų. 
'Taip sako Chicagos oro ži- 
! novas Dr. Herbert J. Brown.

$100,000 UŽ KAURĄ.
Tūlas Parišk Watson nu

pirko New Yorke iš varžyti
nių seną kaurą, kurį Persijos 
šachas padovanojęs Turki
jos sultonui 400 metų atgal. 
Užtai, kad tai persiškas kau
ras, ir užtai, kad per 400 me
tų įvairus Turkijos sultonai 
voliojosi po jį su savo pačio- 

Imis, šitas ponas Watson už- 
! mokėjo už jį $100,000! O 
tuo tarpu streikuojančių dar
bininkų vaikai Passaic’e 
duonos neturi! Ar tai teisin
ga tokia tvarka? Bet kunigai . • • o • i • — - • • « • • *

nai atsitūpė, kad jo nepama
tytų.

Tuo tarpu Aleksoto šaulys 
Skaržinskis pasilipęs ant 
tvoros rėkė: “Draugai stu
dentai, muškim tuos farao
nus!” •

Reikia pasakyti, kad 13 
birželio, kuomet panašų 
triukšmą Kaune buvo pakė
lę komunistai, tai tas pats 
Skaržinskis ėjo išvien su ko
munistais ir ragino darbi
ninkus eiti paskui komunis
tų vėliavą. O dabar jis jau 
ateitininkas. Artai neaiš
kus provokatorius?

Klerikalų ex-miniiteris 
Endziulaitis visą laiką bė
giojo tarp chuliganų ir klau
sinėjo: “Ar tamstos nesu-) 
mušė? Užeik'-rtoj į N gat-j Bentone, Illinojuje. neži- dara tik vieną sąvaitę, ir per 

XT ____ ___ ’ * V « v * 1 . • (a 1 ■ ■ X .Tjn JT. 1

ARCI VYSK ŪPAS LAIMI-į 
NA VIŠTAS.

Šiomis dienomis iš Ameri-; 
kos išsiųsta Graikijon 100; 
veislinių vištų. New Yorko 
uoste graikų stačiatikių arci- 
vyskupas tas vištas palaimi
no ir pašventino^ kad Dievas 
ir f ~ * ” ' _
joms kiaušinius dėti i. — 
tis.

’ w ja gina. Socializmo jie bijosipanele švenčiausia padėtų J J
ms kiaušinius dėti ir veis- 1S1 ? •

ŠOVE BANKO PREZI
DENTĄ.

UŽMUŠĖ 1,600 STIRNŲ.
Medžioklė ant stirnų Mas- 

sachusetts valstijoj buvo at-

MISIONIERIUS IŠEIKVO
JO $92,000 PINIGŲ.

Richmondo mieste, Virgi
nijos valstijoj tapo areštuo
tas krikščioniškųjų baptistų 
užsienio misijos kasierius 
Sanders dėl išeikvojimo 
$92,000 misijos pinigų. Mi
sionierius prisipažino prie 
kaltės. O kitus tie žmonės i 
mokino doros!

i 
i 
1

i i
i

i

»

vę po N numeriu.” Kitiems 
vėl jis gyrėsi: “Kur tik karš- 

-čifliisis mušis, tai ir aš ten.

nomi žmonės šovė keturis tą sąvaitę buvo užmušta 1,- 
kartus Stato Banko prezi- 600 stirnų.
denta Warda. bet nepataikė, padėio gilus sniegas

Medžiotojams

$350,000,000 ANT ŠILKI
NIŲ PANČEKŲ.

1914 metais Amerikos 
moterįs išpirko šilkinių pan- 
čekų už $40,000,000. Šįmet 
gi tokių pančekų parduota 
jau už $350,000,000. Niekas 
tiek daug pinigų moterims 
nesuėda, kaip šilkinės pan- 
roĮę'v’ I

»>»ja ir taip greit ply^a.

SPROGIMAS HAMMON- 
DO DIRBTUVĖJ.

Chicagos priemiesty Hain- 
monde įvyko smarki dina
mito ekspliozija gelžkelių 
signalų dirbtuvėj. Vienas!“ e *
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!0 APŽVALGA
ANTRAS “URACHAS
Europos spauuoje pasiro- 

dė Įdomi sensacija apie Lie
tuvą. Sakoma, kad šiomis ’ 
dienomis į Kauną slapta bu
vo atvykęs Ispanijos katali
kiškas" princas Alfonsas, ku
ri kunigai nori 
Lietuvos karalium.

Apie tuos paskalus Elta 
* sako*«aip:

“Kai kurių vietinių laikraš
čių žinia apie Kaune net a buvu
sį Ispanijos princą Alfonsą ap
lėkė beveik visos Europon spau
dą. Daugelis laikraščių daro 
sensacingų ir drauge kuriozi
nių išvadų. Princas Alfonsas, 
esą, atvykęs į Kauną sąryšy SO 
manymu išrinkti jį Lietuvos 
karalium. Kopenhagos ‘Ber- 
lingske Tidende’ rašo, kad 
‘princo atsilankymas turi ryšio 
su krikščionių demokratų par
tijos pastangomis įvesti Lietu
voj monarchiją ir jų troškimas 
—išrinkti tą princą karalium.’ 
To pat laikraščio iš nežinia kur 
gautomis informacijomis, Lie
tuvos monarchistai aar prieš 
dvejus metus norėję išrinkti 
princą Alfonsą savo karalium. 
Būdamas Kaune, princas ypač 
domėjęsis Lietuvos kari u me
nės reorganizacija.”

Nors nesinori tam tikėti, 
bet imant iš kitos pusės, ne
jaugi šitoks paskalas galėtų 
kilti be jokio pamato? Ir 
Elta nesiskubina ji užginčy
ti.

, Taigi galimas daiktas, 
kad Lietuvos kunigai slapta 
ruošia naują “Urachą.”

luomą, kuris nenorėtų jokio 
darbo dirbti, o visa ko iki 
sočiai turėti. Tai KUNIGAI! 
Jie netik ką nenorėtų jokio 
darbt) dirbti, bet jie ir NE
DIRBA!

Nejaugi čia “Draugas”
apskelbti Į aPje Juos ^alba? Nejaugi jis

pats savo luomą vadina “pa
rvirtusiais gaivalais,” tarp 
kurių Lietuvos komunistai 
veda savo propagandą?

Taip išrodo, nes kitokių 
tinginių, kuriems “labai 
kvepia svetima nuosavybė,” 
Lietuvoje nėra.

Pamatė adatos darbinin
kai, kad komunistai juos ap
gavo ir i didelę nelaimę Įk
lampino, ir pradėjo protes
tuoti. Ne\v Yorke buvo su
šauktas viešas siuvėjų milin
gas, kur susirinko jaugiau 
kaip 3,000 apviltų darbinin
kų, ir jie pareikalavo, kad iš 
vadovaujamų vietų unijoj 
komunistai tuojaus rezig-Į 
nuotų.

Kadangi komunistai šito; 
reikalavimo nepaklausė, tai 
nutarta daryti naujus virši- 
ninkų rinkimus. Unijos pre
zidentas Sigmas, dabar deda 
pastangų, kad komunistai 
butų iššluoti laukan.

Gruodžio 21 d. y r;’
kiama visuotina konferenci
ja, kur bus padalytas planas 
galutinai nuo komunistų ap
sivalyti. Ir jeigu tas pasi
seks, tai komunistei neteks 
paskutinės savo tvirtovės. 
Iš kitų unijų jie pa seniau 
buvo išvyti laukan.

sau-

UNIVERSITETO STU
DENTAI NETIKI I 

DIEVĄ.
“New York University 

Daily News” padarė tarp 
New Yorko Universiteto stu
dentų tikybos klausimu an
ketą, t. y. išdalijo jiems pa
klausimo blankas, ant kurių 
jie turėjo atsakyti: ar jie ti
ki i Dievą, ar ne? Ar yra už- 
grabinis gyvenimas, ar ne?

Balsavo apie 500 studen
tų, vos dešimta visų studentų 
dalis: bet ir iš tų daugiau 
kaip 30 nuošimčių pasisakė, 
kad Į Dievą jie netiki. O Į 
pomirtini gyvenimą d a ma
žiau tiki.

136 studentai pasisakė, 
kad apie užgrabinį gyveni
mą jie abejoja, o 340 stu
dentų pareiškė, kad gyveni
mo už debesų visai nėra!

Fakultetų nariai taipgi 
balsavo. Ir 22 profesoriai 
pareiškė, kad tokio dalyko, 
kaip “Dievo karalystė,” vi
sai nėra. Penki profesoriai 
atsakė, kad ir Dievo nėra.

Į klausimą, ar jus tikit, 
kad Biblija yra Dievo Įkvė
pimu parašytas raštas, 272 
studentai ir 45 profesoriai 
atsakė, kad jie tam netiki.

Kunigai tečiaus negali pa
sakyti, kad New Yorko Uni
versitetas yra “bedievių” įs- 

Į taiga. Jame yra net ir teolo- 
gij'is skyrius, kur mokinasi 
daug katalikų.

Taigi išvada iš to gali būt 
tiktai tokia, kad apšvieta ir 
mokslas tikėjimą naikina. Ir 
kitaip negali būt, nes religi
ja yra tamsybės ir nežinoji
mo rezultatas. Kada moks
las ir apšvieta žengia pir
myn, religija su visais savo 
dievais ir velniais traukiasi 
atgal ir nyksta.

*

kėlę aikštėn, kad tą netikusią'ateiviai. Angliškai kalban- 
t varta kongreso šaukime yrajčių narių jų organizacijoj 
sugalvoję konstitucijos auto-'yra vos tik apie pora tuks- 
riai. bijodamiesi žmonių. Jieitančių.
galvojo taip: jeigu žmonės iš-Į štai tos_“spėkos,” iŠ kurių 

___ 1.1 j “armija ”
Armėnų .......   132
Čekoslovakų .......  295
Estų ....................... 70
Finų ................... 6,410
Vokiečiu............... 350

...... 256 
..... 509 
...... 331 
.... 1,447 
...... 434 
...... 815 
..... 121 
........ 47 
..... 870 
...... 211 
.... 1,109 
........ 14 
......622 

kalbančių 2,282

. . , . ..jeigu žmones is-į r -
rinks naują kongresą perdaug susideda Trockio

iI
i

I

Bepročiai ar Latrai?
radikališką, tai Prezidentui ir 
s<r.anijam kongresui reikia 
duoti progos nuo to ‘pavojaus* 
k.aštą išgelbėti. Todėl konsti
tucijos autoriai nutarė, kad po 
kiekvienų kongreso rinkimų 
dar per keletą menesių veiktų 
senieji kongresnianaį: tuomet 
jie gali, reikalui esant, išleisti 
tam tikrus įstatymus ‘krašto 
apsaugojimui.’ O kai senojo 
kongreso terminas pasibaigia 
(prieš kovo mėnesio 4 d.), tai 
naujieji kongresmanai dar irgi 
negali nieko pradėti per devy
nis mėnesius, jeigu Prezidentas 
jų nesušaukia. Per tuos devy
nis mėnesius valstybės galva 
dar turi progos visokiam blogu
mui užbėgti už akių.

“Ir kad Prezidentas sugebc-! 
tų-atlikti savo uždavinį, kaipo 
‘tėvynės sargas.* tai konstitu
cija suteikė jam milžiniška ga
lią: jisai yra ir vyriausias ka- 
riumenės bei laivyno vadas, ir 
skiria arba atstato visus vyres
niuosius valdininkus (prade
dant - min:' eriais-’sekreto- 
riais’), ir šaukia nepaprastas 
kongreso sesijas ir daro sutar- veik visi jie nuo jos pasi 
tis su kitomis valstybėmis.*’

i ’

Graiku
Vengru .....
Italų ...........
Žydų
Latvių .......
Lietuvių
Lenkų .......
Rumunų
Rusų .........
Skandinavų 
Jugoslavų 
Slovėnų
Ukrainiečių 
Angį.

1 tarpu gi žydų dvasiškis sako, 
kad jie abudu meluoja. Anot 
rabino, žmogui 
kiekvieną 
Kiaulėnos 
rankas paimti.

Tai kaip gi ištikrujų Die
vas nori? Kokios yra tos jo 
“amžinos teisės?” Ar tokios, 
kaip katalikų kunigas sako, 
ar kaip protestonų pastorius 
tvirtina, ar.kaip žydų rabi
nas aiškina?

Pasirodo, kad niekas neži
no. Nežino, nes tokių “tei
sių” visai nėra, kaip lygiai 
nėra ir lokio Dievo, kaip ku
nigai aiškina. Jeigu kalbėti 
apie žmogaus sutvertoją, tai 
tas sutvertojas yra ne koks 
ten išsvajotas Dievas su žila 
barzda, bet tam tikros gam
tos sąlygos, būtent: saulės

............, oras, vanduo ir 
kiti elementai. Išbraukit ši
tas sąlygas, ir visa gyvybė 
tuojaus išnyks. Dievas tuo
met nesutvers netik žmo
gaus, bet ir vištos nesulip- 
dys.

Kokiems gi tuomet ga
lams musų jėzuitai rašo to
kias nesąmones? Nejaugi 
jie tam tiki, ką jie rašo? Ne
jaugi jie tokie kvaliai? O 
jeigu jie tokioms nesąmo
nėms patįs netiki, tai ko
kiais tikslais jie jas skelbia? 
Kam jie gaišina laiką, gadi
na popiera ir klaidina liau
dį?

Valstybė renka iš gyven
tojų mokesčius ir steigia mo
kyklas, kad žmones apšvie
tus, o jėzuitai tuo pačiu lai
ku. dirba išsijuosę, kad dau-

Man teko gauti 11-tą 
“Žvaigždės” numeri ir pir
mą sykį tą laikraštuką pa
skaityti. Jį leidžia Kaune jė
zuitai.

Prasideda šitas šlamštelis 
“šventojo tėvo paskirta i>* 
palaiminta” gruodžio mėne
siui "Intencija,” kur pasaky
ta, kad “amžinos Dievo tei
sės” ir “visuotinis Kristaus 
karališkumas” turi būt pa
tvirtintas “pačių valstybių 
įstatymais.”

O tos “amžinos Dievo tei- 
ės” yra tokios:

“Sutverdamas protingus žmo
nes. Dievas tuo pačiu turi tei
sių. kurių niekas negali nepri
pažinti. Jis sutvėrė žmones. — 
todėl jis yra tų žmonių atikš- 
čiausis viešpats ir valdovas...

“Kas tų teisių Dievui nepri-

nevalia ir 
mėsą valgyt, 
nevalia nei į

labo....... 16,32a j
komunistai turėjo

Viso 
šitiek 

narių 1925 metų pabaigoje. 
Dabar jų yra da mažiau, nesi 
daug atsimetė dėl partijos; 

i reorganizavimo. Nuo to lai-i 
• ko, kai komunistų partija su-! 
sitvėrė. ji yra prirašius apie 
20.000 nauju nariu, bet be--------- -. .i

I
I

I t

i 
i

pažįsta ir drįsta neigti Dievą, Spinduliai,

traukė.
Bet šiandien Amerikos Pereitų metų rinkimuoseBet šiandien Amenkos:NewYorke komunistai su_ 

ourzuazijai pavojaus iš Kon- R tik 3 388 b j
Socialistų kandidatas Char- 

tikslams, todėl jau pradeda- Xew YoSTo miX
ma kalbėti apie, konstituei- 6^halsus

YRA IŠRINKTAS NAUJAS 
KONGRESAS. BET ĮSTA

TYMUS LEIDŽIA SE
NASIS.

Lapkričio pradžioje Jung
tinių Valstijų piliečiai išrin
ko naują Kongresą.

Gruodžio 1 dieną Wash-: 
ingtone jau atsidarė Kong-j 
reso posėdžiai.

Bet posėdžiauja tenai ne' 
naujieji atstovai, o senojo 
Kongreso nariai, kurių ne 
vienas buvo šituose rinki
muose sumuštas ir atmestas.
Jie posėdžiaus tenai ir leisi 
įstatymus iki 4 kovo 1927' 
metų.

Naujas Kongresas, kurį 
Amerikos piliečiai išrinko šį 
rudenį, susirinks tiktai uz 13 
mėnesių po rinkimų, tai yra. 
kitą i-udenį 1 gruodžio.

Tokią tvarką nustato ša
lies konstitucija. Niekur ki
tur pasauly to nėra. Kodėl gi 
taip yra Amerikoj ?

“Naujienos” sako ve ką:
“Amerikos istorikai yra iš-į partiją Amerikoje sudaro skirtos.

jos pakeitimą. Jau pernai 
buvo pasiūlyta pataisyti 
konstituciją taip, kad išrink- 150 KOMUNISTŲ BYLA, 
tas Kongresas rinktųsi tuo
jaus. Gali būt, kad dabar šis 
klausimas bus atnaujintas.

KIEK YRA KOMUNISTŲ 
AMERIKOJ?

“The American Labor 
Year Book” 1926 metams 
parodo, kad beveik visą 
"workerių” (komunistų)

arba gyventi taip, kaip Dievas 
nenori, tas laužo neliečiamąsias 
Dievo teises, tas yra nedoriau
sia būtybė, tas yra pikčiausias 
ir podraug nelaimingiausias, 
vistiek ar jis savo nelaimę nori 
suprasti, ar ne."
Taigi išeina, kad kiekvie

nas turi gyventi taip, kaip 
Dievas nori.

Bet kas gi tuos jo norus 
žino? Juk pats Dievas jų nie
kaip neskelbia. Jis nemoka 
nei kalbėt, nei rašyt. Jis ne-Į]
gali ju nei pirštais parodyt,...

Volynės Vladimire dabar 
eina didelė politinė byla, ku-

• rioje kaltinama 150 žmonių 
daugiausia rusinu, kuriuos i

• Lenkijos valdžia vadina ko- ; 
imunistais. Bet kaltinamieji 
sako, kad jie nesą jokie ko
munistai. Jie tik reikalaują, 
kad rusinu apgyventos že-

• mės butų nuo Lenkijos at-

nes jis ir pirštų neturi.
Tai kaipgi galima jo no

rus sužinoti, kad pritaikius 
prie jų savo gyvenimą?

Gal jėzuitai, kunigai ži
no?

Bet ir jie nesusitaiko. Jča-giau juos apmulkinus.
Bet tai da ne viskas. Sa

vo juodoj “žvaigždėj” jėzu
itai eina daug toliau. Kris- 

; .. . taus vardu prisidengę jie
žmogus gali valgyt keka aukštyn karališkumo 

idėją. Jie sako, kad kara
liaus vardas yra šventas, nes 
ir Kristus buvo karalius. Toj 
pačioj savo “Intencijoj,” 
kurią popiežių* yra "pasky
ręs ir palaiminęs,” jie sako:

"Kristus yra Karalius netik 
kaipo Dievas, bet ir kaipo žmo
gus...

“Kad Kristus yra Karalius, 
tai labai dažnai skelbia šventa
sis Raštas ir šventoji Dievo 
Bažnyčia. Senajame Įstatyme 
Kristus yra skelbiamas kaipo 
ateisiantis Valdovas. Tėvo pa- 

i skirtas Karaliumi ant Siono...” 
Kaip matote, karalius, tai 

j yra toks valdonas, kurį pats 
| Dievas yra užgyręs. kara
lius sėdi danguje, ir karališ
koji valdžia turi viešpatauti 

i ant žemės. Na, o Lietuvoje 
respublika! Šalį valdo ne 
Dievo paskirtas karalius, o 

Seimas ir jo 
“bedieviškas”

- < - t į r i >

“amži* 
laužv- •-

talikų kunigai sako, kad Die
vas draudžia žmogui valgyt 
mėsa pėtnvčiomis. Protesto- 
nų "kunigai sako, kad tai 
melas;
mėsą kada tik jis nori. Tuo

I

žinome tiktai vieną

I

NUMATO RUSIJOJ 
FAŠIZMĄ.

Ilja Tolstojus, garsaus ru
sų rašytojo Levo Tolstojaus 
sūnūs, kuris dabar gyvena 

’ Californijoj, buvo spaudos 
atstovų paklaustas, ką jis 
mano apie Rusijos ateitį: ar 
bolševikų valdžia tenai taip 
jau ir pasiliks, ar jos rietą! 
užims koks kitas režimas?

Uja Tolstojus atsakė taip:
“Aš nesu pranašas. Galiu te

čiaus pasakyti, kad bolševiz
mas jau nyksta; jau dabar, jo 
beveik nėra. Iš pirmutinio bol
ševizmo beliko tik kaulai, ir toj 
didžioj valstybės gyvenimo 
tragedijoj Rusija dabar ruo
šiasi naujam aktui. Aš manau. 
Kad galų gale bolševizmo vietą 
užims Rusijos nacionalizmas, 

.panašus į dabartinį Italijos fa
šizmą. Su laiku Rusia gal susi
tvarkys tokiais ekonominiais 
pamatais, kaip šiandien Jung
tinės Valstijos yra susitvar
kiusios."

Labai galimas daiktas, 
kad taip ir bus.

’ KĄ TAI REIŠKIA?

Rašydamas apie paleistą
jį Varšuvos paskalą, buk 
Lietuvoje apskelbtas apgu
los stovis, Chicagos klerika
lų “Draugas” sako:

*' - < ' . f

“Paleistoji žinia iš Kauno 
per Varšuvą, kad ‘visoje Lie
tuvoje paskelbta karo stovis.’ 
gali būti labai abejotina, kaip 
ir kitokios visos žinios iš Var- 
šavos apie Lietuvą. Bet. prisi
minus netolimus įvykius Lietu
voje, galima spėti, kad ši žinia 
gali būti ir teisinga.

“Žinome, kad dabartinė Lie
tuvos liaudininkų ir socialistų 
valdžia, už kuriuos ir komunis
tai per rinkimus balsavo, turė
jo, šiems atsiteisti už tuos bal
sus, duodama jiems laisvai vei
kti, organizuoti savo ‘sovietus’ 
Lietuvoje ir vesti propagandą 
tarp neramiausių, patvirkusių 
gaivalų, kuriems visuomet la
bai kvepia svetima nuosavy
bė; kurie nenorėtų jokio doro 
darbo dirbti, o visa ko iki sočiai 
turėti.”

Ką gi tai reiškia? Apie ką 
čia kunigų organas kalba?

Mes

NORI NUSIKRATYT KO
MUNISTŲ KONTROLĖS.

Organizuoti darbininkai 
apskelbė komunistams karą 
New Yorko unijose. Kovos 
centru* yra moteriškų rūbų 
siuvėjų organizacija, Inter- 
national Ladies Garment 
VVoorkers’ Union, kur iki 
šiol komunistai buvo tvir
čiausia apsikasę. •

Užvaldė jie tą uniją pa
prasta savo demagogija. Jie 
rėkė, kad kiti darbininkų 
vadai esą “socialburžujai,” 
kad streikui kilus jie “parsi- 
duodą” kompanijoms, ir tt. 
Ot, girdi, išrinkit valdybon 
mus, komunistus, tai pama
tysit, kaip bosai tuojaus bus 
suvaryti ožio ragan!

Unijos nariai patikėjo ko
munistų žodžiams ir pastatė 
juos savo viršininkais. Buvo ’ 
apskelbtas streikas, kuris tę
sėsi 23 sąvaites ir galų gale 
tapo pralaimėtas! Darbinin
kai neteko net ir tų teisių, 
kurias jie pirma turėjo. Ne
gana to, prieš 16,000 siuvė
jų dabar yra apskelbtas lo
kautas!

Toks skaudus smūgis dar
bininkų organizacijai buvo 
užduotas dėlto, kad atsistoję 
jos priešaky komunistai rū
pinosi ne streiko reikalais, 
bet savo partijos kromelį 
reklamavo. Ir unijos pinigų 
jie išeikvojo tiek, kiek da 
jokiam streikui unija nebu
vo išleidus.

Camel—didžiausis tabako žodis visų laiku
namii Turkišką ir Amerikonišku tabaku. 
Dėlto kad Camels niekad nenuvargina sko
nio ir niekad nepalieka cigaretinio atsida
vimo. Didžiausia tabako organizacija pa
sauly sudeda, viršiausi Į šitą vieną cigaretę.

Jei norite labiausia prisupusio minkštumo 
kokis kada norj paėjo iš cigarete, pabandy
kite Camels. Nežiūrint kiek jus sutinkate 
mokėti, jus šiame garsiame pasirukvme 
rasite kiekvieną puikią ypatybę kurios kada 
nors ieškojote cigarete.

Paitiimkite Camel!
• v. . 1 4 »

NIEKAD rūkymo istorijoj nebuvo tokio 
cigareto kaip Camel. Jokis kitas cigaretas 
nebuvo taip maloniai sutinkamas tiekose 
milionu namų.

Kada Camels pasirodė pasauly jie sutvėrė 
visai naują jausmą užganėdmimo ir pasiten
kinimo rūkyme. Milionai kurie išbandė 
visus, kurie gerai galėtų mokėti brangiau, 
ruko tik Camels.

Camel yra pasaulio numylėtas cigaretas. 
Camel remia didesnis skaičius pirkėjų negu 
bile kitas cigaretas turėjot Kodai? Dėlto 
kad Camels susideda iš parinkčiausių augi-

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C.

“bedieviškas” 
pastatytas 
prezidentas!

Ar matot, kur yra 
nujų Dievo teisių” 
mas? Lietuva gyvena netaip, 
kaip Dievas nori! Dievas no
ri, kad šalį valdytų karalius. 
Taigi respubliką reikia pa
naikinti. Žmonės turi prie 
tos minties priprasti ir nesi
priešinti kunigams, kuomet 
tie pasikvies iš Ispanijos 
princą Alfonsą užimti Lietu
vos sostą.

Tai ve, kur taiko Lietuvos 
jėzuitai Kristum prisidengę!

Pasirodo, vadinasi, kad 
jėzuitai nėra mulkiai. Jie yra 
latrai! Jie išnaudoja tikybi
nius žmonių jausmus politi
niams savo tikslams. Biblija 
pasiremdami jie nori išaiš
kinti, kad karalius yra šven
tas daiktas.

Bet pervėlai musų jėzui
tai gimė. Karalių dienos jau 
atgyventos ir didesnė pusė 

I “Dievo pateptinių” jau iš
šluota šiukšlynan. Keli dar 
liko, bet ir tų sostai jau siū

buoja. Todėl veltui jėzuitai 
; stengiasi sujungti karališ
kumo idėją su Dievu ir Kris
tum — Lietuvoje karaliaus 
jau nebus! Iksai.
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Kas skaito ir rašo, -
Tas duonos neprašo. & AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko nereikia, 

To niekas nepeikia.

l“kičino" ir Įteikė kiekvie-, 
nam Į rankas tą šaltą keps
nį. Ir kol paskutiniai sulaukė

Duokite

LAWRENCE, MASS. 

Iš socialistų darbuote*.
Lapkričio 28 d. L. S. S. 61 

kuopa laikė savo susirinki
mą. Narių atsilankė skaitlin
gai, nes visi Įdomavo rapor
tu apie Rajono konferenciją. 
Delegatų raportą kuopie- 
čiai priėmė su pakeltu upu. 
Ypač labai draugams patiko, 
kad Rajono konferencija 
nutarė paimti ‘‘Keleivi” už 
organą. Draugai vienbal
siai sutiko mokėti po 35c. 
duoklių mėnesiui ir gauti 
veltui “Keleivi.” Kiti dele
gatų pranešimai irgi buvo 
priimti vienbalsiai.

Laike šio susirinkimo Į 
kuopą Įstojo vienas naujas 
draugas.

L. S. S. 61 kuopa šiame su
sirinkime apkalbėjo ir apie 
teatrą Rajono naudai. Law- 
rence’o draugai rengiasi 
prie perstatymo ir jau turi 
parinkę tinkamą veikaliuką.

šiuomi primenu Bostono,
> ir Haver- 

kad ir jie

CLEVELAND, OHIO.
Lietuviška* bruzdėjimas.

Seredoj, lapkričio 24 d. įO patarnavimo, tai pirmieji
Lietuvių Svetainėje Įvyko jau buvo “pavalgė.“ 
lietuvių darbiečių su slavais 
darbiečiais parengimas. Pa- 
rengimas, kaipo darbieaų, ^aug, tai turės nemažai pel- 
buvo prastas. Galima sakyt,1 
jokio programo nebuvo. Tie
sa šokiams sustojus Lyros ja^'s^rainėjrivvko'kon’ 
Choras sudainavo kelias dai-!
nas ir “Internacionalą.” Už 
valandos laiko dainavo sla
vų choras, kuris labai mažas: 
skaitliumi 
dainavo. Lyros Choras taip- 
pat prasčiau dainavo, negu 
kitais sykiais. Kitaip sakant, 
chorai darė praktikas ant 
scenos, kuomet šokikai pa
vargo bešokdami. Tokios 
t\ arkos niekad nemačiau.

Publikos buvo apie 200, 
didžiuma slavų. -Šokiamsį 
muzika buvo vidutinė.

* ♦

Ketverge, lapkričio 25 d., reikia pasakvt, kad koneer-
Iue.uvių Svetainėje įvyko buvo vidutinis.
^:skl^ kurj rengė Publikos buvo nemažai. Cambridge'aus
i‘Vaikai turės pelno. hill'io draugams,

• Aš noriu pasatai žodi tuojaus pasirinktų sau po

*9

Rengėjams vakarienė bu
vo gera, nes publikos buvo

no.
Nedėlioj, ‘lapkričio 28 <1

jeertas A. ž. V. D. Programą
• išpildė patys vaikai. Iš pra
džios ir ant galo dainavo 

i vaiku choras po vadovvste 
■n apypTOScjaiij^knusk^ Viduryje buvo

*

solo, duetai, kvartetai, piano 
solo, deklamacijos. Kaipo 
vaikai, savo užduotis atliko 
neblogiausiai. Beje, vaikų 
organizatorius pasakė pra- 
kalbėlę. Ateityje jis galės 
būti kalbėtojas, bet dabar, 

’) kaipo vaikas, kalbėjo taip, 
^ikaip jį išmokino. Iš vaikų 

norėt tiek, kiek iš suaugusių, 
jokiu budu negalima. Todėl

maskų balius, kuri rengė

kavusių buvo mažai ir be
veik kiekvienas gavo “prai- 
są.” “Praisų” buvo 10, bet 
tik du galima priskaityt prie 
“praisų.” kiti visi mažos ver
tės. Bet reikia pasakyti tei
sybė : koks apsimaskavimas, 
tokie ir “praisai.” Tam tik
ras komitetas surinko geriau 
apsimaskavusius ir sušaukė 
ant steičiaus: praisus skyrė 
pati publika ir pagal didžiu- pHe 
]--------J_1------------------ 1---------------- 1------------- -X.

duoti “praisai.7
Taipgi buvo duota tris dė

žės kendžių trims poroms,

tiems, kurie tą vaikų draugi
jėlę mokina ir globoja. Tos 
draugijėlės mokytojai, ku
rie mokina vaikus dekla- 
muot, ar jie nekreipia aty- 
dos, ar neturi supratimo, 
kaip reikia mokint. Dabar 
vaikai deklamuoja taip, kaip 
poterius, be jokio jausmo: o 
kalbos tonas monotoniškas.

; vaikams

veikaliuką, nes nieko nelau
kus reikia ruoštis prie išpil
dymo nutarimo.

Šiame susirinkime buvo 
skaitytas laiškas nuo New 
Yorko streikuojančių mote
riškų rūbų siuvėju, kuriame 
jie prašė pagelbos. Parėmi
mui streikierių tuojaus buvo 
sumesta 3 dol. 25c. Nors tai 
maža suma, bet visgi geriau.buV° atI'‘negalima leist taip veraian- negu nieko Aukavo šie: 

p S.12,1 -ls,fa, 0 ^erk!ės dainuot, draugai; p. Garjonis 50c., J.į 
e; Tokis balsų veržimas gali su- Semsis 50c., B. Štubeda 25c 

, . . /’ gadint jaunuolių balsus, t TTrhf>n^ ~ -
kurios geriausia šoko cals- ypatingai aukštas gaidas iš- 95Ž -- ~ - 

pildant. Kada girdi vaika qinriinni< ose
Publikos buvo netoli 200. dainuojant ir sunkiai ver^ 7 f'nis 25c G|

Bet kadangi mažai maskuo-.7iant hoi<o knin< in t- -v .
čįų buvo, tai didelio gyvumo^reba. taHabai gaila darosi. “oc‘ irJ‘ bukoms.

Vaikus reikia mokinti, nesp
■ jie dar neturi supratimo. An ierei 

••■galo, kamgi reikia tiek daugL^to
rium, tad prie jūsų, brangus 

”„i ir sesutės darbinin- j 
—, kreipiuosi su paragini- j 
mu: stokite i darbą, tverkite

, nes

toną.
Publikos buvo netoli 200.

nesimatė.
v

gadint

pildant. Kada girdi 
dainuojant ir sunkiai ver-

i’S. Sabonis 
,ls"|25c., V. Piskarskas 25c., K. 

, AI. Vaitku-
•9

25c.
b Kadangi VI Rajono kon- 

L!ferencija išrinko mane mi-i 
Rajono ėtrganizato- j

< Jif

Subatoj, lapkričio 27 d ___ ____
Lietuvių Svetainėje SLA. dainuot. Juk vaikus galima ’rhirn t 

ko. twė.i° surengus juokingų dialogų
mymšką vakarienę. Publ1-h-šiaip pasikalbėjimų, iš ku-i.;.: i.
kos buvo gal 200 ar daugiau. galėtu būt no tik juoko, i,

’r komunizmas,iau pradeda at-

t ’

dogs,” kavos, sodės, alaus,’ 
“keiko,” obuolių, šaltsmeto- 
nės ir žolių, kurių visai ma
žai buvo. Kurie gavo progą 
valgyt pii-ma, tai gavo tų.

COLUMBUS, OHIO. 
Apvogė vyskupą.

Pas mus priviso tikrai “be- 
daiktų paragaut, bet antrai, j dieviškų” vagių, nes nesenai 
trečiai ir paskutinei seren- jie apvogė vietos vyskupą, 
gai, tur būt mažai buvo ma-i Vagiliai Įlindo per virtuvės 
tyt, ne tik kad ragaut. _ langą i vyskupo palocių ir 

Tūli kaltina rengėjus, j Įėję Į vyskupo miegamąjį
kad. girdi, “nebuvo į * 1 __ ‘
valgyti.” Čia kalti rengėjai,|daiktų: aukso, sidabro, dei- 
ir tie, kurie beturėjo iskalno mantų ir tikrų pinigų. Viską 
nusipirkę tikietų. V ieni ren- susikrovę Į maiša vagis išdu- 
gė vakarienę gal tik dėl 100 mė savais keliais, 
žmonių, o Įsileido 200 ir dar f____ '
Taikų (po 10-13 metų) apie įžiūrėjo

gyventi savo trumpą amželi. 
Pažvelgtame, broliai, kaip 

j gražiai darbuojasi musų ; 
■ id ėjos d raugą i Europoje. .
Imkime mes nuo .jų pavyzdį 
ir vienykimės po socializmo 
vėliava. Man teko patirti, 
jog kiekvienoj lietuvių kolo
nijoj yra nemažai socialis
tams simpatizuojančių dar-

Victoro Rekordus Dovanų

KALĖDOMS

j ta britva darni, niekas neži-| 
no.

, Muštis, triukšmą kelti ir 
munšainą gerti — tai lietu- 

jvių komunistų amatas.
Vietinis.

r

Štai keletas kuriuos Jus mylėsite
Sveika* Jėzau Mažiausia*
Šiandien Betiėjuj 

No. 78917. 10 colių 75c.
Sveika Marija (In La tino)
1. O, *veaėiauna Hoatia
2. Prie- Taip Didį Sakramentu

No. 78913. 10 colių 75c.
Jau Saulutė Leidžias
Verda Boba Kukulius

No. 789*3. 10 colių 75c.

—Kastas Sabonis 
—Karta* Sabonis

—Eugenio Cibelli 
—Eugenio Cibeili

—Lietuviu Choras 
—Lietuviu Choras

Molio l zbonas
Oi ha.. Sodai:

—Jonas Butėnas 
—Jonas Butėną-

No 78891. 10 colių 75c.
—Tarptautinė Koncertinė Ork. 
—Tarptautinė Koncertinė Ork.

Ciuožikai—Valea> 
Estudrantina—Valca>

* N®. *8771. 12 colių $1.25.
Victrolų yra daugelio modelių, nuo $17.54) ir aukščiau. 

Katalogai Lietuvių kalboj ant pareikalavimo dykai. 
Reikalaokite tik sm šituo vaizbaženkliu, kuris reiškia 
geriausius rekordus, kalbamas mašinas ir adatas.

The Neiv
Orthophonic \Zlctrola

CAMDKN N. J. 
U. S. A

ELIZABETH, N. J. 
Kelios pastabos iš vietos 

lietuvių gyvenimo.
Elizabethe lietuvių gyve

na, nemažai. Apart įvairių 
d augi jų jie čia turi ir savo 

; Tautišką Namą, kurį užlaiko 
Lietuvių Laisvės Bendrovė.

Lapkričio 28 d. L. L. Ben
drovė parengė vakarienę. 
Žmonių atsilankė mažai. 
Kaip teko girdėti, daugelis 
žmonių piktinasi kai kuriais 
komiteto nariais, kurie ne 
visus svečius lygiai “trvli- 
na.” Jeigu ateina koks sa- 
liunininkas, tai komitetas jį 
maloniai pasitinka ir kaipo 
garbingą žmogų nuvedę prie 
tam tikro stalo pasodina. O 
kai ateina paprasti darbinin
kai, tai i juos komitetas ne
kreipia atydos ir niekas jų 
po svetainę nevedžioja.

Tėvelis Simonaitis labai 
pyksta ant L. L. Bendrovės 
už neaprašymą jam Tautiš
ko Namo. Savo parengimus 
tėvelis laiko Liutvino svetai
nėje. kartu su komunistais ir 
nigeriais.

Nežinau, ar ir kitose kolo
nijose taip yra, ar tik pas 
mus vyrai bijo išvien su mo- 

‘terimis komisijose dirbti. 
Tankiai būna taip, kad rei
kia kokiam nors parengimui 
rinkti komisiją. Perstatomi 
vyrai su mielu noru apsiima. 

. Bet kaip tik i vyru tarpą bū
na įmaišyta bent viena mo
teris, tai vyrai tuojaus rezig
nuoja. Jau kelis kartus tas 
atsitiko L. L. Bendrovėje. 

, Veikiausia, priežastis bus 
ta. kad moterįs yra teisin- 

Jgesnės už vyrus ir komisijo- 
ise būdamos neleidžia vy
rams nieko “nuskriausti.”

Šėrinmka*.

VICTOR TALKJNG M ACH! N E CO.

PORTAGE, PA.
Darbai angliakasyklose se

niau ir dabar.
Dabartiniu laiku šioje 

apielinkėje darbai eina ge
rai. Visos angliakasyklos 
dirba pilną laika ir iš kitur 
atvažiavę angliakasiai leng
vai gali gauti darbą. Bet dai 
ri o saiilygos yra pusėtinai 
blogos. Nors čia angliakasiai 
yra organizuoti Į U. M \V. 
of A., bet daug darbo darbi
ninkai turi aaikti užu zk? 
Paveizdan, anglyje yra daug 
skalų (šleifai), kurias ang
liakasiai turi išvalyti veltui. 
O jeigu neišvalysi, tai bosa< 
duos tau pora dienų “aka
cijų,” kas padaro darbinin
kui virš 10 dol. nuostolių. 
Illinois valstijos angliaka- 
syklose uz neišvalymą ang
lies baudžia 50c. už pirmą 
syki ir 1 dolerį antrą syki, o 
Pennsylvanijoj unija neturi 
tame reikale jokio patvar
kymo.

Anglies slajus čia žemas, 
nuo 3 iki 4 pėdų ir vietomis 
ant viršaus yra daug skalų. 
Už iškasimą tono anglies pi
kiais moka $1.28, o už iš
kirstą toną anglies su pagel- 
ba mašinos moka 86 centus. 
Dieniniams darbininkams 
moka unijos nustatytą mo
kesti, tai yra po $7.50 už 8 
valandas.

Praėjusią vasarą čia siau
tė didelis nedarbas. Daug 
kasyklų buvo uždaryta, o kai 
kurios bandė sulaužyti uniją 
ir numušti darbininkams 
mokestĮ. Tą ypač norėjo pa
daryti Sonmar Coal Co. Bir
želio mėnesyje šita kompa
nija prikalė “notas,” kad 
jeigu angliakasiai eis dirbti 
ant 1919 m. skelos. tai ka
syklos dirbsią 5 dienas sa
vaitėj, o jeigu angliakasiai 
ant to nesutiks, tai kasyklos 
busią visiškai uždarytos.

Žinoma, angliakasiai, bū
dami organizuoti, pasiprie
šino kompanijai ir nei vie
nas nėjo dirbti už numuštą 
mokestĮ. Tuomet Sonman 
Coal Co. uždarė visas tris

s
4

WESTVILLE, ILL. 
Mirė jaunas lietuvis 

ftitbolimnka*.
Lapkričio 24 d. Leonas į savo kasyklas ir apie 500 an- 

Lukošiukas. 1B metų vaiki-Igliakasių pasiliko be darbo, 
nas, parvažiavo iš kito mies- ’ Bet Į rudenį, pradėjus Ameri 
telio futijolę grajinęs ir stai- jkos anglį siųsti i Angliją, 

Sako-1 kur angliakasiai streikuoja, 
, kad jis sušilęs atsigėrė j tai visos Pennsylvanijos ka- 

šalto vandens ir tas jam pa-|syklos sukruto dirbti visu 
/__ 2__. Daktaras pripažino.}smarkumu. Sonman Coal
kad jam reikalinga daryti|Co. irgi atidarė savo kasyk- 

1 operacija. Todėl Lukošiukas l las ir 6 d. rugsėjo vėl pradė
jo dirbti, mokėdama anglia
kasiams unijinę mokesti. 
Reiškia, organizuotų anglia
kasių vienybė pergalėjo 
kompani jos užsispyrimą.

Pasaulio Vergą*.

t 
fSTAMFORD, CONN.

Iš užmiršto kampelio.
„„v™,. r. .. ..Skaitant Betuvių iaiK?š. kalife,
tas. J. Rimkus. B. Skališius, ««»re«ai. kada matosi kas.™’ '
Jankus. Juijėas. V. Gegužis 1 kenke.

Burbulis. J. Vitkauskas, J. 
Černauskas, G. Cox. A. Slei- 
nauskas, P. Brazdžionis, P. 
Ketvirtis, P. Kerulis, J. Ma-

telio. rodosi, kad čia lietuvių 
visai nebutu.

Sis miestelis stovi prie pat .
jrių ir yra 
žus. Vasaros laiku čia vra relKa n]^a operac- ;
linksma gyventi ’ !ja; Pavyko . gerat ir

t- • atrodė, kad ligonis pasveiks.:
Is įsdirbyscių svarbiausią p,, operacijai ligonis labai 

1 ‘ t • • " r I * , T • . r. • U cla užima spynų darv- i ' - *
Ant rvtojaus vyskupas ap.i 1 T** n i i "»*• «*••>** nuo 38 iki 80:J..!.\oi-wood, Ljthi »r nrttrątMns: ISS. 71 kp. ge-jcemu j

aukavo po 25c. T. Vaigaus- 
kas-29cA’iso surinkta 10 do
lerių ir 20 centų.

Šie pinigai buvo rinkti 
anksti pavasari ir tuoj tapo 
priduoti, iš kur blanko? te

tvertų soeialistų kuopos šio-!vo jfaut0*- 
se kolonijose: Worcestėr,j Aukos Lietuvos Soeialde-

nieko^bari'So’dai£»I’ink’į "ėra.To-
eėiai. Haiktn - anksA aidŽbro &C 'el «A«wk«e. draugai ir

draugės, tverti kuopas. Butų 
geistina, kad tuojaus susį-

-13 metų) apie įžiūrėjo, kad jo turto jau i H į valanč
pusę šimto. Gi kiti, neturė-nebėra. Tarp kitu daiktų bu- ?]ose k<>^mjose socialistų guzmese prakalbose sunnk-^^ darhai y 
darni iš anksto nusipirkę ti-į w pavogtas ir deimantais ku.°ydirvarooosi jau’ta sekamai, O.kaipinskai-žėję prie n 
kietų, ėjo valgyt ir tuomi! apsodintas auksinis kryželis, P* ^or*^an‘ tvei.i te, L. Žvirblaite, J. Lažic- (|arbjnėi
rengėjus pastatė keblioje kurį vyskupas sakosi gavęs 
padėtyje. (Ir daugiausia tie dovanų 
pirma puolėsi valgyt, kurie žiaus.
prie durų tam pačiam vaka- spaudoje, kad jis dovanosiąs 
re nusipirko tikietus.). Aš vagiliams visus pavogtus 
nekaltinu rengėjų už tai, kad daiktus ir atleisiąs jiems i 
jie “šykštus” buvo, bet kai- nuodėmes, jeigu jie sugrą- 
tinu užtai, kad jie garsino, žins jam tą kryželi. Vagilių 
jog prie durų nebus parduo- butą gudrių; jie išlupinėjo iš 
darni tikietai, o buvo parda- kryželio visos deimantus, o 
yinėjami. Vadinasi, rengė- patį kryželį pasiuntė per 
jai savo žodžio neišpildė. Ir paštą vyskupui. Dabar vagi- 
kada publika žino, kad ren- ]jai turi ir nuodėmių atleki i- 
gėjai nesilaiko savo žodžio, mą ir pavogtus daiktus. Bet 
tai iš anksto neperka tikietų, vyskupas negali 
nes žino, kad tam pačiam deimantų, kuriuos 
vakare gaus tikietą, ir jei pa- išlupinėjo iš kryželio, 
siskubins, tai gaus pirma 
kitų vakarienę.

Abelnai imant, vakarienė; 
buvo prasta: jokio progra
mo nebuvo; muzika prastai' 
grajino, o pats valgis ir ne
koks. ypač tas šaltas “pork 
chops” miltais apkeptas. 
Prie to. kada sušaukė val
gyt pirmą “ratą.” tai ant, 
stalų nebuvo valgio, išskyrus 
duoną, obuolius ir “keksus.” 
Kada susėdom prie stalų, tai 
tada dvi patarnautojos ne
šiojo po vieną torielką iš

nuo paties popie- 
Vyskupas paskelbė

kuopas, kreipkitės prie ma
nės žemiau nurodvtu adre- *• •>

įsu, o aš suteiksiu jums reika
lingų informacijų.

Tad prie darbo, draugai! 
Vienybėje galybė.

Jonas Urbonas,
LSS. VI Rajono organiz. 

95 Boston st., Lavvrence.

negali temiršti
> vagiliai

Šidlauskas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Aofco*.

L. S. S. 71 kp. prie progos 
renka aukas prakilniems Valeika. Joseph N., 
tikslams, bet kai kada pasi
vėlina jas laikraščiuose pa- 

1 skelbti. Vienok nereikia ma
nyti. kad tos aukos tikslo ne- ( 
pasiektų.

Dėlei aiškumo, visas užsi
likusias neskelbtomis aukas 
čia paminėsiu

Passaic’o

WHITE HAVEN, PA.
'Apsivedė Tarnas Bruzgulis.
i Lapkričio 20 d. apsivedė 
■“Keleivio” skaitytojas Ta
rnas Bruzgulis su p-le There- 
sa Koch. Šliubą jiems davė vičia ; 
liuteronų kunigas Wm. M. jauska: 
Geiger. Bruzgulis yra gimęs Krokin, _________
Lietuvoj, o jo jauna pačiukė Rudis. J. Lundžius. J. Tarei 
gimus Amerikoj. Jos tėvai la, 
gyvena Tunnel. Pa.

i

yra kiek suma- 
—Prie namų statymo 

, - T _ X1 , n - . darbininkai čia užairba sakas, J. Pe kusJ. Ramosevi- na geraj po jj dol. už 8 va- 
<ha, V. Jokubauskiene, J. jandas 
Beliauskąs aukavo po 1 dol. i Ljetuvkj šitame miestelyje 
}'*. Anesta, J. Vincamas, G- gyvena nedaug, todėl nega- 
Lukšiene, J. Kairaitis, J. ]jma ne, Skėtis. kad butų kas 
Turauskas aukavo po 56c. Įdaug veikiama. Iš draugijų 
Smulkių surinkta b dol. 44c. I ®------ • 1 «r > . ?
Viso pasidaro 15 dol. 94c.

L. S. S. 71 kp. prakalbose- 
spalio 30 d. taipgi socialde
mokratams surinkta sekan
čiai: J. Rauiiaaitis, 0. Kar- 
pinskienė. J. "Lažickas. K 
Zabitis aukavo po 1 dol. J 
------- ’ / , J. Kai 
raltis po 60c. Smulkių su 
rinkta $3.50. Viso $9.50. narių, bet vėliaus tas skal
sios visos aukos yra pasiųs- čius sumažėjo ir dabar liko 
tos Lietuvos sočiaIdemokra-vos apie 5 nariai. Mat, kai■' 
tams.

L. S. S. 71 kp. visada per
siunčia aukas ėielybėjė tam

čia gyvuoja SLA.. kuopa su 
76 nariais ir Šv. Jono drau
gystė. Prie SLA. kiiopos pri
klauso beveik visi vietos lie
tuviai.

Apie metai laiko atgal i 
■Brooklyno atvažiavo i čia 
■ vienas komisaras ir sutvėrė 
■ALDLD. kuopą. Iš pradžių 
jam pasisekė gauti apie 11

1S

Rep.

’ streikieriams tik-Aiui, kuriam > ren‘

norėjo vandene gerti, bet 
slaugei buvo daktaro Įsaky- i 
ta ligoniui vandens neduoti.! 
Išėjus valandžiukei slaugei i 
iš kambario ligonis pats atsi
kėlė Sš lovos ir ėjo jieškoti 
vandens, bet beeidamas su
krito ant grindų ir gulėjo, 
kol slaugė sugrįžo. Tas ir 
buvo priežastim Lukošiuko 
mirties.

Mirus šitam jaunam atle-,—•— 
tui liūdi netik jų tėvai ir gi- Jkad 
minės, bet ir IVestvillės auk
štoji mokykla, kur Lukošiu
kas mokinosi. J. J. Ederis.

* «

t

žmonės pamatė savo komi-tį 
•saro darbus, tai pradėjo nuo H 
jo šalintis.

Musų komisaras, netekęs’j 
narių, pradėjo savo šeimy-J 

................. .... ’ \ Karia

/

PRADEKITE
Taupi n t nuo šiandien 

Nuošimtis priskaitomas 
nuo 15 d. gruodžio

CHRISTMAS CLUB 
1927 m. jau pradėtas

Valandos: nuo •» iki 3; Suhafi- 
m»»» nuo ’• iki 12; nuo 3 iki 7 
padėt įdėliu-.

surinkta sekamai: J. Karpa-i karnos, taip kad gerb. au- noj revoliuciją kelti.
aukavo 1 dol. F. Ma-| kauto jai neprivalo turėti jo- parėjėsi savo namus prade-M 
s, J. Vinciunas, M.jkiosabejonės apie tai. jo daužyti langus ir duris.® 
n J. Siniauskas. J.. iminėtas au- *a,“Wi; kom^-1

M. Suveizdis, W. J.!ka*’ v*rite L.b. S. t 1 kp. ta- policiją. Pribuvus policijai,® 
Shimkus, W. Jakimavičius, riu aukautojams širdingą komisaras buvo apsiginkla-® 

• W. Stašis aukavo po 50c. ačiū! J. A. V. vęs britva. Ką jis norėjo su®

THE BOSTON 
FIVE CEN i S 
SAVINGS BANK

30 ACH6OL STREET 
BOSTON

AKRON, OHIO. 
Bolševikų prakalbos.

Lapkričio 10-d. buvo bol
ševikų prakalbos. Kalbėjo 
L. Pruseika. Prakalbų per
traukoj bolševikai skaitė re 
zoliuciją prieš Lietuvos val-

'džią. Šitoj rezoliucijoj jie 
smerkė Lietuvos valdžią.

1 ji neįleidžia i Lietuvą 
Amerikos komunistiškų lai
kraščių “Laisvės.” “Vilnies” 
ir “Darbininkių Balso.” Už 
rezoliuciją balsavo 27 ypa- 
tos. o kiti žmonės balsavime 
nedalyvavo.

šitos komunistų rezoliuci
jos yra juokingos. Tuo tar
nu, kai jų vienminčiai Rusi
jos bolševikai netik kad ne
įsileidžia iš kitur jiems prie
šingų laikraščių, bet ir savo 
šaly yra uždraudęjiems prie
šingą spaudą ir laiko suglau
dę Į kalėjimus socialdemo
kratus ir socialrevoliucijo- 
nierius vien dėl priešingo 
bolševikams nusistatymo, 
tai kokią tiesą musų bolšev i- 
kai turi reikalauti sau ir savo 
spaudai pilnos laisvės Lietu
voj? Jiems pritiktų pirmiau 
užprotestuoti prieš Rusijos 
cenzūrą, o ne prieš Lietuvos, 

Darbininkas.

I
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apie Argentiną.
Rodos jau kiekvienam • 

yra girdėta, o gal ne vienam 
ypatiškai teko pamatyti ir 
pergyventi nekurį laiką 
“laimės salyje” Argentinoje. 
Nekartą jau buvo rašyta ir 
aiškiausiai atvaizdinta čion 
esančiųjų Lietuvos emigran
tų likimas, bet deja, kad mu
sų piliečiai visuomet atlieka Lietuvos
savo žygius neapgalvotai, o 

i todėl patenka i amžiną var- 
igą ir paskęsta nelaimėse. 
I Bet kas kaltas, kas yra prie
žastimi nelaimių ir vargų? 
šis klausimas yra labai svar
bus visai musų tautai.ir vals
tybei. o podraug labai opus 
išrišimui. Musų tautos iš- 

^u_ rinktieji atstovai privalo 
're ir žilos tuomi susirūpinti ir savo lai- 

Kuomet jusu ku- ku perspėti piliečius nuo

duso sutrumpinti savo pa
vardę. bet reikalui užėjus 
užinteresuotieji asmenys ga
li sužinoti ir iškelti aikštėn! 
per “Lietuvos” redakciją, 
kur, beabejo, rasis origina
liai “kuriniai.”

Lai nebūna vietos lietuvių 
spaudoje įvairiems “speku- 
Hanto-Misslerio” agentams 

- parsidavėliams, kurie teikia 
Lietuvos piliečiams meškos 
patarnavimą.

Nors trumpai perspėjama 
______J visuomenė, kad 
Argentinoje jau nuo senai 
(keli šimtmečiai) kaip nėra 
galimybės įsigyti žemės už 
3—4 pesus hektarą, ir lai nei 
vienas nepatiki suklastuo- 
tomis žiniomis apie Argen
tiną parsidavėlių-dviveidžių 
asmenų, nors tai butų ir 

i spaudoje talpinama.
Dr. Pr. Šacikauskas.

I

Ne Jiems Triukšmas Kelti.
jusiomis davatkomis, klebo
nijos pataikūnais arba ne
abejojamais spekuliantais, 
kurie už litą moka dirbti bet 
kieno naudai. Net valdžios 
mokyklų priešaky pastatyti 
klerikalų komisarai kunigai, 
arba žmonės vergo sielos, 
kurie aklai mokėjo vykdyti 
Šmulkščių įsakymus. Be 
kontrolės semdami centus, iš 
iždo, klerikalai pristeigė vi
durinių ir aukštesniųjų mo
kyklų, nematytai išpūtė te
ologijos fakultetą U niversi- 
tete, šeimininkaudami mok
slo įstaigose kaip savam viš- 
tininke.

Klerikalai nepasitenkino 
vaikų sielos nuodijimu.

Jie įtraukė mokyklą par
tinių kovų marmalynėm Sei
mo rinkimų metu tūkstančiai 
vaikų, fanatiškai įkaitintų 
klerikalų kurstytojų, buvo 
vedami politinėn kovon re
akcijai padėti. Mokyklos 
virto reakcijos daigynais, 
kurių pagalba krikščionys 
tikėjosi klerikalinėmis usni
mis apželdinti visą kultūri
nį krašto gyvenimą.

Dabar jie šaukia, kad mu
sų mokyklose pradėta bent 
truputį* vėdinti užtroškusis 
oras. Dėl krikščionių inter
peliacijos mes turime trum
pai pasisakyti. Dabartinė 
vyriausybė turi ne tik teisės, 
bet griežtos pareigos kuo 
skubiausiai gydyti liaudies 
švietimą. Iš mokyklų turi 
būti tuojaus iššluoti tie visi 
dvasios ubagai ir klerikali
nės veterinarijos felčeriai, 
kurie pasidarė mokytojais iš 
klebonų malonės. Lietuvos 
mokyklose ne vieta klebo
nams ir kamendoriams. Mes 
nesikišam į bažnyčios daly
kus, bet mes nepakęsim, kad 
klerikalai aptrauktų savu 
voratinkliu liaudies švieti
mą. Mes skaitome, kad švie
timo ministerijos ligšioliniai 
žygiai musų mokyklai gydy
ti jokiu atveju neatitinka pa
čiam reikalui. Švietimo mi
nisteris, nore ir pradėjęs mo
kyklų t vark virio darbą, turė- 
,ų parodyti daugiau griežtu
mo ir greitumo valymą da
rant. Jis turi pradėti nuo tų 
mokyklų, kurios pasireiškė 
kaipo veiklus reakcijos liz
dai, ir baigti valymą iki galo, 
nebojant to viso kudekavi- 
mo, kuris kyla dabar davat- 
kynų eilėse.

‘ Dabartinė vyriausybė ne
padės sveiko pamato musų 
liaudies kultūriniam augi
mui ir krašto gerovei, jei ji 
neperdarys iš pagrindų viso 
švietimo darbo griežtai ir 
nuosakiai. Švietimo sutvar
kymas yra svarbiausias jos 
uždavinys. Vyriausybė tik 
tuomet * pateisins save prieš 
demokatinę Lietuvos visuo
menę, jei sugebės atlikti tą 
uždavinį nedvejodama ir 
taip, kaip tas reikalinga mu
sų liaudies šviesiai ateičiai.

Tautinių mokyklų klausi
mu mums teks pasisakyti ki
ta karta. (“S-tas.”)

Musų krikščionys Seime, 
turėdami gražaus laiko. įve
dė naują madą: kas sąvaitė 
įnešti vyriausybei bent po 
vieną interpeliaciją. įnešė ir 
praėjusią sąvaitę. papildy
dami savus parašus dar tau
tininkų pavardėmis.

, Paskutinėj savo interpe
liacijoj krikščionįs-tautinin- 
kai klausia ministerio pirmi
ninko, ar jam žinoma, kas 
dedasi Švietimo ministeri
joj. O dedasi ten, krikščio
nių supratimu, baisus ir tė
vynei pragaištingi dalykai. 
Iš gimnazijų atleidžiami di
rektoriai ir mokytojai kuni
gai arba kunigams giminingi 

■ žmonės. Jie pakeičiami, anot 
krikščionių, tokiais mokyto
jais, kurių uždavinys — ko
voti su tikyba ir tautybe. Tas 
pats daroma ir pradžios mo- 

kur moksluose su- 
ir surambėję švieti

mo darbuotojai mėtomi, gir-

Ii

i 

t

kain tinkama gimnastika.
Visuomet vaikščiokit galvas llmStlllgOS Z1H10S 
pakėlę, krutinės atstatę ir 
pilvus įtraukę.

I Būtinai pasilsėkit. kuometj 
jaučiatės pavargę. Geriau- j 

• sias poilsis nakčia geroje 
į lovoje. Būtinai išmiegokit 
astuonias valandas ir nie
kuomet nemažiau kaip sep
tynias. Eikite gult anksti ir 
anksti atsikeikite. Miegant 
atidarykite savd kambario 
langą iš viršaus ii- iš apačios, 
nepaisant ar lauke šilta ar 
šalta.

Niekuomet :nepykite, ne
sirūpinkite ’ ir nesinervuoki- 
te. Priimkite dalykus taip, 
kaip jie ateina. Laimę ir ne
laimę priimkite drąsiai ir su 
šypsą ant veido.

Išaugę sveiki jaunystėje ir
užsilaikę pagal šiuos nuro-l 
dymus viduramžyje, jus su-i 
lauksite laimingos i 
senatvės. I?... ..... j_______ - ....

nas galutinai susidėvės, pa- “baltosios vergijos, 
jiegos išsisems, ateis mirtis. ‘ Idant panaši tragedija ne- 
Papratę savo gyvenime vis- įvyktų ir toliaus— pirmoje ‘ 
ką priimti su šypsą-ant vei-! vietoje reikalinga mums Ar-; 
do. ar kas jums buvo saldu gentinoje (Pietų Ameriko-t 
ar kartu, jus šypsodamies je) turėti savo tautos atsto- 
pasitiksite ir paskutinę jūsų i va pastovių ir pažangesnių 
gyvenimo viešnią — mirtį. pažiūrų. Turint Argentinoje 
J---- --------------1. panašų tautos atstovą, ku-

‘ GUDAI SUMUŠĖ LENKU Y*8?0™^8 rei‘
PGI iriIA kalai, reikalai Lietuvos gero-

**.......... j vės, nebūtų klaidinama nei
“Slowo _ žinio-jSpau(]a, nei visuomenė.

;siremimas tm-p gudų ir poli- ga| pa,aikymui h. .įvosios,'

MOKINIO KERŠTAS UŽ 
PLAUKUS.

Pranešama, kad Varšuvos tykiose, 
komercinės mokyklos moki- kietėję 
nys Lampišas nušovė tos mo-. 
kvklos direktorių Lipką. Nu- di, lauk ir jų vieton statomi 
sikaltimas įvy kęs po to, kai 
direktorius Lipka įsakęs mo
kiniams nusikirpti ilgus 
plaukus. Kiti mokiniai tą 
įsakymą įvykdę, bet Lampi- 
šaš tai padaryti atsisakęs ir 
dėl to buvo pašalintas iš mo- 
kvklos. Po kiek laiko jis atė

jęs į mokyklą dar ilgesniais 
pasirodė judošiški aprašy- plaukais ir sutikęs direkto-

• "4 a*

jaunuoliai be cenzo ir paty
rimo, bet aiškiai bedieviško 
nusistatymo.

Blogiausia, girdi, yra su 
lenkų mokyklomis. Dabarti
nis švietimo ministeris pa
leidęs vadžias lenkams na
cionalistams. Ir ne tik ne
trukdąs jiems steigti lenkiš
kų mokyklų, bet dar pade- 

s ministerijos 
valdininkui Abromavičiui

i Vilniaus “Slowo”
turi būt tarnai, ir turi būt po-Į mis, Beniakonyse ivvkęs su-' 
nai. ' ' ‘ - - -

-Bet Dievas yra taip pat cijos- Prieš kelias dienas um _ .. „.„ava.u, .
kad visi Labai rių Upk, iššovęs jam į gal-dL lesamas

yra lygus, ir kad savo artimąIatstovo seime Saneiio ruoš-1 i— -----□t .

tam reikia mylėti kaip save. " ’

fe------- , ----- -— riu bėgti ant mitingo, ba bi- T,u.°’Pe.t Į ’paskelbtos, kas jau atnešė ir!
—Palauk, tėve, da suspė- jau. kad mane nenufainuotų ukminkai puoię policiją u-.ii.gaj fjar atneš Uutaj žalos

—Alou, Maike!
—Sveikas gyvas, tėve! 

Kur taip skubini uždusęs?
—Bėgu i vyčių mitingą. 

Maike. Labai vožnas reika
las, ir kas nepribus. t_ 
bus štriopas uždėtas. Na, tai 
ir gud bai, Maike!...

į pasakęs.

Na. gana. Maike, aš tu-

žmonės i kaime turėjęs į. _
■ Šapelio ruoš-! 

tas mitingas. Tečiau vietos 
policija mitingo neleidusi.

č apgailėtina, kad ir musųivą iš revolverio. Direkto-
valdžios oficiozo skiltyse rius tuoj miręs, o Lempišą pačiam agituoti žmones, kad 
tos klastingos žinios buvo Į suėmusi policija. ' 1—-- --------w . Į

f
kurtų lenkiškas mokyklas ir 
duodamas lenkams visokių

si. Pasakyk man, ką tenai už pasivėlinimą. ] 
tarsite? Gal ruošiatės mun- bus pirmininku, tai ne fonės 
šainą ant Kalėdų virti?

—Ar tu atsimeni, vaike, tą 
gromatą. ką aš tau skaičiau 
pereitą sykį nuo vieno kuni
go iš Lietuvos?

—Taip, atsimenu.
—Na, tai dabar jau pra

sidėjo.
—Kas prasidėjo?
—Ugi vaina... Juk aš tau 

skaičiau, kad kunigai riktuo- 
jasi pakelti vainą prieš be
dievišką Lietuvos valdžią, 
kuri nemoka vyskupams al- 
gM- . .—Taip, skaitei.

—Taigi dabar gavom ži
nių, kad šita vaina jau prasi
dėjo. Kaune buvo didelis 
faitas. Katalikų studentai, 
škapleminkai ir kitokie mu
sų talkininkai apsiginklavo 
kuolais ir užpuolė bedieviš
ką policiją. Tai buvo, vaike, 
tik pirmutinis mūsiškių ma- 
nievras. Vėliaus prasidės jau 
regli vaina, ir mes turėsime 
jiems iš Amerikos prigelbėt. 
Užtai, vaike, mes ir šaukiam 
savo mitingą. Bedieviška 
valdžia turi būt nuversta.

—Kodėl jums šita valdžia 
nepatinka, tėve?

—Aš jau sakiau tau. kodėl 
ji nepatinka. Ji nemoką ku
nigams algų ir nori įvest ci
viliškus šliubus, taip kaip 
Amerikoj yra. Negana to, ji 
leidžia darbininkams orga
nizuotis - į unijas, o paskui 
tos unijos buntavoja žmones 
ir reikalauja didesnių algų, 
kelia streikus.

—Tai reiškia, kad ji yra 
gera valdžia.

—Gerai, tėve, vėliaus pa
pasakosi man. ną jus tenai 
nutarėt.

ufainuotų _ <P P'* J1 igal dar atneš tautai žalos, o ^KUDURNINKAI ORGA-!palengvinimu. Lietuviškoji
Klebonas bu'° P"'el'iaPa'1-atskiriems piliečiams gal su-,NIZUOJA TARPTAUTINĮ mokykla aplenkintose Lie-
nefonės. ~ teiks , “amžiną _ ramybę.“ , TRUSTĄ. įtuvos srtyse puolanti, o len

kiaus pa- ištarnvbo? DoHciio; ‘>§1 Skaudu yra žiūrėti Į nyks-Į Washingtone gauta tikru i kiškų mokyklų tiknuoru- 
jųs tenai ^i k ? ' ' tancias bejieges aukas sve-1 žinių, kad Europoje skudurų i dens prisisteigę visos 60.

______ __ tur, bet yra viltis, kad musų:rinkikai organizuoja tarp-‘Steigiant jas lenkų naciona-

Kas Reikia Daryti, Kad 
Laimingai Gyventi ir 

Linksmai Numirti

i
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.dabartine vyriausybė, rupin- .tautini tinstą prieš Ameriką. Ostinė
; damosi» ištaisyti visas buvu- šiomis dienomis jie turėjo chodnia. 
Isios vyriausybės klaidas, pn- Parvžiuie suvažiavima ir Da-’ D ’

Šio straipsnelio antgalvis 
atrodo lyg ir pasakiškas. 
Vienok pasiekti tai, kas ant- 
galvyje yra pasakyta, tikre
nybėje galima. Jeigu di
džiuma žmonių to ligšiol ne
pasiekė, tai tik todėl, kad 
jie gyvena bile kaip visai 
neatsižvelgdami į gyvenimo 
uždavinius. -Pažinimas gyve
nimo yra raktas prie to, kaip 
laimingai gyventi ir links
mai numirti.

Žmogaus gyvenimo laimė 
yra sveikata. Štai keli pata
rimai. kaip įgauti ir palaiky
ti sveikatą: (1) Tėvai priva
lo rūpintis, kad jų vaikai iš
augtų švarus morališkai ir 
sveiki dvasiškai ir kūniškai. 
Švarumas ir sveikata jauny
stėje suteikia palaimą vidur
amžyje. (2) Visokiame am
žiuje reikia susilaikyti nuo 
godulystės visame kame, o 
ypač valgyje. Kaip neda- 
valgymas arba badavimas 
silpnina žmogaus sistemą, 
taip persi valgymas ją ardo. 
Reikia saugotis nutukimo. 
Didžiuma Amerikos žmonių 
valgo perdaug. Valgykite 
kuomažiausia mėsos, krak
molinių valgių ir saldainių. 

—Ai ges nat, Maike! Kur Gerkite kuodaugiausia van
gi tu matei tokią valdžią, dens (bet kuomažiausia 
kad darbininkus gintų? Vai- munšaino) ir valgykite (Įau
džia turi ginti fabrikantus ir giau daržovių, ypač lapuotų, 
"kunigus. o darbininkus į Puskvortė pieno būtinai rei- 
džėlą sodini.

—O kas tavo vyčiai, tėve : 
ar jie kunigai, ar fabrikan
tai?

—Jie dirba daugiausia ša- 
pose.

—Reiškia, jie taip pati 
darbininkai?

—Jes, vaike.
—Ir jie nori tokios val

džios, kuri darbininkus kiš
tų kalėjiman?

—Jes, vaike, jeigu darbi
ninkas nori būt didesnis už 
poną, tai jį reikia suvaldyt. 
Juk ir Dievas pasakė, kad

O

$122,000.000 DARBININ
KŲ BANKUOSE.

Darbininkų unijos Ameri- ims'atatinkamus žygius tei- 
koje turi jąu 34 bankus, ku- ringam apsaugojimui savo 
riuose yra apie $122.000.000 išeivijos Pietų Amerikoje, 
pinigų. Pirmutinis darbinin-; Autorius minėto aprašv- 
kų bankas buvo įkurtas 1920'mo apie Argentina, bijoda- 
metais Washingtone. ‘mas parodyti savo veidą, iš-

organizacija “Po-

. Paryžiuje suvažiavimą ir pa-. Dėl visų tų įvykių inter- 
darė sutartį skudurų preky- peliantai kaltina dabartinį 
bai reguliuot. Amerika im- švietimo ministerį Čepinskį 

• portuoja daug skudurų iš ir klausia min. pirmininko, 
Europos popieros gamybai, ką jis mano daryti tėvynei 
todėl europiečiai susitarę nuo pavojaus gelbėti.
dabar galės pakelt jų kainą. Mes suprantame krikščio

nių taktiką. Ir šiuo atsitiki
mu, ir kitais panašiais jų ke
liamas triukšmas yra ne kas 
kita, kaip tik paimto už pa
karpos vagies draskymasis. 
Patys pasižymėję atkakliu 
ir akiplėšišku smurtu, jie 
dabar kelia gvoltą, kad jie 
skriaudžiami. Triukšmau
dami, krikščionys pasilieka 
įgudusiais spekuliantais. Jie 
kelia lermą dėl tikybos ir 
tautybės, • dėl lenkų pavo
jaus, bandydami tuo budu 
rasti sau pritarimo platesnėj 
musų visuomenėj ir atlaikyti 
tas pozicijas mokykloje, ku
rias jie sukurė ir sutvirtino 
savo nežaboto viešpatavimo 
laikais.

Bet demokratinė Lietuvos 
visuomenė neprivalo būti 
klaidinama. Kad ir kalbamu 
atsitikimu, kas duoda teisės 
klerikalinės reakcijos apuo
kams pastoti kelią tam mu
sų mokyklos valymui, kuris 
daro dar tik pirmuosius ir, 
pasakysim, baimingus žings
nius? Juk krikščionys, šeše
rius metus valdydami kraš
tą, pavertė mokyklą reakci
jos daigynu. Mes tik trum
pai atsiminkime, kas jų bu
vo daroma.

Mes čia nekalbėsime apie 
tai, kad pats musų mokyklo
se dėstomas mokslas buvo 
krikščionių taip sudarytas, 

, kad pačioj pradžioje už
raugtų vaiko sielą jiems pa
lankia dvasia, apmarintų 
vaiko protą ir neduotų jam 
to. kas palengvintų žmogui 
gyvenimo kelią. Mokyklų 
personalas liko uoliai pritai
kintas tam mokyklos kurpa
liui, kurį nutašė jai lietuviš
kas klebonas. Žmonės ne 
klerikalinio raugo, kad ir 
gabiausi ir patyrę mokyto
jai. buvo be pasigailėjimo 
išvyti lauk. O jų vieton mo

Ii

Ant paveikslėlio matome stu- 
belę ir dvi apnuodintas narkoti
kais merginas Helen Smith ir 
Alice McGce. Jos buvo laikomos 
šitame namelyje paleistuvystės 
tikslams, šitą nameli tankiai lan
kydavo ‘‘garbingi-’ svečiai iš 
Nev Yorko ir Nev Jersey vals
tijų. Jie čia keldavo didžiausia* 
orgijas. Pagalios Orange. N. J. 
miestelio policija užklupo šitą 
nameli ir suėmė minėtas dvi 
merginas ir tris pasiturinčius 
vyrus. Policija- vyrų pavardžių 
neišduoda, matyt jie paeina ne 
iš “prastų.”

RAKIETA j MĖNULI.
Vienoj, Austrijos sostinėj, 

susikūrė mokslo draugija 
erdvei studijuoti, kurios tik
slas pasiųsti šviesos rakietą j 
mėnuli. Dr. Hoeffas pasiė
mus tą klausimą dabar prak- 
„—._i Įvykdyti ir pirmam 
bandymui bus pasiųsta 6 ki-

kalinga išgert kiekvienam 
suaugusiam žmogui, o vai
kams du syk daugiau.

Kuomažiausia važinėkite»< 
automobiliais ir gatVeka-įtiškai 
riais. Artimesniuose susisie-'I 
kimuose vartokite savo ko- lometrų magnezijos šviesos 
jas. Vaikščiokite kuodau- rakieta, kuri susidūrus su 
giausia — nors pora mylių į mėnuliu bus matoma per te- 
dieną. Kurie lengvai dirba- leskopus. Tokia rakieta, lėk
te, prasimankštinkite kiek-1 dama 11,2 klm. per sekundą, 
vieną rytą tuojaus išlipę iš pasiektų mėnulį per 97 vai. • 
lovos. Ypač tas patartina ir svertų 5,000 klg. 
moterims. Jokie vaistai ne- į Jeigu bandymas pavyktų, 
palaikys taip * gerai kūno tai antia -’S žingsnis bus 
“šeipo , eido skaistumo, žmonių skii j ėnuli.

PALEISTAS KALINYS 
PRAŠOSI KALĖJIMAN 

ATGAL.
Milvvaukee mieste buvo 

paleistas iš kalėjimo 70 metų 
amžiaus žmogus, kuris išsė
dėjo tenai jau 10 metų. Pa
vaikščiojęs po miestą jis vėl 
sugrįžo Į kalėjimą ir pradėjo 
prašytis, kad priimt, jį tenai 
atgal. “Čia man visi pažįsta
mi,” sako jisai., “ir aš jau
čiuos čia kaip namie. Lauke 
šalta, draugų neturiu, pinigų 
neturiu, ir kaip gi aš galiu 
dabar gyventi išėjęs. Priim
kit mane atgal.”

KAS DIENA ŠUNES SUĖ
DA 10,000 TONŲ DUONOS 

Paryžiaus žiniomis, šunes 
Francuzijoj kas diena suėdą 
10,000 tonų duonos. Darbo 
žmonės pradėjo prieš tai 

kvklos prikimštos sukerpė- prote bioU.



KELEIVIS 5.

L. S. D. Partijos Sukaktuvės.
Šįmet Lietuvos Socialde-Jro rėžimo, atskiri musų 

mokratų Partijai sukako 30 draugai leidžia atsišauki-1 
metų. Tai nepaprastas jubi-i mus ir informuoja visuome- 
lėjus, sunkios ir atkaklios ,nę. Ar yra Lietuvoje kur 
kovos sukaktuvės. Kas su
gebės pažvelgti atgal i tų 
praėjusių 30 metų tarpą, tas 
supras kokios milžiniškos 
reikšmės turi L. S. D. P. 30 
metų jubiĮėjus Lietuvos dar
bininkams ir visai musų kra
što visuomenei.

šis brangus mums jubilė- 
jus šįmet sutapo su išimtinai 
svarbiu momentu Lietuvos 
darbininkams. Partijai šven
čiant šios kovos sukaktuves, 
reikėjo grumtis su nauju 
priešu, — įsivyravusia Lie
tuvoje klerikaline reakcija.

Prieš 30 metų L. S. D. P. 
paskelbė aršią kovą caro 
valdžiai Lietuvoje ir ją lai
mėjo, laimėjo sujungtomis 
su Rusijos proletarų pastan
gomis. Šįmet, po 30 metų, 
kova su savaja reakcija lai
mėta tai pačiai L. S. D. Par
tijai vadovaujant.

Užimti kovos laukuose, 
mes neturėjome galimybės 
sustoti ties tais etapais, ku
riuos praėjo musų partija: 
negalėjome minėti praeitų 
dienų mūšių, laimėjimų ir 
pralaimėjimų. Žinoma, ir 
dabar nesurašysi viso to. 
kąip partijos gv venta ir ko
vota per tuos 30 metų: mu
sų tikslas yra tik priminti 
skaitjgojams ši Įvykį ir pa
stebėtu, kad ne nuo šiandien 
Lietuvos* Socialdemokratija 
kovoja už proletarų reika
lus: priminti^ kad kova eina 
ir eis, kol socialistinės darbo 
demokratijos idealai nebus 
įgyvendinti.

Jau 1893 metais pasirodė 
viešumoje pirmieji L, & D. 
Partijos veikėjai ir pasireiš
kė diskusijos dėl Lietuvos, 
proletarų programos, kovos 
taktikos ir- partijos santikių 
nustatymo. 1896 metais, be- 
švenčiant 1 Gegužės šventę, 
Įvyko pirmasai L. Š. D. P. 
suvažiavimas Vilniuje, ir tą 
pačią dieną buvo priimtas ir 
paskelbtas 
programas, 
kad šis darbas, atliktas caro 
reakcijos laikais, reikalavo

ti, primena jai jos žlugimo 
dienas. Atsiminkite St. Sei
mo ir pirmųjų dviejų Seimų 

! tarpą ir suprasite tą reikš
mę, kurią L. S. D. P. suvai
dino darbininkų klasės ir vi- 

Įso krašto gyvenime...
I Štai, trumpai suglaudus, 
tie L. S. D. P. stambus kovos

darbininkas ?W!’ kuriu2S tf.nka ,minėlinoi*s šviesesnis 
ar kaimietis, kuris neatsi
mintu “] 
riopai feldfebelio cenzu-i paliRdamiU aUkirUį pl.a. 
ruojamo u-braukomo, o vu . kį Ri k > ,
dėlto sugebėjusio plac ai or: • -minti naujajai „
ganizuoti auparos nuhtarex|tuvilJ kad tieJ dįdavi-| 

okupacijos vai- ■ njaj, kurie stovi prieš musų 
džiai?... į akis dabar—profesinio ju-

1929 metais eina rinkimai .dėjimo atgaivinimas, pasta- 
Į Lietuvos Steigiamąjį Sei-1 tymas partijos politinėn Lie- 
mą. Prieš ir po rinkimų su
stiprėjusi tautinė reakcija 
siaučia karo lauko teismais, 
plinta sauvalė ir smurtas. 
Komunistai apleidžia kovos 
lauką, boikotuoja Steig. Sei
mo rinkimus, puola L. S. D. 
Partiją, ir duoda progos ir 
galimybės Įsitvirtinti ir lai
mėti klerikalams. “Kairieji” 
nusistato prieš darbininkų 
masines organizacijas ir su
daro patogias sąlygas juoda
jai reakcijai smaugti kraštą 
ir darbininkus ištisus 6 me
tus. Tik vienų viena L. S. D. 
Partija išskaidyta ir suardy
ta stoja atkaklion kovon, 
neduoda reakcijai triumfuo-

šiandien, apibudinant musų
D Baiso," deJimte- P^o* 30 “em sukaktu- 

'ves!

tuvos darbininkijos vadovy- 
bėn ir išvystymas visų darbi
ninkų judėjimo formų Lietu
voje — tai didžiausis šio 
momento partijos uždavi
nys.

Šis dabar musų gyvena
masai posmas yra atsako- 
mingiausias, ir jis reikalauja 
drausmės. L. S. D. P. priva
lo ir čionai laimėti. Ji lai
mės, nes socialdemokratija 
yra būtinybė. Taigi, lai gy
vuoja Lietuvos Socialdemo
kratų Partija! Linkime jai 
ilgiausių metų nenuilstamai 
su pasišventimu Lietuvos la
bui darbuotis. Valio L. S. D. 
Partija! Paparonis.

4.

Šlykšti Propaganda 
Prieš Meksiką.

I

Keleivio Kalendorius
1927 Metams

1927 METAMS “KELEIVIS” IŠLEIDO PUIKŲ 
KALENDORIŲ. KAS DAR NĖRA UŽSISAKĘS, 
DABAR LAIKAS UŽSISAKYTI.

KALENDORIUS YRA KNYGOS PAVIDALO, 
PUIKIAI ILIUSTRUOTAS, PILNAS VISOKIŲ 
STATISTIKŲ, INFORMACIJŲ, MOKSLO ŽINIŲ, 
STRAIPSNIŲ, EILIŲ IR ANT GALO GARDŽIŲ 
JUOKŲ.

1

I

I

Gatvinėj Amerikos kapi- nūs tuos uždavinius, aš tęs- 
talistų spaudoj varoma labai čiau Porfiro Diazo politiką, 
šlykšti propaganda prieš remčiau tiktai turtuolius. 
Meksiką. Jos autoriais yra šaudyčiau darbininkus, leis- 
katalikų kunigai ir aliejaus čiau svetimšaliams vežti iš 
magnatai, kuriems Meksikos Meksikos turtus ir papirk- 
valdžia neleidžia vogti žiba- čiau spaudą, kad ji mane 
lo iš Meksikos šaltinių be jo- garbintų, tai tuomet aš turė
klo atlyginimo Meksikai. 
‘ -Bet yra žinių, kad prie 
tos propagandos prisideda 
ir Valstybės Departamentas 
Washingtop.e. Vienas laik
raštininkas pastatė anądien 
Meksikos prezidentui Calle- 
sui šitoki klausimą:

“Žinios iš Jungtinių Vals
tijų sako, kad prieš Meksi
ką tenai esanti varoma tam 

iš L. S. D. P. kūrėjų didelio tikra propaganda, ir mano- 
atsidėjimo, pažinimo krašto ma, kad ją organizuoja Val- 
padėties ir permatvmo jo stybės Departamentas, ku- 

. vystymosi kelių.
Surašant socialdemokra

tinę darbininkų partijos pro
gramą, nustatant jos takti
ką ir santykius, teko atsaky
ti ne i vieną kuri nors, bet i 
visą eilę svarbių ir ne atidė- 
tinų gyvenimo klausimų. 
Partijos programoj ir pama
tuose negalėjo būti spragų, 
—štai kodėl ypatingą dėme
sį privalome kreipti i pirmą
sias L. S. D. P. gyvenimo 
dienas ir ypatingai jas Įver
tinti. L. S. D. P. buvo pirmo
ji ir vienintelė tais laikais 
partija Lietuvoje, išėjusi Į 
kovos areną su aiškiais ir ne
dvejojančiais dėsniais.

Taigi politinio ir visuome
ninio darbo ir kovos stovio 
atžvilgiu, L. S. D. P. yra se- būt pavojum Panamos 
niausią partija Lietuvoje, nalo apsaugai, ar šiaip kokio —— ___„„..kA .-..d *>

“Nėra taip pat jokios io-i 
gikos manyti, kad mes būtu
me apaštalais bolševizmo, 
kuris yra visai svetima- 
mums doktrina. 
apie Meksikos bolševizmą,,9'“6 ’ (^e.na’
tai naujas melas ...... r, .
šmeižti. ^Rurbandijoj.

“Kaip visos musų šalies,!1---- .”’”T z

musų partijos 
Atsiminkime,

Pajieškau brolio Marčiaus Narkevi.- TYRAS BIČIŲ MEDUS
..aus, iš Gulbiniškių kaimo. Pirmiau _
gyveno Chicagoje Maloniai prašome ** " ..... . ............
paties atsiliepti arba žinančius pra- nuo šalčių. _ ’*• /KO1 imunf* r»on<

ėiaus, ____ _
gyveno Chicagoje Maloniai prašome 
t-l— •
nešti. <52)

Liudvikas Petras Narkevičius 
340 So 4-th st , Brooklyn, N. Y

APSI VEDI M AI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, tarp 18 ir 30 metų amžiaus. 
Aš tarnauju Amerikos kariumenėj, 
bet mano tamvsta jau baigiasi. Ka
dangi musų apielinkėj lietuvaičių nė
ra. tai pajieškau per laikraštį. Esu 
gero budo, nerūkau ir negeriu. Moku 
tris amatus. Butų gerui, kad mergina 
tuiėtų kelis dolerius, nes aš manau 
eiti į biznį. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti ir paveiksią.

JOHN KAZUK
Į Co. F 18 Inf..

Port Schuvler, N. Y f
• Pajieškau gyvenimo draugės tarp 

45 ir 50 metų, aš mylių švarų gyveni
mą. tokios ir draugės pageidauju. E-u 
50 metų, 5 pėdų 11 colių aukščio. įar- 
meris. Kurios norėtų sj maniui ar- 

i čiau susipažinti, malonė- 
laišką ir prisiųst paveikslą

G I‘. Box 42, Duvąll.

Tai yra geriausias apsisaugojimas 
5 svarai viedrukas $1.65. 

Imant daugiau atiduosiu pigiau. I.ic- 
, taviški verstiniai balandžiai tkarve- 
iliai) pora $2.00 ir aukščiau Taipgi 
turime gerų medžioklės šunų-gor.čių 
ir didelių gražiu vištų apželtkojų. (52) 

P. D. ANDRĖKl S C0.
PENTU ATER. M1CH.

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos Gyduolės, kurios panai
kina šilimą plaukų, slinkimą ir plcc- 
kanas. šias gyduoles privalėtų turėt 
kiekvienas, kuris žy la. slenka arba 
pieiskanuoja plaukai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiolei išrasta, 
šaukit tuojaus. Kaina $3.00.

JOHN SKIXDĖKIS
534 North 7-th St.. Clinton. lud.

Atsi-
(52)

parai;- t 
<51) 

Wash.

Pajieškau merginus iki 27 m. senu
mo, dailios, mandagios ir pasiturin
čios. Rašydamos taipgi paveikslą pri- 
siųskit. B. K. N. T. (51)

308 Bedford st , Johnstovvn. Pa

Reikalavimai

i 
t
1 
f

DANG AUS GYVENTOJAI. < Iš “Keleivio" Kalendoriaus 1927 m.)

KAINA KALENDORIAUS 50 CENTŲ, BET 
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS TIKTAI KVOTE- 
RIS. TAIGI PRISIŲSKIT 25 CENTUS, IR TUOJ 
GAUSITE KALENDORIŲ.

“KELEIVIO” ADMINISTRACIJA.

PAJIEŠKAU SENYVĄ MOTERĮ, 
nejaunesnę kaip 40 metų, prie namų 
apžiūrėjimo. Mes e.~am du vyrai. Aš 
turiu biz.n| ir dirbu anglių kasykloje. 
Lai atsišaukia, algą apkalbėsime per 
laiškus. JOE SUNGAILA (50) 

Blanford, lnd.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Vinco Serben- 

tos. paeina iš Suvalkų rėdybos. Ma
ria >iĮHilė.- apskr., Sasnavos vaisė., Ta- 
piHškių kaimo. Girdėjau, kad 3 metai 
atgal dirbo anglių kasyklose arti 
Pitt.-bųrgh. Pa Yra svarbus reikalas, 
prašau jį patį atsišaukti arba kas 
apie jį žinote, praneškite, busiu dė
kinga.

Ona Serbeotaitė-Kudienė
1222’2 Archer avė., Chicago, Iii

i Pajieškau savo brolio Jono Stonai- 
Į čio, paeina iš Suvalkų rėdybos, Šakių 
į apskričio. Sintautų valsčiaus, Skats- 

girių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
į kas apie jį žinote, malonėkite pranešti 

šiuo adresu:
ANTANAS STONAITIS

174 Henry avė., Winnipeg, Man.. 
Canada.

REIKALINGAS PART
NERIS

J akmens ir marmuro paminklų iš- 
dirbystę. Turi būt nevedęs ir gabus * 
žmogus. Reikia jdėti 8(H»O dolerių. 
Rašykite, o suteiksiu platesnių infor
macijų apie ši bizni (51)

A. BACVINKA
1202 Belair Kd.. Baltimore, Md

PARDAVIMAI
■

čiau Meksikos ramintojo ir 
statytojo titulą. Bet tai butų 
melagingas titulas!”

Ištiesų, kaltinti dabartinę 

me gali tiktai piktos valios 
žmogus, arba visiškas igno- 
rantas, kuris nieko nežino 
apie tai, kokią vietą Meksi
koj užima bolševikai.

Bolševikų arba komunis- , A<I( 
tų unijos Meksikoj turi tiktai Domininl’o 
apie 5,000 narių, I 
Meksikos Darbo Federacija n i 
turi 800,000 narių.

1925 metų balandžio mė
nesyje Meksikos komunstai 
turėjo savo suvažiavimą ir 
nutarė kovoti netiktai su 
Calleso valdžia, bet ir su 
Darbo Federacija, kuri Cal- 
lesą remia.

Amerikos komunistų at-, 
stovas Bertrand D. Wolfę, 
kuris pernai buvo nuvykęs 
kaipo delegatas prie Darbo 
Federacijos Centro Tarybos, 
buvo išvytas iš Meksikos 
Miesto, o vėliaus, kuomet jis 
pradėjo kurstyt gelžkelie- 
čius, buvo visiškai iš Meksi-

ris stengiasi Įtikinti savo vi
suomenę, buk dabartinė 
Meksikos valdžia esanti bol
ševikiška, ir kad išplatintas 
jos bolševizmas pastaty.-; i 
pavojų Panamos Kanalo ap
saugą. Taigi labai Įdomu b.i- 
tų žinoti, ką apie tai mano 
prezidentas Calles?”

Calles atsakė taip:
“Į šitą klausimą aš atsa

kysiu vienu žodžiu: propa
ganda! Ir šita propaganda 
butų labai juokinga, jeigu 
joje nebūtų tiek biauraus 
šmeižto. Nes ar gali gi svei- v v .•< -j* i i viuo, k/uvv vicionai a’iuiycjko proto žmogus tikėti, kad kos deportuotas.
Meksika, kuri vos t!k prade- Argf ne žioplas yra ta, 
jo tvarkytis, kuu neturi nei mejas> kurj platina kunigai 

,n.ei kaj*°~jir kiti Meksikos priešai, buk 
kad šitokia Meksika galėtų Calleso valdžia esanti bolše-

niausią i
Šita neginčijama garbė pri- krašto saugumui? 
klauso Lietuvos proleta
rams. pirmiems Įėjusiems i 
revoliucinius kovos suKurius.

1905 metų tarpas iškelia 
L. S. I). P. Į pačias aukštą
sias /evoliucijos bangų Lie
tuvoje ziršunes. Išbraukite iš 
1905-6 metų judėjimo Lietu
vos socialdemokratiją — ir 
visos tų laikų varsos nu
bluks.

Arba paimkim sunkius ir 
žu 'rius vokiečių okupacijos 
metu. Lietuvoje. arti ja bu
vo veik . ’-'vidv <a: viešpata
vo tik karo zura ir feldfe
belio režimą* bet kas neat- 
imena griežto ;5kaus ir 

nu ūkaus musų pa*? 
skirų žmonių žodžio 
asais Gausiais klau*. 
ma;.'9 Prie

at-

Pajieškau brolio Aleksandro Rašy
mo. ar Rašyniavičiaus. kuris paeina iš 
Grigalaičių kaimo. Šidlavos parapijos. 
Raseinių apskr. Gyvena apie 18 metų 
Amerikoj. Jis gyveno šiose vietose: 
Syracuse, N. Y., Red Banks. N. J. :r 
vėliaus trvveno Holyoke, Mass. Kas 
apie ji žino praneškite arba jis pats 
lai atsišaukia, nes yra svarbių reika
lu iš Lietuvos.

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

Aš, Jonas Aliukonis, pajieškau sa
vo brolio Petro Aliukonio, paeina iš 
Onuškio parapijos. Trakų apskričio. 
Gruz.ninkų kaimo. Apie 15 metų atgal 
jis* išvažiavo* i’š Lietuvos 4 .Buenos Ąi- 
res. Argentina Me« pirmiau sus i ra-’ 
šėm ’aiškais. bet dabar jau bus 8 me
tai. kaip aš nuo ;o iokios žinias n“*"- 
riu. Kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti šiuo adresu:

JOHN ALIKONIS
46 Chambers st., Lowell, Mass.

--------------------- ----------------------------- -----—------------------------------------------------------- -r

Pajieškau savo brolio Vilimo, Zy- 
monto ir draugo Domininko Stulpino, 
paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių ap^ 
skričio. Kuršėnų valsčiaus. Meldžiu 
atsišaukti. \ ■ z",

ANTANAS ZYMONT 
lūT.jnnan st., Boston. Mass

•*e

Pajieškau savo pusseserės Petronė
lės Mikolajunienės-T*irrąeitytės. Kur- 
tavėnų parapijos. £u|kUnų valsčiaus, 
Šiaulių apskričio. Išvažiavo į Ameriką 
1913 metais. pirASati- rfyvęno Brook
lyn. N. Y. Meldžiu'atsišaukti šiuo ad
resu: A.;M|fcEVICIUS

211 Hamlholi st... Harrison, N J

GERA PROGA ĮEITI Į 
BIZNĮ.

PARSIDUODA AV1LU KRAUTUVĖ 
(SHOE SrORE) prie didelės gatvės. 
Main st. Parduosiu ant žemų išlygų. 
Renda pigi, galiu duot "lysą.” Biznis 
geras, lietuviais apgyventa vieta. Lie
tuvių yra tarp 1500 ir 20<M>. Priežas
tis pardavimo — savininkas važiuoja 
į Lietuvų. Dėl informacijų rašykit 
laišką. Savininkas (50)

Tam Balcanauskas.
12 High st.. Nashua. N. Ii.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. G Box 177, 
St Charles, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pįrtnsėdis Juozapa* Misevičius,

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pageib. Antanas Jurpalia 

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

193 Wcst Statė St, 
Turtų Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342.
Iždininkas Antanas Norkaitis, 

SS*- West Main St.,
Knygius Kazimieras Tamašiunaa,

42 West Walnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI:

Martinas Bargavanskas,
P. O Box 243, 

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana St, 

Boleąlovas Alekna.
158 Monroe St,

LIGONIŲ KOMITETAS.
Juozapas Stančikas,

110 West lilinois St. 
Bronislovas Einoris,

11.’ West Main St.
REVIZORIAI KNYGŲ:

Jonas Tumašiunas,
P. O. Box 37, 

Romualda Gričiunas, 
85 West Main St.

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. O. Boa 324, 
Liudvikas Grucžis, 

R. first. Boa 10.

Aš, Juozas Karle nąs. pajieškau Jė-
pa-dėę it kri’ št-> tėvo. Juozo Kartono, 

eini iš Vilniaus rėdybos. Varėnos pa
rapijos, Merga saro kaitrio. Puskuli- 
riu laiku jie gyventi CiličiiJfO. Ht.Fo 

.dabar'nežinau kur. Turiu prie jo svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ji žinote, malonėkite mar 

, pranešti šiuo adresu: (51)
JUOZAS KARTONAS

551 Cambridge st., Worcjster. Ma' -

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

gi,. “ly.sMa" dar geras ant trijų metų ir 
biznis-, išdirbtas gerai per tris metus, 
įtaisymai visi geri ir veliju pirkti 
kiekvienam žmogui, kuris yra dirbęs 
restauranto darbą. Kreipkitės laišku, 
o aš jums duosiu atsakymą.

w. M. SHUSKUS
755 W. M ashington st„

Los Angeles. Calif.

14)

Pajieškau dėdės Jurgio ir brolity
> ir Pranciškaus Petručių; 

kiinmot: paeinančiu siniimo vietos iš Gedrimų 
. . kaimo. Lakių vaisė., Telšių apskr. Se- --------- zn_------

Pra- 
arba žinančių pranešti.

niaus i'e gv-vem Chieagoi. 
Pranciškus turėjo savo namus.

, šau atsišaukti ..................._
kturiu s ve m reikalą. Busiu dėkingas. 

.JONAS PETRUTIS
M •keviėiavs gatvė 8, būt. 6.

Kaunas. I.ithuania.

Pajieškau sesers Julijonos Vaiš- i- 
laitės. po vyrui Taraškienūs, jau virš 
20 metų kaip matėmės 
gyveno * ”*
Lietuvoj 
dukters 
tos pačios vieto-. Malonėkit >ts 
arba žinantieji nranešk’ 
ką busiu laižai dėkingas.

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

" :. Ji tuo lai’ r 
Žaliuonėj. Tryškių narap 

Taipgi pajieš kau i.ri’:š < 
Stanislavos Taraškait's 

auk t 
it jų adresa. •

(1)

PARSIDUODA CHICAGOJ
BUCERNĖ IR GROSERNĖ

»u nauju mūriniu namu, storas ir du 
flaitai po 6 kambarius, karšt > vandens 
šiluma, puikiausia lietuvių kolonija su 
geriausia ateičia Chicagoje. Randasi 
prie didelių parkų ir geros transpor- 
'.acijos. Platesnių žinių ir kainos 
klauskite pas savininką ypatiškai ar
ba laišku. (51)

A. SIRATOVICH
25.-,3 W. 69-th si.. v Chicago. III.

LIETUVIU LAISVES 
MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ

MALKEGAN. ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS G A BRIS
730 McAllister Avė.
2) Pasreibininkas KAROLIS DIMSA 

71 6-~-8th St.
3) Užrašų Sekr. A. SALŪCKAS

MO—8-th St.
4) Turtų Sekr V. S. ELZEERGAS

1045 Jackson St.
No. Chicago, III

5) Iždininkas KAZ. v’AITEKUNA*
726—8-th St. <
6) Iždo globėjai;

M. NAURECKAS
1717 So. Park Avė., 

No. Chicago, Iii. 
J. VISOCKIS

718 Lincoln St.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS
815 Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
®) Maršalai: A. DELKUS
738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS
1V14—10-th St.
Susirinkimai atsibuiiu paskutiniame 

nedėldicnyje kiekvieno mėnesio, 1 \al 
po piet. Liuosybės Svetainėj, ant 8-th 
ir Adam, gatvių.

NEKROLOGIJA.
PHILADELPHIA. PA.

Karls Leeknin. “Keleivio" 
skaitytojas, mirė 2 <L gruodžio. 

Velionis 
■Vfekšikai 1)UVO 42 metu amžiaus, gimęs 

” "■ ’. Amerikoj išgyve
no 22 metu. laidotuvės buvo 6 d.

taip ir mano valdžios tikslas Rodžio. 2:30 vai. po pietų, art 
vpu išvyti miisn minias iš E- Cedar kapinių. Palaidotas antyra išvesti musų minias i? , -
skurdo, aprūpinti jas moky-;nu^'’? oto’ 
klomis ir pakelti musų vi-' ,19ek18’ ma!W mielas- kolas 
suomenės gyvenimą ant P“! ^.'7 atei^uj. 
aukštesnio civilizacijos la’ >-, Pa ieku nubudime jo žmona snj0 Marta Leeknin.

“Tai yra visai krikščionis- p-s- Dėkavoju draugams ir 
kas programas. 0 neprašyti Pieteliams. kurie man pagelbėjo 
musų propagandininkai rūpintis ladotuvėmis ir kurie pa- 
'Hauškia. buk tai esąs bol- b’dėjo velioni t poilsio vietą.

| M. L.
>*’ taip vietoj vvki-

LAVVRENCE, NASS.
Pranešimas Lietuvių Tautiškos Korporacijos 

Duonkepyklos Šėrininkams.
Korporacija išmokės nuošimtį už 1926 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. II Rerkely st.

Šėrininkai. malonėkite atsinešti su savim serus, nes ku
rie neturės su savim šėrų. nuošimčių negaus. Iš kitų miestų 
malonės prisiųsti šėrus ir už 4c. štampą.

Kas neatgims 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 duonos, arba visokios rūšies 
pyragaičių, malonėkite pašaukt tuo adresu: 68 Holly st.. 
Tel.: 30176. Rašt. B. J. Vait kūnas.

103 Swan Street.

T
Į*
Į;

PARSIDUODA
3 krėslų barb-rr.ė Kurie nyli tą 

imata, gali daryt gražų gyvenimą. 
Priežastis pardavimo —- savininkas 
švaž’U.ija L’etuvon.

P. LAPĖNAS
1173 M a»hingti>n St.. Xorw<xxl. Mass

PARSIDUODA Bučernė ir Grosernė 
tiištai apgyventoje vietoje lietuviais 
ir kt. Prie krautuvės yra gyvenimui 
trys kambariai. Biznis išdirbtas ir 
pelningas. Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku prie:

X J. P. MEAT M ARK ET 
Corner Russ & Bahcoik st.M_ 

Hartford. Conn.

I ________________________________

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes is Lietuvos. Latvijos. Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi- 
nin1 ai turi pirminybę. Norint infor
macijų. rašykit musu inanadzeriui:

SANDY LEW1Š (-)
45 M indsor St.. Montreal. Canadą.

FARMOS

t

i

KALĖDINIS “ŠAKES” NUMERIS
Kalėdinis “šakės" Numeris bus pa

puoštas daugeliu gražių paveikslų iš 
kunigėlių ir minyškų gyvenimo, taip
gi ir gerų straipsnių. Todėl, gerb. 
Tamsta pasisteng įsigyti Kalėdinį 
“Šakės” Numerį sau ir pasiųsti savo 
pažįsta tiems j Lietovą, kaipo Kalėdų 
Dovaną. Jeigu Tamstai neparanku 
siųsti “šakė," tai priduok mums ant
rašą, o mes pasiųsime. Kalėdinio “Ša
kės” Numerio kaina 15c., už 2 egz. 
25c.; už 5 egz. 50c.; už 10 egz SJ.OO. 
ir tt Metams $1.50.

Kalėdinį “šakės” Numerį užsisaky
kite iškalno, kad žinotume kiek jo 
spausdinti.

Užsakymus siųskite sekamu ant
rašu: (oi)

“5 A K Ė 
3352 So Halsted st.,

Chicago, III.

FARMA PARSIDUODA
90 akrų žemės, E’ordson traktorius.

13. karvių. į dieną 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 gTeit par
duot. Kreipkitės šiuo antrašu: (51)

THE COLONIAL STUDIO
16 Faclory ,«t., Nashua, N. H.

JUODA KNYGA DYKAI!
Kas pirks Lietuvių švietimo Kny

gyne knygų, tiems duosime Juodą 
Knjgą DYKAI. Reikalaukite lietuviš
kų knjgų katalingo sekančiu adresu: 

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

1927 KALENDORIAI 1927
Jau gatavi lietuviški kalendoriai su 

visais Lietuvos kunigaikščiais. Vienas 
kalendorius "O., keturi už $1.00 (do
leri). Gali* 
gistn»o*n <
So

I

siųsti stampomis arba rc- 
laiškuoue ant šio adre- 

(->
a. E. SW EE1 RA 

Vchiirs UaM reHcC Ma-s.

VISŲ ŽINIAI!
Už v.šokios ru-tes smulkiui pasi 
gajsimmus kaiti tai: pajieukoji- 
mus apsive.iimu. įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkinius, skai
tome po 3.'. už žodį už šylą. No
rint tą patį apgarsinimą patai p in 
kelis sykius, už sekančius sykiu* 
skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio” skaitvtojams, kurie tv» 
užsiprenumeravę laikraštį ir ut 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo>l;
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ui žodi 
pirmą sykį; norint tą patį paj*eš- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodi už kiekvieną syki.

"Keleivio" ska:tytojams, kuri* 
tur užsiprenumeravę laikrait|. u 
pajieškojimus giminių ir draug 
skaitome ir už pirmą sykį po 1. 
už žodį.
Pajieškojiniai su paveikslu pre 
kiuoja daug brangiau, nes padary 
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint paj*eško 
jimą su paveikslu, reikia prisius- 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba a* 
garsinimą reikia prisiųst kartu i 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MASS

Tai. South Bostoa MM
Reridenct Univeraity 1463-J.

S. M. PuiSiute-StolM 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
MC Breai <ąv, So. Beata*. Km*.

Room L
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”O kada yri aš gausiu laisnį?*’ 
p:.I.lausė nedrąsiai musų dzū
kas.

"Kokį taisai?” nustebo dakta
ro*.

"Meridž laisni”. atsakė musų 
tautietis.

”O, tai tu nori apsivesti'. Jei
gu taip, tai nueik i City Hali”, 
paaiškino jam daktaras, "čia 
yra policijos nuovada ir mes tik 
egzaminuojame tuos vyrus, ku
rie nori Į policmanus pastoti."

—Apie mane? E. apie 
mane neužsimoka? Ir ką gi 
čia pasakosi* Viskas buvo ir 
žuvo... Žinoma, turėjau vis
ko... Ir netik aš pats... Paim
kite ve ji — rodydamas i šu
niuką — kas gi dabar norės 
tkėti. kad iki revoliucijos 
net ir jis ėmė du tuksiančiu 
algos i mėnesį! “Echo.”

•u-*.
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Civiliai šiiubai Lietuvoje.
(Iš “Keleivio“ Kalendoriaus 1927 m.»

Koksai trotkas. kokia zgubą!
Nor Įvest civili šliuba...
Toki vožną sakramentą
Nori padaryt be cento.

Tarp jaunųjų.
Vaikinas:— Onute.

Ižidėk man. aš tave ant ran
ku nešiosiu.

Mergina:— Bet. Jonuk, tu 
manęs nepakelsi, nes aš už 
ti.ve sunkesnė.

nasi-

VISAS ČIA GARSINAMAS KNYGAS GALIMA PIRKTI PUSE KAINOS.
ŠITAS DIDELIS NUPIGIN1MAS TĘSIS TIK IKI GRUODŽIO 25 D., 1926 M.

Vos sulauksi tik mesėdo. 
Būdavo, šimtinės rieda... 
Tuoj nuo Jono ar Jokūbo 
Gauni šimtą užu šliuba.
Dabar valdžia cicilikų
Tai darys beveik už dyką... 
Toki vožną sakramentą 
Nori padaryt l>e cento.

Žuvų krautuvėje.
Moteris:— Man rodosi, 

kad šitos žuvis jau atsiduo
da, 
į Žydelis:— Nebijok, 
(niute. tai aš atsiduodu, 
i žuvis.
I
I

P<>-
o ne

Pauliui, Dayton. Ohio. — 
Areštavimas butlegerių šio
se dienose visai ne naujiena. 

; Kol bus girtuoklių, tol bus ir 
butlegerių. Vieton X. atsiras 

i kiti, kurie too ‘-'gešeftu” už- 
įsiims.

Parapi jonui, Kenosha. 
1 Wis. — Mes tikime, kad jus 
Japįe savo ‘-‘dūšių ganytoją’’ 
i rašot teisybę, Adenok viešai 
i skelbti tokių dalykų negali
ma. nes laikraštis už tai gali 

i būt patrauktas atsakomy-’ 
' bėn.

Skaitytojui, Laurence. 
Mass. — Jūsų koresponden-i 
ei ja netilps, nes nepridavei' 

Į redakcijos žiniai savo tikro 
vardo ir adreso.

■_______________________

V-c__  ' —

SEKMADIENIO SKANU-1 
MYNAI KIEKVIENĄ 

DIENĄ.
Su Bordeno konden
suotu pienu (pasaldy
tu ) skanus, sotus, 
tirpstes kūmoje skan- 
skoms yra taip leng
vas, kad gali jį turėti 
kasdien. Kodėl? To
dėl, kad kondensuota
me cukrus ir pienas 
taip pilnai sulieti, kad . 
jokio ilgo maišymo ne
reikia tr jūsų pudingas, 
kiaušinienės, sausai turi 
nepaprastai švelnų su
dėjimą. 0

Kadangi pas žmones yra Įprotis duoti Kalėdų dovanas savo giminėms bei draugams, todėl 
Aušros Knygynas suteikia progą kiekvienam “Keleivio” skaitytojui. Įsigyti knygų puse kainos 
ir pasiųsti i Lietuvą, nes ten jų laukia kiekvienas, kas tik moka skaityti. Knyga pirkta musų 
Knygyne ir padovanota jūsų mylimai ypatai Lietuvoje, daug ilginus -pasiliks jų atmintyje, 
negu butų pinigiška dovana. Todėl, išrink, iš žeminus patalpinto apgarsitiimo keletą geru kny
gą ir pasiųsk savo giminaičiui i Lietuvą.

Užmokestį už knygas priimame ir Lietuvos Laisvės Paskolos Bonais, tik truputi numažin
ta kaina.'

Knygų Katalogą siunčiame DYK.Al visiems, kurie tiktai reikalauja.
Priimam kalendorių užsakymus. Liet aviškų kalendorių turim sekančių rūšių: Paveikslų su

dėtis No. 1. Birutė i.- Ketstutis su daina. No. 2. Keletas Lietuvos kunigaikščių, perkūno šven
tinu čia. Senovės lietuvių stabmeldžių kunigas, Gedimino pyties kainas Vilniuje. No. 3. Lietu
viška vėliava: su ohalsiu: “Lietuviai visokių minčių dirbkim išvien.” Dirbtuvės, darbininkai 
ir buržujus. N<>. 4. Pirmas Liet u vos prezidentas. \ ilniaus vaizdas. Kauno Seimo rūmai, lietu
viška samanota nakužė. No. 5. Adomas ir Jieva išguiti iš rojaus, nuogi gyvena. Adomas pasi
ėmęs kiaulę už kojų aria žemę. Vieno kalendoriaus kaina 25 centai; 5 už doleri. Taipgi turim 
Įvairių gamtiškų kalendorių pu-nuogių merginų ir tt.

Ei. jus Šmulkščiai ir Krupaučiai. 
Ko jus žiūrite, kaip jaučiai? 
Galit patys būt be šliubo. 
Bet supraskit musų zgubą.
Jus ten Seime iš tribūnų 
Leiskit tūkstančius perkūnų 
Tiems, kurie Įvesti skuba 
Lietuvoj civili šliuba.
Prikalbėkit Voldemarą...
Lai pamato, ką jis daro... 
Jei jis netiki klebonams. 
Tegul klauso nors Smetonos.

Prikalbėkit lenką, žydą. 
Lai pamato zgubą šitą. 
Lai pamato kiek ant galo 
Pridarys jie mums skandalo.

žodžiu, kurkit naują bloką 
Tų, kurie tik rėkti moka. 
Kurie stov’ ant fundamento, 
šito vožno sakramento.

Sportas.
Daktaras, apžiūrėjęs ligo

ni, sako:
—Tamsta esi perdaug už

sisėdėjęs ir matomai todėl 
! nusilpęs. Aš patarčiau tams
iai užsiimti kokiu nors spor
tu.

—Aš gi sportu daugiausia 
ir užsiimu, — atsako ligonis.

—Kokiu sportu? — nuste- 
■b-.js klausia daktaras.

—KazyriaviTnu.
--------;----------  

Teisme.
Į Tūlas žmogelis buvo 
įtrauktas į teismą už apšmei- 
Įžimą ir įkriminavimą savo 
krūmyno. Teisėjas klausia:

—Ar vadinai savo kaimy
ną latru ir melagium?

Taip, ponas teisėjau, 
atsakė apskųs-

iII
t

i

pa-

Trijy dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu

I
I

i

Bandyk šitą Receptą
ORENDžIŲ DUONOS 

PUDINGAS
\ puoduko Bordeno konden

suoto pieno 
puoduku karšto vandens 

duonos
o-

1 puodukas išsijotų 
šmotelių
kiaušinio trynius.

Norim juk ir mes gyventi: 
rNeprileiskit mus prie zgubos! 
Žinot, jog iš sakramentų 
Pelningiausias yra šliubas.

A h. KrimasJ

i|
į vadinau,
į tesis.

—O ar vadinai jį vagim ir 
J sukčium? — vėl klausia 
(teisėjas.

—Ne. ponas teisėjau, va- 
įgim ir sukčium nevadinau, 
į nes apie tai buvau pamiršęs.
Ii

i

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
m-jlsiOn yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padv:gub*.ntu- 
greituma; jis palengvina ir gydo 
iiga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele- 
ticntų apart kreozoto, kurie paleng- 
»ina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
su-tabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreoootas pasiekia skilvi jis 
su.-igeria j kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam jydymm pastovaus ko
sulio. šalčio, :r visokių gerklės ligų 
kitokiose formo-e. turinčių bendrą 
,-c ikimą -u kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar "tlu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio r.epalengvintų vartojant 
•j taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
csų aptiekorių. Creomulsion Com- 

pany, Atlanta. Ga. (apg)

♦
i

.>
suplaktus
) šaukštą sutirpyto 
Sultys trijų orendžių
Sutrinta žievė vieno orer.džio 
\ šaukštuko druskos 
Sumaišyk karštą vandenį su 

-tondersuotu pienu ir kaitink 
iki karštumo. Užpilk duonos 
trupinius: ar. ėdink. Pridėk
kiaušinio tryni druska, svies
ta. orendžio suitis ii žievė. Su
dek Į pasvizstuotą pudingo 
bliudelį. įdėk Į karštu vandens 
blėtą. Kepk vidutiniai karšta
me pečiuje per 45 mir.utas. Ap
dengs kietai suplaktu kiaušinio 
šaltumu ir l* puoduko cukraus. 
Pakepink truputi neperkarš- 
tame pečiuie.

truputį

sviesto

PILNAS ŽODYNAS LlEri- 
VIŲ-.ANGLŲ IR ANt.LŲ-LlETl - 
VIŲ K ALBI, . Sutaisė A. Lalis. 
‘Dalis I ir 11) čia rasi visus lietu
viškus žodžius išguldytus angliškai 
ir angliškus žodžius išguldytus iie- 
tuviškai. Prie kiekvieno anglišku 
žodžio yra kabėse pridėta tarmė 
kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos 
skyriaus žodis priklauso. Šitas žo
dyną- yra geriausia- ir vienintelis 
pas lietuviu.- — geresnio už jį nė
ra Šitas žodynas reikalingas vi
siems —! ateiviams lietuviams, 
taipgi ir ėiagimiams lietuviams, 
kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą. Žodynas didelio forma
to 6x9. poslapių 1274, gražus tvir
ti audimo apdarai. Kaina *12.00.

verta kiekvienam Įsigyti. Pusi. 667, 
drūtais apdarais. Kairą $4.06.

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNI- 
« AIKŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algir- 
<‘u, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto 
Dydis 22x28, tinkami kabint: ant 
sier.ų namuose, ofisuose, svetainė- 
s *. Kaina 50 rentų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Kr.y- 
rn naudinga tiems, kurie nori susi- 

■r-ir.ti .."j Li' tuvcrš įstatymais bei 
si šaiies tvarka. Didelė knyga, 
u-l. 4031, apdaryta, kaina $4.00.

i - 
v

alinė knyga su daug paveiksiu 4- 
riose dalyse Puslapių 363.

Kaina >2 fė».
ARITMETIKOS TEORIJA Su- 

areė A. Smetona. Pusi. 13*J.
Kaina 75 centai

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė 
V. Rūkas. Pamatinės žiruos šitoje 
srityje. Puslapių :S1. apdažyta 
Kaina $3.75. *

STANDARD
• RAMO

CONDENSED MUK
JUSU GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO i

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI l.IE- 
’TIvtškos kalbos. s otaisė A. 
Lalis. (Dalis Ill.^čia vis: angliški 
žodžiai yra tinkamai išguldyti lie
tuviškai. Puslapių *35. drūtais au
dimo atidarai- Kama $6.50.

ISTORIJA ABELNA. Parašė 
Dr. .A. Bacevičius. A’ra tai piina vi
so svieto istorija nuo seniausių lai
kų Kinijos pradedant 2ę0" m. prieš 
Kristaus gimimą iki galutinam iš- 
draskymui Aleksandro Makedoniš- 
kojo imperijos, 146 metų {>? Kris
tui. Šioje knygoje yra istorijos Ki
nijos, Indijos, Aiginto, Assirijos. 
Babilior.i jos. Persijos, Karthaga- 
nos. PhoinikijiAs, Judėjos. Įr dauge
lio kitų viešpatijų, kuriu vardai čia 
nepažymėti. Knyga 4U8 pusi., drū
tais apdarai-. Kaina $2.50

i’RAEITIES IR DABAR
TIES ANEKDOTOS.

Sena.
Yra tokia sena anekdotą.
Sykį pro Kišinevą važiavo 

i: bašninkas caras Aleksan
dras III. bet gyventojams 
buvo griežtąi uždrausta duo
ti jam kokių nors prašymų.

Vis dėlto žydų bendruo- 
m. nės atstovui pasisekė pra
siskverbti į priešakį ir atsi
stoti taip, kad caras jį pa
stebėjo.

—Kame dalykas?
Žydelis bandė paduoti ca- 

’rui prašymą, bet caras pra- 
pamo.ioįšĮ ;no nepriėmė ir pasakė:— • • . .

I

Ne ten pataikė.
Ciprijonas Dziegucis. 

kraujo Vilniaus gubernijos dzū
kas. nutarė anądien apsipačiuoti 
ir nuėjo “iaisni” išsiimti. Neži
nodamas kur tokia vieta randa
si, jis eidamas visu klausinėjo, 
kur yra “kortas”. Ir tūlas ge
ros. šįrdise amerikonas nuvedė ji 
prie -didelio namo ir rodydamas 
pirštu į-duris paaiškino-: “Here 
it is.” _

Mušu Dziegucis pasakė jam 
“denkiu” ir pradėjo lipti trepais. 
Priėjęs prie durų jis pasitaisė 
usus. nubraukė kelines, nusiėmė 
kepurę ir nedrąsiai žengė vidun.

“OI ra i t. eik šen”! i 
jam daktaras.

Musų dzūkas paė.ib ir stovi.
“Nusirengk i” sekomandavojo. Didybė! Mes. ištikimi Rišė

jam kitas. nevo miesto žydeliai krei-
Cipriionas nusirengė.
“OI rait. dabar šok per tą vir

vę”;
Musų dzūkas pasispyrė nedrą

siai. šoko, ir nutupė ant užpaka
lio.

‘“Too bad”. nupeikė daktaras. 
' “Dabar šok Į šaltą vandeni”

Ciprijonas Dziegticis apsidai
rė. bet Į vandeni nesiskubino.

“Go ahead. šok!” užgriovė 
storas raudonanosis policmanas.:

Maudytis neįpratęs. musų 
vilnietis vandens bijojo, bet .jei
gu jau kitaip apsiženyti Ameri
koj negalima, tai reikia šokti, 
pagalvojo jis sau. ir persižegno
jęs jis nėrė i prūdą, kuris tenai 
buvo tyčia tam tikslui išmūry
tas.

Kada jis iš vandens išlipo, buvęs general-gubemato- 
jam vėl komanduoja: rittm trijose gubernijose, da

“Apibėk 10 kartų apie prūdą kitas gyvenęs caro rūmuose, 
risčias!” ' ’ir tt. Tuo tarpu kertėj sėdi

Kada jis apibėgo apie prūdą. su šuniuku senukas ir tyli, 
daktaras išbandė jo širdies pla- —Na, O ko gi tamsta, Va- 
kimą. užsirašė kaž-ką ir liepė eit silij Vasiljevič. taip tylite? 
namo, sakydamas, kad vėliaus Ar nepapasakosit apie savo 
jis gausiąs laišku pranešimą. praeitį nieko?

čvsto

n
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SĖIMININKEMS KELRODIS
R«io 1SABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikir.čjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomtjs kožnaj Lietuvei šeimininkei.

plč’mų. apibarstyki 
arba kreidos miltais | J
valiza sušlampa iš-1

—Papasakok pats!
—.Tusu Imperatoriškoji

pi.imės prie Jūsų Didybė
—Trumpiau. susimilda-

rr. ?.s! . .
—Mes, Kišenevo miesto 

žydeliai, kreipiam...
—Pasakyk dviem

tižiais!
Susimaišęs žydų atstovas 

sušuko:
i —Ispravnikas švolač!

!2>.

ŽO-

Nauja.
Paryžiuje susirinko 

kompanija “buvusiųjų.” Ei
na pasakojimai ir atsimini
mai apie praeitį. Kiekvienas 
stengiasi papasakot, kuo jis 
buvo prie caro: vienas sako
mi gaudavęs penkis tukstan-, 
čius į mėnesį, kitas sakosi 

general-gubemato-

visa

ISTORIJA SUVIENYTŲ VAL
STIJŲ. Šioje knygoje yra pilna A- 
merikos istorija sykiu ir Amerikos 
konstitucija. Kiekvienas perskaitę.; 
šitą knygą ryškiai susipažins su 
Amerikos istorija — jos praeitim, 
jos kovoms ir visu tuo ką Ameri
kos žmonės turėjo pakęsti kolei iš
kovojo tas sąlygas gyvenimui, ku
ria- šiandien turi:'.. Pusi. :!k4, drū
tais apdarais. Kaina $2.25.

PAVEIKSIĄ KNYGA. — Fan-.ous 
Pictures. 350 moterų bei merginu 
paveikslai, gryni, gamtiški. Knyga 
didelio formato. Pus- 350, tekstas 
anglų kalba, apdaryta. Kaina :- '>.ū0.

LIETUVIU K ALBOS GRAM A
TIKA. Rygiškių Jono. Pilna lietu
viu kalbos gramatika Pusi. 290 
Kaina $1.50.

X irimo Receptas , nuo v-ametalu
Daržovė, kuri reikalinga prie viri-, ?a.:?u krakmolu 

mo yra morka. Daugeli? šeimininkių nr-t plėtmo. 
niekad nenaudoja morkų prie maisto Jeieu skurinč 
vietoj kitų daržovių Morkos yra mai- terk ją visą a:iejum Tas -ulaiky- odą. 
sUngos ir turi apie 16 nuoš. cukraus nuo sutrukime 
’a’.-nos. morkos yra geriausios prie, Nuvalvmri meiži:: nudažvtą g«'!e- 

•. irimo. Jūsų šeimyna tu ritu valgyti y • • - - • - -
davgtau morkų, hegu valgo. Sekantis p 
receptas gaminamas su morkomis

Morkos su Žaliais Žirniai-
■X puoduko evaporated pieno
2 puodukai kapotu morkų
2 šaukštai- sviesto
2 šaukštai miltu
2 puodukai žirr.ių 

puoduko vardens
Druskos ir pipirų dėl skonio
Numazgok, nuskusk morkas 

niiustvk keturkampais šm.t

J
i .ial’.ką, naudok borakso muilo pu

lt- kad -pnduo daikto neoaliestų. ti’: ’ 
it r; ’.k muiluota rugre-žtą skarulį. Pas- 
l ki : n’išiuostyk flanelių padažytu ke- 
iro-ino.l
; <>to kanvjeriiios-, kad
I ne- D.-rimtų drabnas ir viską, paimk 
'nr dūką vandens ir dadėk kelis lašus 
.’a < :de • aliejau.- ir pastatyk a-t .
• l<> kambaryje.
> - Gr»žės Patarimai

. 'Juuą naudojama veidui nekeitinėk 
. . j . ■ _• • bl lat. Kaip tik randi muilą. Ituri-Unnk šlytam vandeny; iki summ.K- į . nPenaudok Perfamas

J’?1“?* s?*7ra; bedama; i muilą veik.a kaino antisep-
niuodukais žalių zirmų nur-.e mg. t..- jr .an įės sur,aikinti tuiu? 1;.
vo išvirti. Ant$o užpilk sudaryta rs
ni^jo ir unitų sosą. ;».^ljo švelnumo ir putojimo gali-

Virtuvės Reikaluose I niyhiu. Kitais žodžiais, geras muilas
P<> ižmazgojimo arbatinio ir kavi-Įyp\ tai tvras. švarus i- priimnu< Ste- 

ni > leisk, pastovėti su at*- ' *.ra. daroma creri

s ir r - 
šmoteiiai<.

'-įtina 1
l eidai? uždangalais, kad oras galėtų ; et ilai, beveik kaip ir gamina?.’ 
inejti į vidų ir gražiai išvėdintų vidų-»® 
jirų: kvapą. 1 Ypatiška Sveikata

demonai duos-dn«yk tiek skysti-. .. .. . , u .
-- - ------------ d paprastai, jeigu pirm . J/ -h-Ma- gydyt sa<tj te-

.-udėri juos ant šilto pe-' ’r ’^^ku bodu ^Nėreisi-
ir pslarikrii 15 ar 26 mmtrtų I Patink prie ėa.ctu — ne? jie v.krai

GEOGRAFIJA arba žemė- ap
rašymas. Sutaisė šėmas Su daug 
f a eikslų. Aiškiai ir suprantamai 
aprašoma musų žemė, jo;- pavida
lu, didumas, auk štis, vulkanai, kur 
randasi anglis, geležis, auksas, 
flraskc. ir kitos žemės gerybes. 
r.i.:; kur yra ežerų, marių, upių, 
ja vardai, plotas, gylis, kur kokie 
miestai, gyver.etojai ir tt. Labai 
ž.ingeiai knyga. Pusi. 46?, drūtais 
apdarais. - Kaina $4.0J,

*AK¥¥I APSIREIŠKIMAI SAYE- 
1 E. i kuriuos žmonės riuolatai žiu
ri, bet jų gerai nesupranta. Kny- 

su paveikslais. Puslapių 7J. 
raina 40 centų

RAISTAS—THE JI NGLE. Pa- 
. ašė Upton Sir.clair. Gana žingeidi 
; p;, saka iš lietuvių gyvenimo Pus- 
i .pių 355. apdaryta. Kaina $2.5).

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS 
PAŠTAS SENO Ht NAUJO TES- 
'iAMENTO. Lietuvių kalboje 11 

: ar:ą peržiūrėta ir naujai 7x22 me
tais atspausdinta. Pusi. 1127. dy- 
<iz.io Kaina Sl’.OO.

K ADA IR KOKIU BUDI SVIE
TAS TVeRĖSI. Parašė profrM. XV 
Meveris. Aprašyta kokiu badu tve- 
risi dangiški kūnai, kaip susitvėrė 
riusų žemė ir kaip atsirado gyvy
be. Su daug paveikslų. Pusi. 110, 
; pdarvta. Kaina $1.50.

LIETUVOS ŽE.MLAPIS. visai 
naujas — randami visi Lietuvos 
: ręstai, miesteliai, bažnytkiemiai. 
k.imai. upės, ežerai, vieškeliai, 

lentai, pelkės, tikroji valstybės 
siena. Kurzono linija ir tt.

Kaina $1.50.

VA8GO MOKYKLA. Sutaisė 
Jablonskis. Skiriama lietuvių kal
bas mokslo reikalui, geriau na-a 
kiuą šiems, kuru nori išmokti tai- 
svkiiškai kalbėt: lietuviu-. )<albą. 
Dvi dalys, pus! 542. Kalba T.C4)

SENŲ GADYNIŲ IšNYKI^jGT- 
VI SUTVĖRIMAI. Parašė Šernas. 
Su daug paveikslų. Šioje knygoje 
aprašoma apie įvairius sutvėrimus 
■seniausių gadynių, gyvenusių dar 
prieš ateiradimą žmogaus Moksli 
rinkai atkasiuėdaini žemės sluoks
nius randa ėielus kunus ir pagal jų 
sprendžia apie žemės senumą ir 
gyvybės atsiradimą ant jo-. Pusi. 
370, apdarytu. Kaina $2 50.

LIETUVIŲ K ALBOS GR AMA- 
TIK A arba trumpas vadovėlis pa
čiam mokytis arba mokykloms. 
Sutt.is.- Damijonaitis. Puslapių 166. ' 
Kaina $0 centų.

KELIONĖ APLINK PALAI I.J 
PER 8o DIENŲ. Parašė Julės 
Verne. Įdomus pasakojimas apie 
kelior? arilink pasaulį. Su paveiks
lais.- Pu®!. 22-* Kaina $1.75

BLUD.AS. Parašė Dobilas Ro
manas iš laikų buvusios i evoliuci
jos 1P«*5 rneąų. Pusi. 12S.

Kaina $1.75
ATTt’jOS SIAUBIMAS LIETU

VOS KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas 
Pusi. 2"3. apdaryta Kaina $1.50.

RUSIJOS MOTERĮ MIRTIES 
BATAI IJONO" VEDĖJA. Jo> gy 
verirr.as ir vargai. Puslapių 296. 
Kaina $1.75.

LIETUVIŲ PROTĖVIAI MA
ŽOJE AZIJOJE r.uo icūovčs iki 
fąieko p«> valdžia Persų Parašė 
Dr. J Šliupą?. Žingeidi aali= Lietu
vos istorijos. Pusi. 2*3. drūtais &d- 
darais

LIETUVA PA VEIKSLIOSE — 
gražių gražiausių atviručiu 

Post Carais ♦ ant kurių vaizduoja- 
:a puikiausios bei i«toriškiaųsios 

' ietos IJetuvoje. Verta šitas atvi
rutes naudoti susirašinėjime su sa
vo draugais. Kaina $1.75.

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu 
• 'eturišku išguldymu. Geriausios 
-ą-zyros tiems, kurie nori savo atei- 
’’ atburti kazirų metimo pagelba 
Kaina $1.50.

♦

s\ ENTAS PETRAS RYME. Pa
• a.--ė H Sienkieviėius. jdomi apysa
ka iš krikščibnių persekiojimo la: 
ką. gertau pasakius anie Nero lai
kus Pusi. 230. arei. Kaina $12."

TUKSI ANTIS IR VIENA NAK
TIS. Laba- įdomios pęsiJtos s i 
>iauy p~.veik<ų. Puslapių :»*•.

Kaina $1.75.
MOKSLINČIUS
5 S žingeidi

Kaina
PASAI MO STE

BUKLAI. Paras Banks.'Knyga Sa
liai žingeidi, -u paveikslais. Pusi. 
200, apdaryta Kaina *1.75

PAVASARIO BALSAI. Mr.irio- 
r.i<>. Gražių dainų knyga. Pus; 120. 
Kama 75 centai

GAKTOS MOKSLO VADOVĖ
LIS. Parašė Trojanovski. Norint 
giliau p-itirti ganrto= mokslus: au
gale?, vandenį, žemę, žmogų ir ki
tus gamos įvairius sutvėrimus 
verta Įsigyti šia svarbią knyga. Su 
daug paveiksiu. Pu-1 564. yra 3- 
josę dalyse. Kaina $3.75.

LIETUVIŲ TAUT A SENOVĖJE 
ir šian iien. Parp.4' Dr. J. Šliupą '. 
Yra tai pilna Lietuvos 
13-to iki 16-t > šimtmečio Jig. 
563. apdaryta. Kaina.

ARITMETIKA. Sutaisė Kori
jo Aritmetika yra? -j-iosę da’ysę. 
pus!. 525. gana tinkama: sutaisyta 
de: mokir.imosi rokundų.

Kaina $2.5o.
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. 

Šutai-ė Ilgūnas. Tinkama knyga 
norintiems mokytis knygvedystė- 
Pust 181. Kaina $1.25

SEPTYNI

4!
»v

Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:
«

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI.
Parašė Trojanovskis. Žingeidi mok-

S ’ 
p

Parašė Voltai ro. 
Voltairo veikalas.

Kaina S 1.25

Chicago, Illinois

TV ARDA US- 
pasaka iš žinomu 
174. -Kaina 75c

f

ŽINYNAS. Svarbi knyga vi-oki.t 
žinių iš mitologiįos. istorijos, etno- 
grafijo-. geografijos, astronomijos, 
aritmetikos, medicinos i.- įvairių 
patarimų bei pamokinimų knyga— 
kaip tai apie sveikata, budus gydy
mosi. vaistus, nurodymus amatnin- 
kams, 'ūkininkams, darbininkams, 
šeimininkams ir kitiems, šita kny
ga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje beį kiekviename name. 
Pusi. 392. apdaryta. Kaina $3.60.

ARIT.MErtKOS UŽDĄ V INA -
MA?. Sutairč Malintas Dvi daly*, 
pusi. 177. Kaina SI t<o.

RUS’šK AI LIETUVIŠKAS ŽO- 
.DYN AS. Sutaisė Vėgėlė-Strazdas. 
Tinkama, nešiotis kl-'-cniuje Pusi. 
252. Kaina $1.06.

«

mė.kiek gauni 
jų spaudimo si 
ciaus ir palapiv-. ...laiko . pasinaudos tavim. Nckune tik ir

Nuvalymui tipinių kepamų skarva- ■‘ a aPie pagavimą šalčio —- ° salti • 
du. trink jas lygiai wamyrio papie- , papauaa. Jis tuklumpa r:ada 
riu, pankui naudok tauku< ir dru«k^ ’,'ra pennvaijrę. a.rV?
ir maliau* nuplauk 9u karatu vandeniu. J uzkiHujttsiais vjduriaisi .

Pirm virimo vietos ištrink ja ■ n<iS paprast *. valčiai' »adav
iš vilkaus tu rinkate lemono pa- : riąu-iau^ neru

perduoti kitam <r kitam. Ji 
Naminiai PasigęiMjimai ' VosmT’a'r

Nuvalymui paprastų patiekalų sau- ■ s’ -o.ctaite.
dok amoniją ir šaltą vandenį, visai ■ m.-.Hyk su 
mažai muilo dsdedant. Prašalinimui ki<< skalbti

u 'Mūriais Ska;tiį-r
____ _ virtos mK«a. ištrink ją «« MyoĄekad pm^rti.-nalčiai- oad»’. 

.iąktfta lemono T^s pa- ; •. nuogių negu koku
paukštieną minkštą +r pilną i

saugoki- neužkrėsti kito, 
čiaudartt užsidengk bnrtią 

Suteptas skepetaites ne- 
kitais skalbiniais, jas rei- 
ir rtėriruoti atskirai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kiekviename name yra reikalingi tūli virtuke? daiktai, kaip tai: stiklai, 

puodai, akaurados ir t. p. Jus galite gauti tokius daiktus visiškai dvi ai. 
perkant Standard ir Ckafleage Pieną ir taupant jo ieibelius Geros i eko
nomiškos šeimininkės perka šias rusis pieno. Jūsų groserninkas turi tiki 
pareikotoiMt.

/•

NAUJAS PILNAS ORAKULAS 
arba burtų, monų ir visokių raga
nysčių knyga Taipgi pilna delna- 
zinystės mokslas su paveikslais. 
Yra tai didžiausia ir praktiškiausia 
monų ir visokių paslapčių knyga 
pasaulyje. Didelio formato 6x9. 
pusi. 414. apdaryta Kaina $4.50

ETHNOLOGIJ A arba istorija 
apie žemės tautas. Sutaisė Šernas. 
Su daug paveikslų. Šioje knygoje 
aprašoma anie visa.- žmonių tautas 
ir gentes, veisles arba rases. Kny
goje parodoma kiekvienos nors ir 
mažos viešpatystės žmonių kilmę, 
-palva, tikėjimą, papročius, užsiė
mimą. Knyga pilna paveikslų viso
kių žmonių veislių. Knyga žingeidi.

Ii
"davimn. Pusi.

K AND1DAS.
< -’.rsus filozofo
■-..-I. 175. apdaryta.

ŪKININKO DANGUS. Parašė 
I ". Končius. Metergplogijos popu- 
’’ rus vaiiovėlis. apie žiemą, snie-

. saulę, augalus, orą. vėją jų 
■lėtj, ypatybes, elementas ir tt 
įsi. 112 Kair.a 75c,
KR A! JO LAŠO KEUONfc Pa

' N. Osiopovski. Apsakymas
kaip gyvena ir minta žmogau.-- ku-
• su paveikslais. Puslapių 79.
I’.iina 6° centu.

STEBI KI.XI IR PASLAPTYS. 
P rašė N -Rubakinas. {domi knyga 
arie visokius stebuklus — su daug 
•i v -ikslu Pusi. 240 Kaina $1.25.

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPA- 
T AVIMO LIETUVOJE. Parašė 
F -. .1. šliupas. Pusi. 552. apdaryta 
Kama $3.50

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
Basanavičius. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų anie ro
jų. čyščiu. peklą, giltinę, marą, 
cholerą, dūšias, velnius, vaidinimus 
ir 1 itas įvairybes Pusi. 470. atida
ryta. Kaina $2.50.

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičių-. 
Daug gražiu pasakų gana juokingu 
ir labai žingeidžių rusi. 300, ap
daryta. Kaina $2 25.

TRUMPA SEXOV6S ISTORIJA. 
Su paveik Jais. Parašė pmf. Vippe- 
ris. Yra tai tikriausia svieto istori
ja nuo seniausių laikų iki nupuoli
mo Rymo imperijos. T*ųsl 305, 
drūtais apdarais Kaina $250.

K AS SLEPI ASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ. f\raši- Karpavičius. 
Daug užimančiu dalyku randasi 
šioje knygoje Puslapiu apda
ryta. Kaina $1.25.

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 3 
dalys vienoje knygoje. Pusi. 472, 
apdaryta. Kaina $3 30.

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street,

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
į (Nuo mošų korespondentų ir iš Lietuvos lafkraKSų.);

- — i i . į ■ . .. i ----- — -
gydymas tuo buvęs ypatin- DOVANOS KlHkVJEN.^H JEI- 

; gas, kad ji susirinkusiems li
goniams pirmiau “pamoks
lus” sakydavusi ir tik paskui 
davinėdavusi patarimų, kas 
kokių šaknelių ar žolelių turi 

į išsivirti ir kaip tuos viralus 
vartoti. Nebepagydomiems 
ligoniams ji kartais atsaky
davusi: — Tau nebepagel- 
bės jokie vaistai, tu velnių

tinimą žinių apie kanuome- 
“Ryto’’ redaktorius p. P. 

Tamošaitis nuteistas sumo
kėti 150 litų arba atsėdėti 7

priėdęs. Tu nebeišgydomas, 
tave alum apgėrę, — ir tam 
panašiai. Silpniems llgo- 

----- ; niams, kurie negalėjo pas ją

NEPAVYKO PABĖGTI.
Kaunas. Lapkričio mėn. iš 

7 į 8 d. Kauno kriminalinėje 
policijoje buvo gauta žinių, 
kad kaž koki du Įtariami as- ^,ai.as1.arest^,’1 ° a^s.\
menys automobiliu iš Kauno 11 Lvaiiuna^-GloMickis 
išvyko Mariampolės link. i)ai omb arest0- 
Apie tai buvo tuč tuojau pra- T__ _ _ _____________
nešta Mariampolės policijai,/ 
kad minėtus keleivius sulai-, Kaunas. Lapkričio 14 d.; 
kytu. Jiedu ir buvo Mariam- apie 19 vai. vakaro, Miškui 
polėj sulaikyti. Keleiviai pa- g. 13 nr. prieškambaryje ras- 
sirodė esą vienas Barakeris’ta dviejų sąvaičių amžiaus 
Abromas su gana tamsia j vyriškos lyties kūdikis. Ku- 
praeitimi ir vieno Kauno ko- (likis nuvežtas į prieglaudą, 
mersanto žmona Sora B.; Lapkričio 9 d. Laisvės; 
Pravertus tardymą paaiškė-!Alėjos Nr. 20 kieme, rasta Į 
jo, kad Barakėl is pasinau-jpopierį suvyniotas vos tik gi- 
dojęs tuo, kad B. su savo— 
žmona Sora susikivirčijo, 
Įkalbėjo ją mesti vyrą ir su 
juo drauge bėgti i Argenti
ną. Tuo tikslu Barakėl is už
ėjo pas Soros B. \ yrą; bend
rai šnekučiuojantis prie ar
batos, niekeno nepastebėtas 
Barakėl is įpylė Į arbatą kaž
kokių užmigdančių lašų. Po 
arbatos, komei-santą netru
kus pradėjo imti miegas. Jis 
atsigulė ir stipriai užmigo. 
Tuo momentu jo žmona. Ba
rakėliui dav usi nurodymų, 
surinko visus pinigus apie 
lo,00u litų ir kai kurias 
brangenybes. Barakeris rei
kalavo pinigus duoti “sau
goti” jam, tečiaus ši to ne
padarė. Pinigai pas sulaiky
tuosius rasti ir grąžinti nu
kentėjusiam komersantui B. 
Žmona sugrįžo pas “nelem
tą” savo vyrą, o Barakeris 
atsidūrė kalėjime.

V6LPAMESTI KŪDIKIAI. •££

nėjo, žiūrėdama į jų foto
grafijas. Gaila, kad atsiran- 

jda tokių lengvatikių, kurie 
tiki “stebuklingais” apgau
dinėtojais.

męs negyvas kūdikis.
Karo ligoninės gatvėj, 

lapkričio 13 d. ilgi rastas vy
riškos lyties kūdikis. Ir jis 
atiduotas priegiaudon.

PIRKLIAI SKUNDŽIASI 
DEL ŠVENČIŲ ĮSTA

TYMO.
Lietuvos prekybininkų są

junga įteikė prekybos rū
mams raštą, kuriame nuro
do, kaip sunkiai atsiliepia 
švenčių įstatymas prekybi
ninkams, imor.in inkams, tar
nautojams, darbininkams ir 

: aplamai visam kraštui. Jie 
apskaito, kad dėl švenčių įs
tatymo kraštas turįs kasmet 
22 milijonus litų nuostolių. 
Tuo prekybininkai nori Įro
dyti reikalą panaikinti šven
čių Įstatymą.

TEISIA FAŠISTUS.
Vilkijos nuovados taikos 

teisėjas lapkričio mėn. 13 d. 
sprendė bylą pil. Vinco Vai
čaičio, Jurgio Šatuno, Kazio 
Vaičtunaičio-Valiulio, Zeno
no Dapkaus, Aloyzo Gecevi- 
•iaus ir kun. Polonskio. kal
tinamų dėl fašistiškų prokla
macijų platinimo.

Iš kaltinamųjų Vaičaitis, 
šatunas, Vaičiunaitis ir Dap
kus nuteisti po 3 mėn. kalėji
mo. Kun. Polonskio byla, 
svarbiems liudininkams ne
atvykus, atidėta.

M YNOS N .MHUL
Kalėdos tai dovanų davimo lai

kas. Kiekvienas šeimynos nary3t 
nori gauti ką-nor**. Iš visų dova-' 
nu geriausia dovana yra laikro-' 
dėlis. Laikrodėlis parodo mums, 
laikų. O laiką mes visi privalome, 
sekti, nes "laikas yra pinigas.“ į 
kaip sako sena amerikiečių pa< 
tariė.

INGERSOLL laikrodėliai yra 
tinkamausia dovana, nes kiek-Į 
vienam Šei-nynoš nariui galima 
duot vis s .Stingą modeli. “Yan- 
kee“ yra tinkamas vyrams, 
"Junior“ vaikinams, o “Midget“ 
moterims ir merginoms. Visi yra 
geri.

Kurie norėtų mokėti daugiaus., 
tiems patartina pasirinkt “Wa- 
terbury” ir “Reliance.” Tai yra 
geri auksiniai laikrodėliai.

SUVILTA MERGINA 
SIŽUDĖ.

Vendziogala, Kauno aps. 
Naktį iš lapkričio 5 į 6 d. 
Vendžiogalos miesto gyven
toja I. Rybakovaitė išgėrė 
stiklinę acto esencijos ir ne
trukus mirė. Jokia pagalba 
nepadėjo.

Rybakovaitė paskutiniu 
laiku buvo pasijutusi nėščia 
esanti. Jos šeimininkas, ne-

NU

RADO STRĖLŲ.
Veliuona. Netoli Veliuo

nos, į vakarus maždaug 2 kl. 
yra vad. pilaitės, kur stovė
jusi Gedimino tikroji pilis. 
Čia 1924—26 m. pik Jasins
kio darbininkai beremontuo- 
dami garlaivi “Vaidylą,” 
iškasė keletą neaiškaus me
talo padarinių ir strėlų. Strė- 
!os savotiškos, gerokai surū
dijusios. Be to, rasta ir viena 
sveika didelė žmogaus kau- 
kuolė. Minėti radiniai yra 
pas darbininkus ir pil. Ja-

PUIKUS NAMŲ PAPUO
ŠALAS.

Virš pusė miliono Trinerio 
Sieninių Kalendorių kiek
vieną gruodžio mėnesį išda
linta. Jie turi garbę būt žino
mais, kaipo originalus ir dai
lus. Bet 1927 metų Sieninis 
Kalendorius yra brangeny- 
rRiinsiN^

Daktarai Mato Didelį Įtem
pimą Biznyje, Darbe ir 
Rūpinimosi kas Paga

mina Daug Ligų
'•I ėdi kalis Mokslas Dabar Turi Gyduo
lę, Kuri Veikia Labai PaaeicsNngai 

Tokiuose Atsitikimuose.
Jei jūsų miegas nėra geras ir neat- 

Jviežinantis ir jus jaučiate nervuotas 
ir nuvargęs rytmečiais, tik nueikite į 
aptieka ir gaukite tų naujų gyduolių 
Noga-Tone. Daugiau negu nustebins 
jumis kaip greitai jos veikia. Nuga- 
Tone suteikia atšviežinantį miegų, 
stiprius, nuolatinius nervus, gerų ape
titą. puikų virškinimą, reguliarį ėjimą 
lauk, daug ent.’.ziazmo. pep ir punch. 
Tos naujos gyduolės Nuga-Tone, vei
kia labai gerai dėl virškinimo, užkie
tėjimo vidurių ir tt. Jei jus-kenčiate 
bent nuo kurios tų ligų, jus tikrai esa
te sau skolingas, kad pabandžius tas 
gyduoles, kaip tūkstančiai kitų kad 
daro kas mėnesis. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino gerai ką jos padaro tokiuo
se atsitikimuose, jie privertė visus ap- 
tiekorius suteikti garantijų ir sugrų- 
žinti pinigus jei jus nebusite užganė
dintas. Jos yra labai malonios vartoti 
ir jus galite gauti visam mėnesiui gy
duolių už dolerį. Rekomenduojamos 
ir pardavinėjamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

ant
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Baltijos Amerikos Linijos 
Sekanti Išplaukimai: 

“LITUANIA” Gruodžio 23 
“ESTONIA” Sausio 11 d.

Važiuokit visu keliu vandeniu 
i pačią

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą. Iš 

ten tiktai vienos nakties 
kelione ki tūlai vu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS 
TIKTAI $181.

Populiariška turistinė trečia 
kliasa tiktai $10 brangiau 

vienpus. $15 abipus.
Taksai atskyrium. 

žiniom kreipkitės į vietos 
agentus ar Į bendrovę:

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

turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda- 
maitinimo stovio. Scoit’s Emulsion yra malo- 
nūs vartoti ir pagelbsti atbudavoti kūną i 
vikru ir stipru.

Iš IR |

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

didžiausio ir greičiausio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS 

LAIVAIS
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai Klesai—• 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

MjDYD
32 Broad* ay, New lork 

arba pas visto? ageųi’js

norėdamas turėti nemalonu- kitus perdavė, lodos,
mų. liepė tuojaus iš jo kam- kauno mie>to muziejui.
bario išsikraustyti. Pašalinta a
nuo vietos Rybakovaitė ne-! STEBUKLINGA, DAK- 
turėdama pragyvenimui lėšų! TARKA.’
ir nežinodama kur dėtis, nu-j Vabalninkas. Nepersenai 
tarė mirti. 'Vabalninko padangėje gast

roliavo iš kaž-kur atsibas- 
čiusi “daktarka.” Kad nepa
kliūtų policijai i rankas, ji 
buvo apsistojusi ne miestely, 
Įbet už kilometro nuo mieste
lio — Strazdžių kaime, pas 

y-E. J. iš avalinės gamyklos ukininkr V.
pavogta moteriškų batelių tuojau pasklido gandai po 
aulų 315 litų vertės. ='visą pa .apijų ir iš visų kraš-

r * ta •• tu ėmž žmonės plaukti. Per Pieno Laso Di augi ja pi a- | -j perje^usi ^au_
nese, kad ir Lietuvos Klmbo kai jį „niu Jos 
baliaus metu esą pavogta vi-1 
šokių daiktų už 78 litus.

Iš Fredos mokyklos bend
rabučio. A. Žvirblio ir K. j 
Pavilonio kambario, jiems 
miegant, iš drabužių kišenių 
pavogta pinigu: A. Žvirbliui 
379 lit. ir K. Paviloniui 55 
litus. i

Pil. Mecravičiui pavogė 
“Brenabor” firmos dvirati 
200 litų vertės.

Pil. Segalovui pavogė iš 
krautuvės kailiniukus 120 
litų vertės.

Šančiuose iš kariško namo 
pavogta rūbų 198 litų vertės. 
Įtariama pil. T. V. ir veda
ma kvota.

Lapkričio 9 d. vežikas 
Jankauskas rado portfeli su 
5000 litų pinigų.

KAS GIRDĖT KAUNE.
Piliečiui K. K. nuo vežimo 

pavogta odinis žiurstas 150Į 
litų vertės.

Tečiau apie ją

Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silpnu

mas yra nenaturalis — kad stiprus, gerai maitinami 
žmonės gerai laikosi, kuomet tie, kurie badauja dėl 
vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau pa
gauna kosulį, slogas ir kitokius užsikrėtimus.

FAŠISTŲ VADAI NUBAU
STI UŽ ŠMEIŽTUS.

Lapkričio 13 d. Kauno III 
nuovados taikos teisėjo ka
meroj buvo nagrinėjamos 
neviešam posėdy “Ryto” re
daktoriaus p. Prano Tamo
šaičio ir ats. pulk. Grigaliūno 
Glovackio dvi bylos už šmei
žimą karo vyresnybės ir pla-

• THF TWO FAITMfULSj
5Č. Jis atneš garsųjį Yellow- 
tone Park puikumą į jūsų 
’amus, per visą pasaulį žino
tą “Senąjį Ištikimą” Geize- 
i. Tai paveikslas viliojančio 
gražumo. Jūsų vaistų parda- 
ėjas turi dėl jūsų vieną ko- 
iją, arba atsiųskit 10c. dėl 

'.adengimo siuntimo iškaš- 
:ių pas Joseph Triner Com- 
tany, 1333 So. Ashland Avė. 
?hicago, III. “Trinerio Kar
usia Vynas pralenkia visus 
žaistus, kuriuos aš esu kada 
>ors bandęs.” rašo Mr. Jos. 
Judėk, Brooklyn, N. Y., 
.apkr. 19, 1926. “Aš pažįstu 
jkstančius žmonių, kuriems 

pagelbėjo.” 1 butelis $1.25. 
buteliukas tik 

15c. Siųskite ant viršui minė
to adreso.

Jei Patrakę, Isbandykit
Seka»tį Verstą i 

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

lio. kuris tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT, KADt DYKAI 

PRIRODYTUMRM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

ar vaikas turi tuojaus rašyt pas W. S. 
Rice. 12-F, Main st., Adams, N. Y., 
kad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
puikų naakstinantį vąir^g.Tik uždeki
te ant kylos ir rnusknfev fuojauš pra- ; 
dės ankštintis; jie pradeda susiglaus-* 
ti. taip kad atidarymas natūraliai už- j 
sidaro ir nebereikia paraiščio nešiot. 
Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų 
is Bandymui dykai. .Jeigu patrūkimas 
jūsų ir nekankina, bet kam nešiot pa- 
raištj per visų amžių? Kodėl kentėt? 
Kodėl nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti į pavojų, kuris tūkstančius atvedė 
į operacijos stalų? Būriai žmonių kas 
dienų eina į gangrenos pavojų tik vien 
todėl, kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo jų kasdieninių pareigų. Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas^ yia issi-
gydyt Aso- “ .. vy*o
kumščiu. lasyk it tuojaus vartodami 
įi'kuponą. " ' ' ' 1

ibi

Dykai Nuo Patrūkimo
W. S. Rice, Ine
42-F Main St., Adams, N. Y.
.Jus g-alit- man atsiųsti dykai sam- 
palą justi paankstinančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas ...............................................
Adresas ...........................................
Valstija ...........................................

š/eiitos Kotrinos diena Paryžiuje yra “vyrų gaudymo" 
diena. Toj dienoj paryžietės merginos puošiasi navai- 
niausiais drabužiais, kad patraukus prie savęs vyrų akį. 
čia matote dvi gražuoles pasipuošusias kazyru atvaizdais.

V

PLUNKSNAS. Pakas, Podaikao, 
Patalas, KsMrae ir visokias lovų 
jrėdsKs, pardaodaai pifiaaaiaL 
Kreipkitės yp* tiška i arba rašykit

Didžiausia tsirfB- 
lis. Gvarar.tuojam 
ųžsiganėdinimą.
Paa aras gausite 
tikras europiškaa 
plunksnas ir pu-

European Feather Co.
26 Losrell Strsst, Bastos, Maso.'

J DR. MARGĖMS
/ Gydytojo ir Chirurgas

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

3327 So. Hnhtod Street |
CHICAGO, ILL. '

Tel. Boulevard 8483 t

i

Lietuviih Aptieka
Mes užlaikome visokią Vaistų

* ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo staptin. 
?u ligų, kooulio. patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių ii Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. {vai
rini .šaknys, partrauktoa ii U stu
los. Vaistus prisiimėiam ir per 
paštų. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj. ____

KHi SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

B''-o>nfieki, N J.

Į
t

i ii New Yorko 
i Kauną ir atgal 

| VPrMfjas S. Y 
jeigu Taksus.)

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

Hamburg-American Line
United Ameriean Linos. Ine.

Generai Agents
28 Broadway, Ne'w York

203

Kaina 30c

. i kitų išdirbėjų. Dykai 
teikiam pamokinimus Reikalaukit 
talogo, kuri prisiunėiam dykai.

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Bloe Island av. D p t. 80. Chicagn

Mes išdirbam ARMONIKAI 
.1 ir importuoja

me visokių ru- 
. šių rankomis 

1 dirbtas Itališ
kas Akordinas 
geriausias 
pasaulyj'e.
Ant 10 

Į metų jrva-
-antuotos.
Muitu kai- 

i nos žeme- 
I snčs negu

• no

r

painexpelleris

muskulams. __
Tikrasis pažymėtas Inkaro 

vaisbaženkbu.
JSc.—vaistinė

F. AD RICHTER A CO.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
mus tri-šriubinių laivų

Resolute, Reliance. Albert 
Ballin, Deuthschland, 

Hamburg x 
ir ant popuiiariįkų vienodais 
kambariais laivų Clevekand, 
H'eatphalia ir Thuringia. 
Savaitiniai išplaukimai ‘iš New 
Yorko. ' LaiVai Thuriagįa ir 
Westphalia atplaukia-į Bostoną. 
Pernonaliai dylimi j Europą iš
važiavimai.

Saugokitės
Šalčio

Baltis* reiškia pavoju. Vien nno pneu 
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu 
skaitomos kitos bėdos kjla iš Šalčiu, 

į Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj. gr<-> 
j Čiauaiu tt" vcikliao^iu budo. Imki* i 

Hill ’s Gasrara-Bromido-tJuinine. Ji« šal 
tį snstabdo į 24 vai., o gripą į* 3 di<* ; 
nas. .Ti dabar mibonai vartoja. ne« I 
25 metus nieks nerado gcresąip būd* 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėm- ka | 
da galit gaut šitą. Visos aptiekei par | 
dnoda Hill’s,
Tikrai Gauk

CASCARĄ
Raudona

ININE
su paveikslo

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau
per Bremcr. ar Cr.erbcurg

Kada nors k:*a metą r"’ plat’^njate atlankyti 
savo tėvyne. Hrm la:vaknri<-» pirkimo apsimokės 
Tamistoms patyrinėti greitu*,ir puikius laivus l’nited 
Statės Kūnijos įai*. >:>o.

Keliavimas bile laivu. va>i< ’.au ir operuojama Su
vienyti: Valstijų Valdžios, po* Atnrrik<»^ vėliava, su
teiks jums r.rtu-3 *lvi4 patogios, pilnoą džiaugsmo 
keliom- F.r.lv.s kambariai, apMutnu^ ^er> valgrio, 
plati vieta ant dėr.in ir malonios drarMrijo* jūsų tau
tiečių.

Tarnai ka’banG iu«ų kalba ’•* 'i-aug>k; t-įkimai ke
lionės laiku padarvs ju«:i važiavimą niekaZf-nepamiė- 
štamu.

Saus-.o mėnesi išplauks laivai :
S S. Presider.t Kardinę Sausio 12
S. S. Republic ........ . ...... .......... Sausio 22

Ju<u laivakorčių agentas i. • ma'.- • .i.r <v.-
te k- .. i - c . « , -k
ruošiamas kitais metai*, arba rašykite tie- pas

1 v 'X. Pareikalaukite 

veltui duodamos 

pavyzdinės, bor.kutės.
■ «* / J * . .

Jie visi mėgsta * V •0*

•

VISOSE y*rsT
35c.

VAIS- u FRiproa
Už

TINĖSE *».c< **«*>«
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.
----- ,Į---------- . : :

BONKĄ

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

Brooklyn. N. Y.

Geriausiu vaistu nuo papra- 
pęrhlimų, 'eumatisku 

Bkatmru palenąjnmmas
skaudamiems ir geliantiet»a

Bcrry & So 5th Suk
Brooklyr.. N. Y.



8. K E L E I V 1 S No. 50. Gruodžio 15 d., 1926

Vietines Žinios
padaiyt. aš tavęs visai nebi
jau. nes tu už mane mažes
nis: prie to. tavo moteris yra 
lygiai kalta, kaip ir aš.”

Pernickas tečiaus užgin
čijo. kad jis taip niekad nv-

NEAPLEISK SAVĘS
Sveiku būdamas neapleisk savęs li

goje, o buk aptarnautas per s:ų drau- 
^4j6 ..Pradedant su 19 Gruodžio iki vasa
rio 1 d, 192? m. kas šventadieni 2 va, 
po pietų bus priimami į pašalpinę 
draugijų LIAUDIS nauji nariai pi
giausiu įstojimo mokesčiu. Visiems 
proga pasinaudoti sios draugijos do- ‘ 
variomis.

ši draugija priima nuo metų iki ži
lo amžiaus vyius. moteris ir vaikus, be 
skirtumo«tikybos ir politinių pažiūrą. 
Suaugusieji už mokestį 50c. į mėnesį, 
ligoje pašalpos gauna $10 į savaitę, po 
mirties $100. Vaikai uz mokesti 25c. i 
mėnesį, ligoje gauna ?■•<•. t dier.ų. po 
mirties $25. Moteris, su.- .aukusi kūdi
kio, gauna $10 dovanų apart ligos sa
vaitinės pašaipus

Platesnes žinias teikia Konstitucija 
Alsus kviečia Draugija.

1-th ir Kampas At’.antic st .
So. Boston, Mass

DOVANOS KALĖDOMS
Bedieviškas “Darbininko” 

riksmas.
Vietoj pasmerkus tuos 

juodašimčius, kurie buvo su
kėlę Kaune maištą prieš val
džią. South Bostono kunigi
nis “Darbininkas” 14 gruo- sakęs. 
džio numery suriko zoolo-i Štreimikis pristatė vieną 
gišku balsu, buk Lietuvos moterį K., kuri liudijo, buk 
bedieviškoji valdžia Įtaisiu-I vieną vakarą 1919 metais ji 
si “katalikų skerdynes,” -nulipusi i Streimikių kamba-. . 
“susitepusi nekaltu mokslei- .rius, kuomet paties Streimi- 
vijos krauju.” ir už tas “bar-įkio nebuvę namie, nebarški-

!nus Įnėjusi virtuvėn ir tenai’ 
radusi Pemicką su Streimi-, 
kiene tokioj pozicijoj, kaip i 
neturėtų būti.

Pernickas užginčijo šitą.
Toliaus Pernickas sakė, [viskuo ir gerai Įsteigta. Galit is-* 

kad jis užmokėjęs daug sko-ltirinėti. Turit mokėt angliška , 
lų Streimikio. Bet Štreimikis j Kreipkitės: 
atsakė, kad jis visuomet! 
duodavęs pinigų Pemickui. Į 
o šis išrašydavęs jam čeki.

ŠĮ panedėli “džiurė” nu-j 
tarė, kad Pernickas nekal-i 

[tas. . I
T.j.r: Pernickas bvla lai- Į metl\ Yaikų

__  * * i.,»

barybes” nebusią jai dova
nota.

Tečiaus perskaičius visą 
“Darbininko” straipsni nesi
mato. kame tų baisių “sker
dynių” butą. Jis nepaduoda 
nei vieno kataliko, kuri “be
dieviškoji” valdžia butų 
“paskerdusi.” Jis nepaduo
da nei vieno krikščioniško 
juodašimčio, kuris butų nors 
lengvai sužeistas. Tuo tarpu 
iš policijos pusės buvo net 7 
sužeisti. Keliatas policijos 
arklių taip pat sužeista.

Taigi, jei klerikalų sukel
tas riaušes vadinti “skerdy
nėmis,” tai juk ne valdžią 
reikia už jas kaitinti, bet 
klerikahi erštus, kurie tas 
“skerdynes” suoiyanizavo.

0 jeigu kuris klerikalas ir 
gavo nuo policijos bizunu. 
tai “Darbininkas” turėtų po
liciją tik pagirti, kad ji gerai 
atliko savo pareigas. Juk ne
labai senai jis plūdo Lietu
vos valdžią, kad ši neišpėrė 
komunistams kailio, kuomet 
jie buvo surengę panašų 
triukšmą. Taigi dabar poli
cija pasielgė taip, kaip “Dar
bininkas” norėjo.

Pagalios, “Darbininkas” 
elgiasi labai nekrikščioniš
kai. kuomet jis grūmoja Lie
tuvos valdžiai kerštu ir žada

■

Taigi . .
į mėjo. nors tų $50.000 jis ne
įgaus. bet jam nereikės jų i* 
įmokėti.
i

I Lietuvių Vaizbos Butas 
auga.

Lietuvių Vaizbos Butas 
pastaruoju laiku pradėjo 
smarkiai augti. Narių skai
čius didėja su kiekvienu su
sirinkimu. Pereito panedėlio 
susirinkime nutarta jieškoti 
net didesnės vietos kliubc 
susirinkimams.

Tarp kitko buvo pasiūly
ta surinkti senus ir naujus 
musų scenos talentus ir mė
gint sulošti gerą veikalą. 
Pagalios nutarta suruošti 
kontestų koncertą, kuriame 

________ .dalyvautų visi Bostono lietu- 
jai “nedovanoti” užtai, kadi™ chorai. Komitetui paves- 
rienas-kitas “pavasarinin
kas” ar “ateitininkas” gavo 
bizunu. Krikščioniškas mok
slas sako: “Jeigu gausi per 
vieną žandą, tai atsuk ir ki
tą.” Taigi “Darbininkas” el
giasi bedieviškai, jeigu jis 
šito krkiščioniško mokslo 
nepripažįsta.

Kristus ant kryžiaus nu
mirė, kad pasaulį nuo šėto
no atpirkus, o “Darbinin
kas” ir bizono nenori, kad 
Lietuvą .sgelbėjus’ Ir jis dar 
vadinasi švento Juozape su- 
saidės gazieta

Veidmainiai, bedieviai, ir 
dac oi!

ta tuo dalyku rūpintis toliau.
Kli ubo certifikatai jau 

gatavi ir neužilgo bus dali
nami nariams. K. Šidlauskas 
komiteto vardu skaitė virši
ninkų nominacijos projektą 
1927 metams, nes viršininkų 
rinkimai Įvyks sekanti susi
rinkimą. Dr. Kapočius ra
portavo apie Vaizbos Buto 
ruošiamą “New Years Eve. 
Paity,” kuri Įvyks Somer- 
set Hotelyje. Daug sumany
mų palikta valdybai aptarti.

REIKAL4VIMAL
Reikalingas Partneris

Prie Big Musical Comedy Prc- 
duetien (Žymi Muzikalė Komedi
jų Produkcijai, pilnai aprūpinta

Pernickas laimėjo $50,000 
bylą.

Vincas Štreimikis buvo 
apskundęs Roką Pemicką 
ant $50,000 už “sugadini
mą” jo šeimynos laimės.

Pereitą sąvaitę buvo teis
mas, kuris tęsėsi dvi dienas.

Byla buvo labai Įdomi, ne 
vien dėl to, kad Pernickas 
yra gerai žinomas So. 3os- 
tono lietuviams žmogus, bet 
ir dėlto, kad jis nestatė jokių 
liudininkų savęs apgynimui.

Streimikio kaltinimas bu
vo toks: vieną nakti, kuo
met visi buvo sumigę, jo pati 
atsikėlė iš lovos, nuėjo Į Per- 
nicko kambarį ir pradėjo jį, 
Pemicką. mušti ir draskyti, 
sakydama šitokius žodžius: 
“Tu mane mylėjai, bučiavai, 
o dabar visą gyvenimą man 
sugadinai.”

Į šitą Streimikio kaltinimą 
Pernickas atsakė, kad Štrei
mikienė buvo Įėjus Į jo kam
barį prašydama, kad jis pa
dėtų jai velnius iš stubos iš- 
vyti; stuba gsanti pilna vel
nių. Tas parodo, kad Štrei
mikienei buvo sumišęs pro
tas ir ji nežinojo, ką ji kal
bėjo. Ir ištikro, vėliaus šita 
moteris buvo išvežta i protu 
sergančiųjų ligoninę.

Po tariamojo triukšmo 
Pernickas išsikėlė iš Strei
mikio namu kitur gyventi, ir 
Štreimikis liudijo, buk išei
damas Pernickas jam pasa
kęs: **Tu man negali nieko

Lietuvis tytMKtmta

P. Trechokas ir Vaitaitis.

I

f
i

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

das. arba spaudėjimą gaivu*, 
kreipkitės pas

DR. M. H. MIRK1N 
OPTOMETR1ST

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

Dr. M irki n rekomenduoja daugelis 
Bostono žymių daktarų.

415 Old Colony Avė. 
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: Su. Boston 3t)75-W.

1
t

Jeigu norite, kad Jūsų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
geso Ii n 4 pas nius.

Vose & Sons Piana 
Company 

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

Grand Planą, Upright Pianų, Fo
nografų ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais senų pianų, gau
sit už jį gerų kainų. Išlygos lengvo*. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotų kutaliogų.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 BoyUton St, Bn-tou. 
{kurtas 1851 m.

t 
l

Sveikiausias gėrimas, nes sutaisytas iš Įvairiu šaknų ir 
lapelių.4

Bostono ir apidinkės lietuviai pasinaudokite proga, užsi- 
unleriuokite keisą TORAH prieš KALĖDAS ir gausite 
DOVANŲ vieną keisą tonikų mažom bonkoni uždyką. (51)

NAT1ONAL BOTTLING TORAH CO.
86 Windsof St., Cambridge, Mass.

Tel.: University 4111.

B. A. GIA NN.
Įsi Bovlston St.. Room 41, 
Boston. Mass.

NAUJA GYDYMO MKUODA PRA- 
SAL1MMU1 ŠEN V LIGŲ- 

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

i natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprastų ir galutinų naujų na- 
i turalę gydymo metodų.

Dr. Westwortli, L M.
1761 AVashington St..

Prieš Northampton elaveito 
* Stotį, Boston. Mass.

Tei.: Coplei 0653-M.
I Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaru 
■ Nedėlioniis nuo 9 ryte ik: 2 -po pietų.

Iiacraminuojui akis, pruUm 
akinius, kreivu akis atfttain 
ir amblyopiikoM (aklus) aky- 
m sugražinu ivisa* ti* 
laiku.
J. U. PaAAKARNIS o. d.
447 Broad*ay, So.

Telefoną* So. Boaton 230*. 
LIETUVIS DENT1STAS 

Dr. St. I. GALVARISKI
(GAL1NAUSKAS) 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakar*. 
Nedėliosi m pagal sutarti**.

414 BROADWAY,
SO. BOS10N, MASS.

PARKNAY 
AUTO SERUICE 

and FILLING STATION

Maži ir dideli mokinkitės
MUZIKOS

a::t letigviau.-ių ir gružiau.-ių instru
mentų: mandalinum gitaros ar bala
laikos. Bukit visų mylimi ir plačia-

! žinomi. Greit išmokinu ir labai pigiai.
Naudokitės mano pamokom pavieniai 
ir bendrai su orkestrą. Einu ir po šlu
bas. Klauskit laišku arba ypatiška: 

dėl platesnių informacijų.
R. žllržll N AS

127 E ST. SO. BOSTON. MASS.Pajieškau Lietuvaitės jaunos
merginos, pridabvjmiui 3 ir 5 

j. Mokestis gera. At-f 
sišaukit. (50)

E. SABALIS
6 Fa v et te st.. Cambridge. Mass

!
II

REIKALINGA ŠEIMYNA
Aš turiu du namu labai pato

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

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA PAPŪGA i kai bar. 

tis paukštis*. visai pigiai. Kreipkitės 
248 W. f'ourth st_ So. Boston. Mass.

PARSIDUODA
VILNOS DĖL M ATRAŠU i 

IR KOMFORTERIŲ 
PAUL OSI l.l.iVAN INU.

192 Summer S:_ Boston. Mass. 
(51)

KOKIAS DOVANAS 
PBKTL

Fornišius visur pripažįsta 
kaipo pirmutinį pasirinkimą! 
ii dovanų, kurios ilgai tęsa. Į 
Čia vra 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 Modeliai

I GARADŽIUS IR 
KRAUTUVĖ

70 karų garadžius. 2 krautuvės, 
dirbtuvė irepair s’nop). daugybė įvai
rių automobiliams taisyti įrankių ir 
prietaisu, ant geriausio- gatvės Bos
tono priemiesty. Kaina S45.O09. (mo
kėt $€,0o<). arba pamainys ant namo 
arba žemės.

Sonora Phonografų
$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.į
A IV AS

110 Tremont St.. E’ttuii. Mass.
515 E. Broadway. So. Boston. Mass. I

AKIŲ SPECIALISTAS

PETRAS BARTKEVICIA
Greitai nusiunčia pinigus Į 

Lietuvą. Lenkiją ir Į Vokietiją. 
Siunčia pinigus tik doleriais 
Adresas toks:

BOSTON SALES COMPANY 
678 N. Main st, Montello. Mass

i

i 
!

2 MŪRINIAI NAMAI
i visais įtaisymais 
.209 Kaina ?«O.OW. 

Gryno pelno neša 
prisiims antr? 

į ir labai lengva: 
‘•a išmainys ant 3 arba* 

-u garadžium.
. ra turtinga- ir senas 

neijer-.ori užsiimti -u <ii<le- 
todel nori greitai par-

A IV AS
110 Tremont Si . Rosi >n. Mass. 

545 E. Bro:id«a>. >•». lloston. Mass.

4© šeimynų 
Rendos neša s’ 
įmokėti StO.O'f. 
■S8.OM). Savininką- i 
mortgiėių ant 15 metų 
išmokėjimų a 
6 seimyų » a n<

Savininkas 
žmogus, 
’.iais namai-, 
luoti.

TAUTIŠKI ŠOKIAI IR 
TEATRAS.

Nedėlioję. 19 d. Gruodžio. 1926. į 
7:30 valandą vakare. Įvyks gra-■ 
žus programas. Lietuvių Meto- Į 
distų žinyčioje. Kampas 4-th ir j 
Atlantic sts.. So. Bostone.

Šis programas susidės iš tau i 
tiškų šokių ir teatro. Teatras į 
vardu “Jono lytime“ bus atvaiz- Į 
dintas per L. M. ž. vaikus. Vei- Į jristravinio 
kalas yra labai juokingas ir js- savo ą1 trR : 
pudingas — tai yra graži kome- Į 
dija. Publikai patiks — užtikri-Į giliaus.

3 ŠEIMYNŲ NAMAI
17 kambarių su vi.-ais įtaisymai- ir! 

: šilto vandens š’lirios skiepe. Kainai 
11 ,Ot m I mok et .*2.000.

A IVAS
110 Tremont St.. Boston. Mass.

515 E. Brvadnay. So. Boston. Mass.

f

i 
t

name. Visi kviečiami ateiti. 
Įžangos nebus imarpa.

I, M. ž. Komitetas.

AUTOMOBILIU SAVI
NINKAI

Prade-la->: N'atiju Mttu. versti
nai reikalinga- Atsakomybės Palių- 
jymas bendrai su Aplikacija de! Re- 
„------ -- J automobilių. Prisiyskite

:i :r aš pribusiu pas jumis 
neskiriart kur gyvenat) -u reikalin- 

za blanku dėl registravimo autoiao- 
. Šis patarnavimas dykai. Dėl 

- i '.ikro patarnavimo, su savo insurancc 
(-)į reikalais, kreipkitės pas 

I *■ ' F“ ■ ’r' • •
II

NEPAMIRŠKITE 
SMOLENSKU

Dėl Kalėdų dovanų. Mes I 
turim visokių daiktų ir jum> ’ 
visada patarnauja m gerai. 
.Jus mus pažįstate per 28 me
tus. Prašom ateiti su šeimy 
na ir draugais. Musų storas: 
802 Wa»hington Street. Lin
kime Jums Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų'. 
Kingston Umbrella Mfg. Co.

802 VVashington st., 
Boston, Mass. (51 >

J. N. TURAUSKAS
CAMBRIDGE. MASS

10I Haropshire st. Univ. 9652 
*;r 368 Washington St, Univ. 1683-W

> > > 
s 
> 
i 
»> 
t.

LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR j 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius« 

namus ir pigiai Taipgi padarau! 
visokius planus, išmėruoju žemę irį 
etc. -*•••• 
tčs

m
Tel.:

Visokiais reikalais kreipki 
(-) 

TITUS P. GREV1S
Broad*ay. Su. Bonton.
So. Boston 2340.

i

I

4

9

£

PIK’ TURKIŠKOS IR RUSIŠKOS
; TY’S tankiai išgydo šalti. Rheuniati.-.
■ mą, Neuralgija ir daugeli kitokių li
gų. SAUGOKITE SAVO SVEIKA
TĄ—.MAUDYKITĖS TANKIAU At 
■lara dienomis ir naktimis. Tik vy 
nulis. (52)

TREMONT TI RKISH BATUS 
176 Tremont st, Boston,

Po Tremont Teatru.

• t

DAKTARAS 

BALABAN 
Iš Rusijos-—Gyd» fojas.

Chirurgą- ir prie Gimdymo. 
.151 Dorcbester St.. So. Boston. 

arti Andre** Sq«
Tel. So. Bo-ton f75.š.

PENTORIUS IR TAI
SYTOJAS

Pentinu, popieriuoju ir ištaisau na 
mus pigiai ir gerai. Darbų padarau 
greit ir sulyg reikalavimo. (51) 

J. JUODVALKIS 
f 19 Alesander sU Dorchester. Maus
Tel : Highland- 1790

DAKTARAS 

LANDAU 
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo ypatiškai ir pasekmingai 
Veneriškas Ligas.

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

i

J
t

rcuEFo*«Aų -an
M8MIC1NOS DAATaKAI
C. J. MIKOLAITIS

ValanSea: ano * iki 4 *• *••**. 
• ’m» 7 Hri 9 vakar*.

107 Summer St 
LAWRENCE, MASS.

DR. J. MARCUi 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretai ir chroniš
kų vyrų ir moterų litrų.

261 llanoirr S|.. Rosliin, Visa**.
Ruoni 7

Tel.: Richmvnd ŲC6-. <->
Valandos: Nuo V ryto Ui S »»ii 
Nedėldiemaia ik’ 4 »»! u" tnett,

9 
t 
• »
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9
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Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS P.UŠLES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMBING & 

LIGHTING SUPPLY CO. 
147 Purtland St, Buslon 
netoli Noith Station i 

j

Dr. Ned. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialisto Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo Ir ado*. Kalbu lea- 
k'škai ir rųaiškai Telefonas Haymarket 3396
1 ALLE* ST_ U«r Chambera SU BOSTON. MASS.

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 ,iuo.

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
“TRINKITE hl R SKAUDA."

MES STATOME

i

Atlankykit musų žaislų
t • • ’ 1 j • J- __

1

t 
%
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NVMIS. GARADŽIUS IR KRAUTUVES; 
PERK AM. PARDUODAM IR IŠM AfNOM 
NAMUS. ( KĖS |K VISOKIUS BIZNU S. 
KAIP TAI BUČERN’ES. BEKERNKS IR 
RESTORANTUS. INŠIURINAME NAMUS 
NUO UGNIES IR NELAIMIU. TAIP PAT 
KRAUTUVES IR AI’TOMOBILIl S. PAR
DUODAM ANGLIS. KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME K.AMARNINKA. ARKITEK- 
TA: PADAROME PLANUS DEI. Rl DAVO- 
TOJV: UŽLAIKOME N AM( T AISYTOJUS,

STOGDENGIUS. PLl MERU S IR KLEKTKIKIERIl S. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDMV- TAIPGI SU
TEIKIAM LEG Al.IŠKI S PATARIMUS PER S AVO ADVOKATĄ 
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI- 
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)

XI LlulirY Y V lllLIOkjjl <****fc-'*'£ 
karaliją. Tūkstančiai pra
linksminančių žaislų ir kito
kių dovanų seniems ir jau
niems. Gražus stikliniai ir 
alumino daiktai. Didelis pa- j 
sirinkimas, žemiausios kai
nos. (50)
397 Broadway, So. Boston.

Telefonas 6112-H

Dr. A. Sorman-Suraauskas
LIETUVIS DEN’TISFAS

VALANDOS:
Nuo 19— 12 dienų
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare

Nedėliotai* Nuo 10- 12 diena
706 N. Main St. kamp. Broad St. 

MONTELLO. M \SS
oon imi n a rn v v J- ~ -- ~ 1

Tel. So. »66-W Į
DAKTARAS

ALKAPOCIUS
LITUV1S DENTI3TA8 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 di«n» <
Noo 2 iki * vak į 
NEDCLI0MI8: J 
IW 1 * po v*' '

SerAJ 'O’it i>. 12 lion* ‘
ofv<»» '''Vkivio" ramu. Į

fM Rn>»d»«v. tarpe C ir O 84 « 
so. BOSTON. MASS. į

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

TEL.: SO. BOSTON’ 1662 arba 1373.

o
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$
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c c

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

BARGENŲ KRAUTUVE 

SOUTH END HARDWARE C0. 
1095 WASHlNGTON ST., arti Dover St. Eleveito Stoties 

BOSTON, MASS.




