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Vatikane Triukšmas

Revoliucija Lietuvoje.
ŽMONIŲ IŠRINKTAS SEI- tvirtintos. Amerikos konsu- 

, las p. Robert W. Neingart- 
; nėr telegrafuoja iš Kauno, 
kad prezidentas Grinius, 
premjeras Šleževičius, karo 
ministeris Sližys ir vidaus 
ręikalų ministeris Požėla 
areštuoti. Apskelbta karo 
stovis ir Kauno gatvėmis 
patroliuoja ginkluoti karei
viai. Gruodžio 17 rytą padė
tis buvo da neaiški.

“Vėliaus laikinoji karinė 
valdžia išleido proklamaci
ją, sakydama, buk pervers
mas esąs reikalingas, nes bu- 

■■ vusi valdžia parduodanti 
i Lietuvą bolševikams ir žy- 
i dams.

MAS IŠVAIKYTAS.

Senoji valdžia areštuota. Vi
sam krašte apskelbtas karo 

stovis. Klaipėda atsimeta 
nuo Lietuvos.

Koalicinės liaudininkų ir 
socialdemokratų valdžios 
Lietuvoje jau nebėra. Nebė
ra ir Seimo, kurį Lietuvos pi
liečiai nesenai išrinko. Val
džią nuvertė ir Seimą išvai-Į 
kė ginkluoti klerikalai su fa-į 
šistais, kurie užpuolė Kauną į 
apie 3 valandą 16 gruodžio i 
naktį, kuomet visi ramiai' 
miegojo.

Vėliaus buvusis caro ar
mijos oficieras Plecho\vicz 
įsiveržė su kareiviais į 
mą, areštavo Seimo piiini- . 
ninką D-rą Staugaitį ir kitus (- .Vd F^\ese’.

Visi laikraščiai tapo už 
i Sei- gniaužti ir po 7 valandai va 

kare žmonėms uždrausta ro

SMETONA IŠRINKTAS , 
PREZIDENTU.

Gruodžio 19 d. iš Rygos 
pranešama:

Maištas Lietuvoje išrodo 
jau pasibaigęs. Smetona ta
po išrinktas prezidentu ir Popiežių# ir kardinolai tur- 
naujoji valdžia vakar jau už
ėmė savo vietas.

Sunkiausia naujos val
džios užduotis buvo sutaikyt 
savo įsigyvenimą su konsti
tucijos reikalavimais, taip 
kad perversmas išrodytų le
galus. Tuo tikslu jai prisiėjo 
prikalbinti nuverstąjį Šleže
vičių, kad tas pasirašylų re
zignaciją, o prezidentą Gri
nių, kad paskirtų Valdema
rą sudaryti naują ministerių 
kabinetą, taip kaip reikalau
ja konstitucija.

Buvo taipgi tikėtasi gauti 
liuosu noru ir prezidento 
Griniaus rezignaciją, bet tuo 
tarpu maj. Plechovvicz, kuris kardinolais nusigando ir pri- 

: vadovavo sukilimu, pasiūlė žadėjo darbininkams algas

“ŠVENTO TĖVO” VER
GAI NERIMAUJA.

i

1

prezidiumo narius, o ki
tiems liepė išsiskirstyt, pa
reikšdamas, kad Seimas yra 
paleidžiamas, o jo vietą uži- 
(ha ginkluota spėka

"Prezidentas Grinius pasi
lieka uždarytas savo rūmuo
se ir buvusiojo kabineto mi- 
nisteriai tebėra da areštuoti.

“Seimas išvaikytas.a ginkluota spėka. ; x.i . . k' i i
Respublikos prezidentas . ,E*na Pakalai, kad dar-

Grinius tapo apsuptas savo 
rūmuose ir pastatytas nelais
vėn. Ministeriai areštuoti ir 
visoj Lietuvoj apskelbtas ka
ro stovis.

Tuo paeiti laiku krikščio- 
nių-f ašistų • <vadovau jamo ji 
kariumenė užėmė gelžkelio 
stotį, paštą, valstybės banką, 
telegrafą ir kitas valdžios įs
taigas.

Visi pažangus laikraščiai 
uždaryti, kad negalėtų pra
nešti žmonėms žinių apie re
akcininkų įvykintą smurtą.

bininkų organizacijos ruo
šiasi prie revoliucijos.

“Eina taipgi gandai, kad 
Klaipėda apsiskelbė Laisva 
Valstybe.”

To galima buvo ir tikėtis, 
mes Klaipėdos Krašto gyven
tojai yra protestonai ir pil
votiems Lietuvos klebonams 
algų jie nemokės. Tuo budu 
Lietuva neteks jūrių uosto.

i

: prezidento vietą tautininkų 
' (fašistų ) lyderiui Smetonai, 
ant ko Smetona ir sutiko.

į Sekantis žingsnis buvo su- 
I šaukimas išvaikyto Seimo.
I Seimas susirinko 19 giw- 
džio vakare, bet suėjo tik 
dešinieji — išviso vos tik 40 
atstovų. Pirmininkas D-ras 
Staugaitis (liaudininkas)

: nenerėjo atidaryt sesiją, nes keltos, 
nebuvo reikalingo skaičiaus

tuose paskendę, o jų darbi
ninkai pragyvent negali. 
Žinios iš Romos sako, kad 

“šventojo tėvo” dvare, Vati
kane. pasidarė labai nera
mu. Biedni darbininkai, ku
rie kaip tikri vergai dirba 
popiežiui ilgiausias valan
das, šluodami jam takus, va
lydami palocių ir knisdami 
jo soduose juodą žemę, ne
turėdami nei pailsio, nei 
žmoniško gyvenimo, buvo 
jau susibuntavoję keliatą mė 
nėšių atgal. Jie pasakė tuo
met, kad jeigu jiems nebus 
pakelta alga, tai jie mesią 
darbą. Popiežius su savo’

į
pakelti.

Bet kadangi katalikų baž
nyčia balso žmonėms nepri
pažįsta. tai ir čia popiežius 
su savo darbininkais į jokias 
derybas neįsileido ir dagi vi
sai su jais nekalbėjo, tik lie
pė savo urėdams pasakyt, 
kad darbininkai darbo ne
mestų. o algos jiems bus pa-

PERVERSMO PLANAS 
PADARYTAS VAR

ŠUVOJ?
Sovietų valdžios organai 

“Izviestija” ir “Pravda” yra 
tos nuomonės, kad Lietuvos 
klerikalai yra susitarę su 
lenkais. Abudu laikraščiai 
nurodo, kad nelabai senai 
Lietuvos krikščionių’ vadai 
turėjo slaptą konferenciją su 
Pilsudskį ir popiežiaus a 
stovais. Nors Lietuvos kleri
kalai ir fašistai vadina save 
“patriotais,” tečiaus jų sim-ų 
vatijos linksta prie Lenkijos. 
Ir jeigu tik Lietuvos darbi-

Baisi Bedarbių Katastrofa 
New Yorke.

MASKVA NEPATEN
KINTA.

Iš Maskvos pranešama, 
kad reakcija Lietuvoje pa-

T darė tenai labai negero įs
pūdžio. Sakoma, kad Lenki
ja dabar gali bile valandą 
Įsiveržti Lietuvon, kad “ap
saugojus savo piliečius te
nai.” Rusija, žinoma, už. . . .. . Rusija, žinoma, už

ninka! dabar prieš fasistus Lietuvą dabar jau vargiai
sukiltų, tai Pilsudskis tuo
jaus užimtų Lietuvą. Juk
tam tikslui jis ir kariumenę; _________
sutraukė Lietuvos pasienin. ' $240 UŽ SULAUŽYMĄ

norėtų užsistoti, kuomet ją 
užvaldė juodas gaivalas.

Žinios iš Varšuvos taipgi i 
sako, kad apie planuojamą! 
Lietuvos pei-versmą Pilsuds- - 
kis žinojęs jau kelios sąvai- y- 
tės atgal.

ANGLIJAI NEPATINKA 
LIETUVOS PERVERS

MAS.
“Christian Science Mo- 

nitoro” korespondentas pra
neša bevieliu telegrafu iš 
Londono: “Žinios apie Lie
tuvos perversmą labai nu
stebino 
sferas.

i

čia diplomatines 
Sociald emokratu-

SAKRAMENTO.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad už pinigus popie
žius davė Amerikos milio- 
nierkai atsiskyrimą nuo An
glijos kunigaikščio. Dabar 
oaaiškėjo, kad už šitą sulau
žymą moterystės sakramen
to ir suardymą šeimynos, 
“šventas tėvas” paėmė $240.

Iki šiol katalikų bažnyčia 
darė biznį duodama šliubus, 
o dabar pradės daryti gešef- 
tą juos laužydama.

SUSIDARĖ NAUJAS MI- 
NISTERIŲ KABINETAS.
Lietuvos Pasiuntinybė 

Washingtone praneša, kad 
17 gruodžio vakare Šleževi
čiaus vyriausybė padavė re
zignaciją. Prezidentas K. 
Grinius šitą rezignaciją pri
ėmė ir patvirtino susidariusį 
krikščioniškai-fašistišką mi- 
nisterių kabinetą tokioje su
dėtyje:

Ministerių pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris— 
prof. A. Valdemaras.

Finansų ministeris — P. 
Karvelis.

Susisiekimo ministeris — 
inž. Jankevičius.

Teisingumo—S. šilingas. 
Karo—pulk. A. Merkys.
Vidaus reikalų — pulk. 

Musteikis.
Žemdirbystės—J. Aleksa. 
Švietimo—L. Bistras.
Valstybės kontrolierius — 

A. Milčius.
įsidėmėkite, kad vidaus 

reikalų ministeris yra ne ci
vilis žmogus, bet pulkinin- 

. kas, karininkas.

KLAIPĖDOS KRAŠTAS 
ATSIMETA?

Amerikos konsulo praneši
mas iš Kauno.

Amerikos konsulas Kaune 
prisiuntė Valstybės Departa
mentui Washingtone savo 
raportą apie Lietuvos kontr- 
revoliuciją. Pasiremdamas 
šituo raportu, Valstybės De
partamentas išleido šitokį 
pranešimą:

“Laikraščių žinios, kad 
16 gi^iodžio naktį Lietuvos 
valdžia ^uvo nuversta gink
luotomis Akomis, vra pa-

APIE 40 JŲ ŽUVO 
HUDSONO UPĖJ.

Plaukė vargšai darbo j ieško
ti ir jų laivas apvirto.

Šio panedėlio rytą New 
Yorke įvyko baisi nelaimė. 
Viena kompanija New Jer- 
sey pusėj paskelbė, kad jai 
reikia darbininkų prie dar
bo, ir daugiau kai šimtas be
darbių iš New Yorko susėdo 
į laivą, kad nuplaukus tenai 
darbo gauti.

Bet laivo kompanija, godi 
ant pelno, suleido daugiau 
žmonių, negu jos laivas galė
jo pakelti, ir išplaukus į vi
durį Hudsono upės laivas 
apvirto.

Upė buvo pilna ledų, oras 
buvo labai šaltas ir smarkiai 
putė žiemos vėjas. O žmo
nės čia buvo ne tokie, kurie 
butų šiltai apsiavę ir bran
giais kailiniais apsivilkę. Li
kimas senai jau nustojo 
jiems šypsotis ir daugelis jų 
buvo po kelias dienas neval
gę. Laukdami laivo prie
plaukoje jie trypė, šokinėjo 
ir mušė rankomis šonus, kad 
susišildžius. Viltis spindėjo 

: jų akįse, kad galų gale gaus 
• darbo ir galės parsivežti ąl- 
; kanoms savo šeimynoms ke- 
liatą centų ant Kalėdų.

Ir štai, staiga jų laivas 
pradeda svirti ant vieno šo
no. Visi jie metėsi į kitą pu
sę. kad laivą atsvėrus: bet 

i jie atsvėrė ji perdaug: jų šo
nas pasinėrė į vandenį ir pri- . 
sisėmęs laivas pradėjo skęs
ti. Neišėjo nei 5 minutų, ir 
laivas nuskendo. Žmonės 
pradėjo klykti ir šauktis pa
galbos, bet niekas nekreipė į 
juos dėmesio. Vieno laivelio 
kapitonas sakosi girdėjęs 
šauksmą, bet jis manęs, kad 
bedarbiai “dainuoja,” ir ne
atsitraukęs nuo savo pečiaus 
nei pažiūrėti į tą pusę.

Tik pusei vaiandos pras
linkus pastebėta, kad bedar
biai suversti į šaltą upę ka
binėjasi ant ledo lyčių ir ko
voja už gyvastį. Tuomet su
plaukė ir policijos ir ugna- 
gesių botai, bet apie 40 žmo
nių buvo nuskendę.

Tai tokios vargšų Kalė
dos. Ponas Kulidžas vėl ga
lės padėkoti Dievui, kad 
mes turime labai gerus lai
kus Amerikoje.

i

RADO MUNŠAINO FAB- 
FIKĄ ANT FARMOS.
West Northfielde, netoli 

Bostono, valstijos policija 
gavo žinių, kad ant Bassetto 
farmos vra itaisvtas didelis e* * v

bravoras munšainui varyt. 
Buvo padalyta krata ir rasta 
du katilai, vienas 50 galionų, 
□ kitas net 250 galionų įtal
pos. Be to d a rasta 50 bačkų 
užraugtos brogos ir gatavo 
spirito.
DIDELE FLORIDOS KOM

PANIJA APSKELBĖ 
BANKROTĄ.

Kuomet pernai Floridoj 
pradėjo kilti žemės kaina, 
tai New Yorke susidarė 
kompanija. pasivadinusi 
“Temple Terrace Estates,” 
ir užpirko Floridoj daug že
mės, tikėdamosi, kad vėliau 
galės parduoti ir uždirbt. 
Bet išpustas Floridos burbu
las greitai sprogo, žemės 
kainos nukrito, ir minėtoji 
kompanija dabar paskelbė 
savo bankrotą. Ji turi $3,- 
500,000 skolų.

. . , .. Darbininkai nusiramino ir liaudininku koalicija po va-
atetovų het galų gale sutiko sugrįžo darban nors nežino- liai buv0 jįu pradėJju4 kelti QTirl omrtl in LttziL’ nnmc kn.’- vvo T • a a £ •• t •Lietuvą ant finansinių kojų 

ir tiesė kelią geresniems san- 
tikiams su Klaipėdos Krašto 
vokiečiais.

“Nors pasirašytoji nepuo
limo sutartis su Sovietų Val
džia kai kam ir nepatiko, 
bet ištikrujų tokia sutartis 
buvo labai reikalinga Lietu
vos nepriklausomybės ap
saugojimui, ir taip ją supra
to oficialė Anglija.”

Korespondentas labai tei
singai pastebi, kad klerika
lai nuvertė Lietuvos žmonių 
pastatytą valdžią vien dėlto, 
kad ji atsisakė mokėti kuni
gams algas ir ruošėsi praves
ti įstatymą, legalizuodama 
civiles vedybas, krikštynas 

; ir pakasi n as, kas butų nege- 
Įrai atsiliepę ant kunigų biz
nio.

Londone kalbama taip: 
“Kauno maištininkai išleido 
proklamaciją, kurioj sako, 
kad buvusi valdžia atidavusi 
kraštą į bolševikų ir žydų 
rankas. Bet tai yra nesąmo
nė. Lietuva negali sovietų 
Rusijos ignoruoti — ir patįs 

i klerikalai buvo jau pradėję 
su bolševikais derybas, ku
rias koalicinė valdžia paskui 
užbaigė. Su žydais Lietuva 
irgi negali nesiskaityti, nes 
jie yra jos piliečiai ir sudaro 

(daugumą jos miestelių gy
ventojų.”

atidalyti.
i Seimui tuojaus buvo įteik
tos prezidento K. Griniaus 
ir Seimo pirmininko D-ro 
Staugaičio rezignacijos, ku-

. rias klerikalai greitai priėmė lonėjo jiems pinigų pridėti, 
ir pradėjo rinkti naują pre- Pasirodė, kad tiems, kurie 
zidentą Lietuvai. Smetona daugiau gaudavo, tai popie- 
gavo 38 balsus už ir 2 prieš, žius daugiau ir pakėlė: o 
Jis tuoj priėmė prisieką ir tiems, kurie gaudavo ma- 
raitelių lydimas išvyko už- žiausia, tai mažiausia ir pa
imti prezidento rumus. kelta. Toks jau, mat. katali- 

Fašistai su klerikalais iš kiškų klerikalų principas: 
pradžių bijojo, kad armijoj prastam žmogui daug nerei- 
gali but jiems pasipriešini
mo. Bet dabar pasirodė, kad 
toji baimė buvo perdėta. Ar
mija nieko sau iš to nedaro,

jo, kiek jiems bus algos pa
kelta.

Tik šiomis dienomis jiems 
buvo pranešta, kiek jo 
“šventenybė” popiežius ma-

DALIS KARIUMENĖS 
STOJA UŽ SENĄJĄ 

VALDŽIĄ?
Žinios iš Londono, Rygos 

ir Varšuvos sako, kad dalis: 
Lietuvos armijos pašilieka 
ištikima senajai teisėtai val
džiai ir pakėlusiems smurtą 
fašistams neketina pasiduo
ti. Ji apsikasusi Žaliajam; x . ... ,
Kaine ir grūmojanti bom- kehatas kanmnkų buvo 
barduoti miestą. Fašistai no-I tP™?,ngų' bet tle Jau ares- 
mištiSetg^įkai^irtet P?viraum, gyveni- but didelis lemtas, nes sako-
ie beiti * mas vėl mejo 1 paprastą va- ma, kad vynausis popiežiaus

pn«tnni«ki< Apgulos stovis Kaune d varo komisaras Samper pa-
ScienceMonitor"gavoišsa-ljayinujm‘?s'.. nors provinci- davęs net rezignaciją, tik 
vo biuro Londone šitokį pra- i J°J karo stovis pasilieka. , popiezus jos neprtemęs. _
nešima: “Vėliausios žinios ■,. Pasaztenmai traukiniai is .Jeigu jau tamsus kata ikai 
sako, ‘kad Kauno tvirtovės |bauno ,at?!na 1 Ryg? regu- priversti pnes popiežių kelti 
įgula pasilieka ištikima se-!Ilanai lr Kauno stotls tpuksmą, t u galima jsivaiz- 
najai vyriausybei. Prieš ka
rą Kaunas buvo garsi tvirto
vė ir rusai skaitė ją esant ne-: 
prieinama, nors vokiečiai 
paėmė ją į sąvaitę laiko. 
Fortifikuoti kalnai, kurie ap- 
juosia miestą, vistiek tebėra i 
da stambi kliūtis kiekvienai 
atakai ir be sunkios artileri
jos iš lauko prie jų neprieisi.

“Be to, senoji valdžia turi 
didelio pritarimo gyvento
jų tarpe ir pereitos vasaros, 

didelę pergalę ant klerika-.
n

kia.
Prieš tokią neteisybę dar

bininkai užprotestavo. Nors 
spauda labai nenoromis apie 
tai rašo ir visų smulkmenų 
nepaduoda, vis dėlto aišku, 
kad popiežiaus dvare turi

I

duoti, kaip jis juos vaišina!
NEPAPRASTAS KONCER- 

TAS KALĖJIME
Arba kaip armonikai turavo- 

jo piuklas ant geležinių 
grotų.

Pineville, Ky.—Šio mies- 
vidaus reikalų telio kalėjime buvo nepa- 

Požėlai gręsia

18 gruodžio jau galėjo išsių
sti gana gyvą koncertą.

Visas perversmas įvyko 
be kraujo praliejimo, nes se
noji valdžia visai nesiprieši
no.

POŽĖLA PAVOJUJE.
Buvusiam 

ministeriui 
didelis pavojus, nes jis yra 
labai nusikaltęs klerikalams 
ir fašistams. Visų pirma, ji- 

i • * ’; __ leido Lietuvos darbinin-nnkimuose i Seimą laimėjo.. ........................... .....c,..:rlPUU nnro-oU ant IcUriVn.' kdms> OrganiZUOtlS Į piofesl-

i

PER TIRŠTĄ RŪKĄ LON
DONE SUŽEISTA 70 

ŽMONIŲ.
Londonas yra garus dide

lėmis miglomis. Bet šio
mis dienomis ant Anglijos 
sostinės užėjo toks tirštas 
rūkas, kad per rankos ilgį 
jau negalima buvo matyti 
žmogaus. Vežimai tą dieną 
vos tik ritosi, ir tai buvo su
žeista 70 žmonių.

KUNIGAI PAMALDOMS 
NEREIKALINGI.

.Meksikos miestelyje Gua- 
idalupe kas metai 12 gruo
džio būna dideli kataliku at- * 
laidai. Tūkstančiai maldi
ninkų su kunigais prisirenka 
iš visų Meksikos kraštų. Šį
met tečiaus dvasiški jos val
džia uždraudė kunigams to
se pamaldose dalyvauti, kad 
parodžius tuo tikintiems 
žmonėms, jog Calleso val
džia neleidžia jiems melstis. 
Bet žmonės vistiek susirinko 
ir atlaidai atsibuvo be kuni
gų. Tuomet ir katalikai pa
matė, kad kunigai jiems vi
sai nereikalingi.

NIKARAGUOS REVOLIU
CIONIERIAI ŽENGIA 

PIRMYN.
Žinios iš San Salvadoro 

sako, kad revoliucinė libera
lų kariumenė Nikaraguos 
respublikoj (pietų Ameri
koj) eina pirmyn visu fron
tu ir Matagalpos provinci
joj sumušė valdžios spėkas. 
Liberalai nori nuversti N’i- 
karaguoj tą valdžią, kurią 
tenai įstatė Amerikos kapi
talistai ir kurią Washingtr>- 
nas palaiko. Puerto Cabezas 
mieste liberalai jau turi įkū
rę savo laikiną vyriausybę.

prastas koncertas aną vaka
rą. Vienas kalinys pradėjo 
smarkiai griežti ant armoni
kos. Išgriežęs visas meliodi- 
jas, kokias tik jis žinojo, jis 
pradėjo vėl jas iš naujo, ir 
varė vieną paskui kitą be jo
kios pertraukos. Bet retkar
čiais tarp armonikos akordo 
pasigirsdavo ir kitas instru
mentas. Kalėjimo sargas nu- 

Šį panedėlį iš Kauno atėjo algos. Pagalios, Požėla įne- ėjo ištirti, kas tą duetą grie- 
telegrama, kad klerikalas šė įstatymo sumanymą, kad T 1 —-----
Stulginskis, buvusis Lietu- butų legalizuoti civiliai šliu- 
vcs prezidentas, tapo paskir- bai ir krikštas, kad žmonėms 
tas Seimo pirmininku. Tas nereikėtų taip daug už tuos 

dalykus mokėti.
Dėl šito Lietuvos juodoji 

gvardija ir sukilo prieš koa
licinę valdžią. Ir pasigavę 
dabar Požėlą į savo degu
tuotus nagus, juodašimčiai 
gali sunkiai jam keršyt.

nes sąjungas, už ką kunigai 
su fašistais gatavi paskan- 

SE‘MBETVNEPILNITKO’ • tokŠPoželosutari-
Bt 1 Nt riLiNAo. mu buvo sulaikytos kunigų

lų.

I

reiškia, kad Seimas vėl susi
rinko, bet susirinko, "mato
ma, tiktai klerikalai, jeigu 
Stulginskis išrinktas pirmi
ninku. Socialdemokratai ir 
liaudininkai, matoma, nuta
rė Seime nedalyvauti.

DU MONARCHAI BAI
GIA SAVO DIENAS.

Šioje valandoje du vaido-j 
nai randasi arti mirties ir' 
gal bus jau pakratę kojas, 
kuomet skaitytojas skaitys 

munijos karalius Ferdinan
das, o kitas — Japonijos mi
kado Yošihito.

Ferdinandui buvo pada
rytos jau dvi operacijos ir 
dabar jis ruošiasi važiuot 
Paryžiun da trečią operaciją 
daryt.

Į
Ii

I

i-šitą žinią. Vienas jų yra Ru-

žia. Ir pasirodė, kad vienas 
kalinys sušilęs tampo armo
niką, o kitas pasiėmęs piuk- 
lą “smuikuoja” ant geleži
nių grotų kalėjimo lange. 
Vienas jų sėdėjo tenai už

i

vištų vogimą, o kitas už krei-1 Japonijos valdonui da 
va prisieką. jeigu sargas ne- blogiau: jis jau guli be žado 
butų į laiką pastebėjęs, gro-jkelintą dieną ir tiktai oksi- 
tai butų išpiauti ir kai niai genu daktarai palaiko jo al- 
butų pabėgę. savimą.

į Visiems “Keleivio” skai- 
: tytojams ir draugams lin- 
; kime linksmų švenčių ir 
j laimingų naujų metų.

“Keleivio” leidėjai
ir darbininkai.

\i
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Gimimo Kontrolės?

• žmonių į vieną nebesutelpa..
Šiomis dienomis 15 Bani- 

nių vaikų ant syk apsirgo 
tymais. Daktarą pasisamdy
ti nebuvo iš ko, ir jų motina 
bemaž ko iš galvos neišėjo,,_________ ______________
pakol jie pasveiko. ». • . . • - . 4r J Masiniai visuomenes ir stu-

Pasakvkit, ar ne nuodėmė Į dentų mitingai. Reikalauja- 
t^°j žmonęs taip kankinti ?; ma> kad valdžia griežtai ko- 

*... priešvalstybiniais
užverstas, auklėjimas tokio j gaivalais. Pažangioji stu-

• dentija protestuoja prieš 
universiteto senato užuojau
tos pareiškimą, kademų pa
kalikams ir kiršinimą stu

dentijos, nustatant vieną 
pusę prieš kitą.

Skaitančiajai Lietuvos vi
suomenei jau yra žinoma, 
kad paskutiniuoju laiku visi 
reakciniai gaivalai yra kietai 
suspaudę savo eiles ir visu 
frontu prasidėjo energingas 
demokratijos puolimas da
bartinės vyriausybės asme
ny. Tame reakcijos koncer
te pirmąjį smuiką griežia 
garsusis Grigaliūnas-Glo
vackis ir dabartinė vyriausy
bė vadinama kraugerių, iš
gamų, Maskvos bernų, etc. 
valdžia, ir kurstoma kraštas 
prie ginklų prieš dabartinę 

i vyriausybę ir tą vyriausybę 
! sudarančias politines gru- 

kuo “senvedė- peš. Pirmoji jų repeticija ir 
vedęs žmogus) įvyko lapkričio 21 d 

yra geresnis už “senbernį”? dant buterbrodais per šeše- 
Ar seni vedę žmonės yra rius metus maitintą jaunuo- 
tuomi geresni, kad jie vaikus Į menę, studentus ateitinin-

I

į 0 APŽVALGA j 0
PERVERSMAS LIETU

VOJE.
iš Londono, Berlino. Ri- 

ges ir Varšuvos pereitą są
vaitę pasipylė žinios, kad 
klerikališki fašistai nuvertė 
Lietuvos Respublikos val
džią, kurią piliečiai nesenai 
buvo išrinkę, išvaikė žmonių 
išrinktą Seimą, areštavo 
prezidentą, mmisterius, ir 
apskelbė diktatūrą.

Užpuolimą fašistai pada
rę vidury nakties, kaip tikri 
vagis, kuomet risi žmonės 
buvo sumigę.

Rašant mums šiuos žo
džius da nėra viskas aišku. 
Vienos žinios sako, kad 
Kauną paėmęs “gen.” Sme-! 
tona, kitos sako, kad pulk. 
Grigaliūnas-Glovackis, o da 
kitos, kad maj. Plechowicz, 
buvusis caro armijos oficie- 
ras.

Viena telegrama sako, 
kad 3 valandą, kuomet visi 
ministeriai savo namuose 
miegojo, krikščioniški fašis
tai pakėlė razbajų, Įsilaužė Į 
jų namus ir suėmė juos.

Kita žinia, atėjusi per 
Londoną iš Rygos, sako, kad 
anksti 17 gruodžio rytą cari- 
stas Plechowicz Įsiveržė su 
kareiviais į Seimą, areštavo 
Seimo pirmininką ir kitus, ir 
Seimą išvaikė, pareikšda
mas, kad nuo šiol Lietuvą 
valdysianti armija, kitaip 
sakant, bus karinė diktatū
ra.

Tuo pačiu laiku kareiviai 
užėmę geležkelius, paštą, 
valstybės banką ir kitas val
džios įstaigas.

Kaune fašistai su klerika
lais išlipinę skelbimus, kad 
buvusi “bedievių” valdžia 
parduodanti Lietuvą bolše
vikams ir kitiems svetim
taučiams, todėl jie, fašistai, 
nutarę “savo tėvynę” gelbėt 
ir paima ją į savo rankas. 
Dalis armijos tečiaus pasili
kusi senajai valdžiai ištiki
ma ir nemananti fašistams 
pasiduoti.

Taigi šioje valandoje pa
dėtis da nėra visai aiški. Ne
aišku d a, kuo šitas juodųjų 
maištas prieš Lietuvos Res
publiką gali pasibaigti. Bet 
kau maištas kilo, tai jau abe- 
j nės nėra. Pralaimėję rinki
mus i pavaryti nuo šalies 
“aidymo, klerifcataf 
peilio ir—nori įsiveržti i vai
ri rią smurto keliu. 
: Tai dus pamoka ateičiai, 
kad juodašimčiams valios 
nereikia duoti. Laisvė yra 
geras daiktas tiktai tuomet, 
kada ji nėra naudojama blo
giems tikslams. Gi Lietuvos 
juodašimčiai parodė aiškiai, 
kad jie nori laisvės tiktai de
mokratinei valdžiai nuversti 
įr darbininkų organizaci
joms pasmaugti.

Toks jų “Rytas,” kuris pa
skutiniais laikais be paliovos 
spiaudė į valdžią gyvatiš
kais nuodais ir nuolatos kur
stė reakcinius gaivalus prie 
s.i kilimo, nebuvo nei karto 
konfiskuotas.
i Jokia kita valdžia pasau
lyje, kad ir demokratiškiau
siai tokios ' valios savo prie
šams neduotų.
.. Mes nesame smurto šali- 
rrinkai, bet kuomet reikalą 
pnsiėina turėti šu reakcija, 
tai.; švelnumą ir žmoniškumą 
peikia padėti į šalį.
■ Kaip sakėm, mes da neži- 
Eom'kųd šitas maištas pasi- 

aigs. Galimas daiktas, kad 
fašistai bus da sumušti. Bet 
valstybėje bus jau sukeltas 
hąrin las Ir .pakirstas pasiti- 
K^jiriias jos ateitimi. Lietu
vos kreditas užsienyje nuo to 
nepakils, bet nupuls. Daug 
butų buvę Lietuvai sveikiau, 
jeigu krikščioniškojo fašiz
mo smakui galva butų su
trinta iš pšt pradžių, pakol ji 
da nebuvo pakilus. 
{'' į 
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KAS YRA PATRIOTIZ
MAS?

Mes jau ne syki sakėm, 
kad patriotizmas, tai juoda
šimčių žaislas. Rusijos juo
dašimčiai prie caro valdžios 
vadino save “istinno russkije 
liūdi,” kas reiškia: tikrieji 
rusai, patriotai.

Mūsiškiai juodašimčiai 
dabar taip pat vadina save 

m tz___________a. i

šką:
“Siunčiu jums čeki, dėkoda

ma šv. Antanui, nes jo užtary
mu iškolektavau bila. kuri buvo 
labai senai užsilikusi.”

Kitas asmuo rašo taip:
“šiuomi prlsiunėiu jums če

ki baigiant noveną prie >v 
tano.
kelti

O trečias 
skamba:

“Prisiur.čiu jums čeki, dėko- | 
damas šv. Antanui, nes Įter jo 
užtarymą turėjau daug pasek
mių biznyje."

Šitokius laiškus skelbia 
patįs zokoninkai. Ar jie turi 
tų laiškų originalus, tai jau 
tik jiems vieniems žinoti. 
Tyrinėti, žinoma. mekas 
neis.

Tai yra aiškus humbugas, 

Idytas, jeigu Į ji kas atkreip-
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Užmačias Lietuvoj.
Motina turi 17 vaikų, ir 15 jų 

cyk apsirgo tymais.
Drg. A. Kalėda prisiuntė 

mums iš Rcckfordo, III., an
glų laikraštį, kur yra iš
spausdinta farmerio Banini 
šeimynos paveikslas. LL_ 
šeimyna susideda iš tėvo, 
motinos ir 17 vaikų — išviso 
19 žmonių.

Gatvinis kapitalistiškas 
lapas daro iš tos nelaimin- 

'gos šeimynos juokus. Girdi, 
Banini yra laimingas tėvas, 
nes jam nereikia važiuoti ki
tur “base bąli” geimio žiurė- 
ti. Aštuoni jo sūnus sudaro 
lošikų “komandą,” o motina 
su devyniomis dukterimis 
gali sudaryti “publiką.” Ir 
Banini galis pasižiūrėti “gei-

______ ______ mio” visai uždyką, nemokė- 
kuris veikiausia butų sustab- damas niekam įžangos.

Tečiaus “base bailu” Ba
tų valdžios domę. ninio šeimyna negali būt so-

Juk kiekvienas sveiko pro- ti. Ir tas pats kapitalistiškas 
to žmogus supranta, jog mo-1 laikraštis sako, kad kuomet 

Uinis stabas, vistiek kad ir Baninio šeimyna sėda prie 
/‘šventu Antanu” pavadin-stalo, tai reikia suraikyti 10 
i tas, turi tiek pat reikšmės, kepalų duonos, 
kiek ir kiekvienas molinis Viena duona žmonės vie- 
padaras. Atsistokit gi prieš nofc negali apsieiti. Jiems 
molinį stulpą, kuris palaiko reikia ir mėsos. Jei skaityti 
dalį triobos, ir pradėkit jo ūktai po vieną “pork čapsą” ( 
prašyti, kad jis iškolektuotų kiekvienai bumai, ir tai bus 
jums senas skolas, arba pa- jau 19 “čapsų.” Už vieną tik j - . - kiįenva.
keltų algą, arba padėtų biz- mėsą pareis apie 3—4 dole-įįį^ banditaiPs žrao£žu-
nvje! Juk tuomet netik ‘be-; riai, ir šeimyna da nepaval-Q “ •*dievini," bet ir kunigai paša- gj.s. išmarinti tokį pulk, I < n S
kj-tų, kad jus beprotis. vaikų, kad ir antfarmos, pa-įi^? pasalios’ vaiku augi-

O betgi lie skelbia savo teis apie 10 dolerių į dieną. • 5 «

Jo užtarymu f»va
algos."

ce-
An-

laiškas šitaip

!

i Kodėl ant jų pečių turėtų būt' Votų 
užverstas auklėiimas tokio

šita Pu^° vaikų, kuomet milio-
nieriai, kurie laiko po kelio- 
liką tarnų, neturi nei vieno 
vaiko?

Turtingi, mat, žino, kaip 
nuo vaikų apsisaugot. O 

ibiedniems žmonėms nevalia 
|to žinoti. Jiems tą draudžia 
(ir bažnyčia, ir valstybe.

“patriotais.” Kuomet 21 lap
kričio Kaune jie išėjo kelti 
prieš Lietuvos Respublikos 
valdžią maištą, tai ir šitą sa
vo darbą jie pavadino “pat
riotine demonstracija.” 

štai, paklausykit, kaip 
apie tuos triukšmadarius 
kalba Chicagos kunigų 
“Draugas” 15 gruodžio nu
mery :

"Antrą dieną po to. kai Kau
no raitoji policija nagaikomis 
kapojo ir kardais mušė per 
vienplaukių studentų, giedan
čių Tautos himną, galvas, liau
dininkų oficiozas ‘Lietuva’ Įdė
jo vedamąjį straipsnį, kuriame 
bandoma Įvykusių gatvėse eks
cesų kaltę suversti ant dabarti- 

i nes opozicijos, nei žodžiu nepri
simindama to, kas-gi iššaukė 
patrijotinę Kauno studentiją 
ruošti gatvėse demonstraciją,1 
kurios kom. Požėla neleido.“

Kaip matote, tikriausio . _ 
kraujo juodašimčiai, kurie. dieviai, 
nežiūrint uždraudimo įtaisė kytų, kad jus beprotis! 
Kauno gatvėse demonstraci- q betg-i jie skelbia savo Į . 
ją prieš valdžią, sukėlė riau-, laikraščuose, kad pas juos i ]' \ 
šes, ir sumušė policiją, tie molio stabas tokius stebuk- tokią naštą pakelti? į >0UtŲ permaža...
juodašimčiai, tai patriotinė padaro. Jie skelbia net ^aj da ne viskas. Pa- • ♦ »
studentija.” ir laiškus, kad jus apie tai bandykit 19 žmonių šeimyną p-alima nažvmėti kad

Ir “Draugas” kolioja \i-, neabejotumet. Reiškia, jus aprėdvt ir apaut, o pamaty-' ™nbernvrtė kaiD ir kiek 
daus reikalų ministeri Požė-,irgi galit gauti pas jų Anta- site, £ek kainUos. Junas ‘ aDsireiškfmas turi
lą "komisaru, ’ kam jis neda- (ną pagalbos, tik nusiųskite q kur pasninksminimas ir: sav0 priežastis. Šiandien, 
ve tiems ‘patriotams .eidi-. jiems čeki. Be čekio, zmo- kiti daiykai? Tas pats anglų j i<uomet moteris įgyta sau 
mo kelti maistą pne» x a - ma, nieko nebus. laikraštis sako, kad kuomet įaiSVę ir jygybe' taip^apsčiai

. Tai ve. kame tų stebuklų,Banini nusįveža ^0 šeimy-;naudoja ‘ tironizavimui įr 
“Draugo- išmanytu, poli- gilioji “tajemnycia. Zoko-, ną j miestelį ant “šio,” tai jis | skriaudimui savo vyrų, bus 

cija neturėjo tiems juoda- ninkai r'““ l - - - -
šilučiams daryti jokių kliu- Lietuvoje, kur tamsus kai- eiies‘ sėdynių. Banini yra ti-;

Karčioji Teisybe.
Žmonės paprastai Pijo pa

silikti senberniais bei sen
mergėmis. Išrodo net, kad i 

, tą žodi žiūrima kaipo i koki 
keiksmažodi. Bet pagal tei
sybės, argi vyras, kuris guli 

. vienoje lovoje su motere, 
• yra kaip nors švaresnis, do
mesnis, ar šventesnis už tą, 
kuris guli vienas?

» t; C

i Ištik rujų, 
lis” (senas •> išve-

i
I

t

I 
i 
:augina? Bet kaip tuomet, jei kus.

Taip audringai ėmus siu-
■ buotis reakcijos bangai ir 
i mėginant politinio gyveni- 

________ _____ T___ • mo klausimų sprendimą per
ina? Pagalios, vaikų augi- nešti i gatvę, aiškus daiktas, 

. . nimas butų nuopelnu tik tuo- uv.uva.
Kaip biednas žmogus gali me^ kada žmonių ant svieto nei parupo reakcijos pavo-

kad demokratinei visuome-

jus ir smurto keliu mėgini
mas klerikalus grąžinti val
džion.

Tuo reikalu lapkričio 28 
d. Kaune Įvyko eilė mitingų, 
būtent, Tilmanso salėj, Šan
čiuose, Aleksote ir studentų 
susirinkimas Koperatyvų 
salėj, ir visur sutartinai buvo 
reikalaujama, kad valdžia

• » • • . • *■ * ’ j L Cll4v( 1111141 G? » vz V T 1 r J 9 u # v e 9

nori pasipinigauti. turj pirkti teatre čielas dvi \-ietoie čia naduoti ištrauka rasistiniam pneskonstituci- 
kur tamsus kai- eiles sėdynių. Baniui yra ti-. vjeno senovės rašytojų niam judėjimui 

čių, nes jie giedodami “Tau- miečiai tiki Į dangaus kara- Gintis katalikas ir nedėldie- }juvenal) kuris šitaip rašė:
tos himną” nusiėmė kepures, lystę, tenai tokie biznieriai nį0 susilaukęs nori nuva- ---Koks yra tas pasiutimas,
Poiclrio n’a no 'Žmonių THnlpTlS ŽH- /•in a-n tt _ ? Jį

. . J -- , ! kia 19 blizgančių dešimtukų i{^aaii pakęsti moteries tiro-
l koje gi, kur į danąų nedaug, palikti. . nvbe, kuomet vra tiek daug

Devyniolika žmonių noki .geru” virvių sviete, kuomet 
yra aukštų langų, iš kurių 
gali iššokti, arba kuomet yra 
taip parankių tiltų? Kam 
priimti ką nors Į savo namus, 
kuri gal uždarys duris prie
šais veidą seno tavo draugo, 
kuri tu pažinojai nuo kūdi
kystes laikų? Kuomet tu jai 
neįtinki, ji verkia, nes ji vi
suomet turi ašaras prirengus

R. Vaitia.

Reiškia, jie ne bolševikai; vilioja iš žmonių pinigus ža- žinot bažnyčion. Čia vėl rei-! kuris verčia tave vesti? Kaip 
jie tikri patriotai ir... tikri dėdami jiems dangų. Amen-’’• • ’* ” ’ 1
juodašimčiai! į _

Užtai gi susipratę darbi- kas tiki, zokoninkai žada do- __ _______ _____ ,
ninkai ir neapkenčia tų žmor l®rių. Apie dūšios išganymą vežimą nesutilps. Ir Bani-: 
niu, kurie vadina save pa- jie čia visai nekalba, šitokiu; rriui prisieina laikyti 4 for- 
triotais. Jie žino, kad tikre- “štofu čia, mat, nieko ne-;dus> get ir fordai nevažiuoja

_____ ___ . niui prisieina laikyti 4 for- 
______ Jie žino, kad tikre- “štofu čia, mat, nieko ne-j dus. get jr fordai nevažiuoja 
nybėje patriotizmas, tai ma- apmulkinsi. ' jeigu nepripili į juos gazoii-
ska, po kuria visokie chuii- Bet jeigu jau tas jų šv. no. O gazoliną reikia pirkti, 
ganai 
veidą

užkirstų

fašizmą ir reikalauti vyriau
sybę griežtos antifašistinės 
politikos ir pašalinimo fa
šizmo skleidėjų iš mokyklų 
ir valstybinių Įstaigų.

Dar priimtos rezoliucijos 
dėl universiteto senato 
sprendimo ir demagogiško 
studentų atstovybės, sušauk
to susirinkimo.

Susirinkiman atėjusių Įsi
registravo 451 studentas. 
Nestudentai registracijos la
pe neįsirašė nė vienas. Bal
suojant rezoliucijas balsavo 
1 prieš, 7 susilaikė ir visi už.

Baigiant susirinkimą su
giedota tautos himnas, gau- 
deamus ir išsiskirstė pasiry
žę energingai kovoti prieš 
juodašimčių bangas ir fašiz
mą.

Darbininkų mitingas.
Sekmadienį, lapkričio 28 

d., 13 vai. Tilmanso salėje 
Įvyko socialdemokratų su
šauktas darbininkų mitingas 
obalsiu: “Prieš juodašim
čius.” Darbininkų buvo pri
sirinkus pilnutėle salė. V isų 
kalbėtojų buvo pabrėžta, 
kad bendras laisves prieši
ninkas yra juodasis fašiz
mas.

Mitingas prasitęsė iki 18 
vai. Kalbėjo apie 20 kalbė
tojų. Socialdemokratų buvo 
nurodyta, kaip reikia bran
ginti ir saugoti laisvą demo
kratinę musų šalies tvarką, 
kad fašistų ir komunistų ke
liai ir tikslai yra vienodi: 
pasmaugti demokratiją ir 
Įvesti tokią tvarką, kad ne
žymi mažuma valdytu šalies 
didžiumą. Ant galo buvo 
priimta socialdemokratų pa
siūlyta rezoliucija, kurioj 
tarp kit ko sakoma, kad su
sirinkimas, apsvarstęs juo
dašimčių fašistų veikimą 
Lietuvoje atrado, kad darbi
ninkų klasei yra svetimi vi
sokie avantiūrų ir smurtu 
keliai, kad Lietuvos juoda 
šimčiai, kademai ir jų taniai 
rengiasi sm’hrto keliu nuvtį
sti demokratinę vyriausybę. 
Susirinkimas nutarė, kari 
darbininkai palaikytų demo
kratinį Lietuvos susitvarky
mą ir už jį kovotų prieš viso
kius jos priešininkus. Griež
tai protestuojama prieš juo- 
dašimčių-fašistų kraujage- 
riškus smurto žygius, nu
kreiptus prieš darbininkų 
klasę ir dabartinę vyriausy
bę, kaip tai buvo padaryta 
lapkričio 21 d., juodašim- 
čiams - kademams suvilio- 
jant studentus Į pogrominę 
priešvalstybinę demonstra
ciją. Reikalaujama, kad vy
riausybė imtųsi griežtų prie
monių prieš klerikalų prieš
valstybinius darbus, kati 
griežtai nubaustų visus kal
tininkus ir tt.

Po mitingo visi ramiai ir 
tyliai išsivaikščiojo i namus.

kelią. _ -
Dėl lapkričio 21 d. Įvykių 

rezoliucija priimta tokia:
Pažangiųjų studentų susi

rinkimas, apsvarstęs lapkri
čio 21d. Įvykius Kaune, kon
statuoja, kad:

1. Surengtame neva “vals
tybiškai ir tautiškai” nusi- 
stačiusiujų studentų mitinge 
dalyvavo daug pašalinių as
menų, mitingo rengėjų .{lei
džiamų ir nieko bendro su 
studentais neturfrtčhf;

2. Mitingo dalyviai visai 
nedavė kitaip manantiems 
studentams kalbėti, vartoda
mi smurtą ir grasindami iš
mesti pro langus.

Tokie pat grąsinimai buvo 
vartojami ir už replikas: ša
lin fašizmą ir p.

3. Kad pats mitingas ir 
demonstracija buvo sureng
ta fašistinių gaivalų, vado
vaujant kademų blokui poli
tiniams tikslanls, kad išpro
vokuotų. dabartinę vyriau
sybę,

Todėl pažangiųjų studen
tų susirinkimas nutarė:

a) Griežtai protestuoti 
prieš studentų vardo valkio
jimą ir jo išnaudojimą fašis
tų tikslams;

b) Visa kaltė už lapkričio 
21 d. Įvykius tenka mitingo 
ir demonstracijos rengėjams 
inspiratoriams.

Dėl fašistinės reakcijos 
priimta tokio turirtio rezoliu
cija:

1926 m. lapkričio 28 d. 
Įvykęs koperacijos rūmų sa
lėj pažangiųjų studentų mi
tingas konstatuoja, kad Lie
tuvoje fašistinis gaivalas, 
vadovaujamas reakcingų 
klerikalinių gaivalų, prade
da drumsti Lietuvos gyveni
mą ir turėdamas galvoje, 
kad fašizmas siekia smurto 
ir teroro priemonėmis už
gniaužti politinį ir kulturinį
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slepia šlykštų savo Antanas toks gabus biznie- i Reikia ..pirkti ir aliejų, ir 
ris, tai kokiems galams jie Hajtfe,’? ir kitokius priedus.

-———. *. reikalauja iš žmonių čekių/ Kuomet Banini apsivedė 
Jeigu jis padeda kitiems pi- jam U2teko vienos stubos. 
nigų pasidaryt, tai kodėl jis papar jjs turėjo pasistatyt'

ANTANAS KAIPO ? 
BIZNIERIUS. _ .

,. x “ta » negali padėt patiems zoko-1Š>ų metų “Draugo 277-
tame numery, o-tan.e- pusta-, Q g . irwĮo ju hum. 
py, yra įsspausdmtas nepa- . "L, 1
prastas apskelbimas, {dėtas 0 ' į

jame švento Antano plikojo —----- 1 “

ŠV.

paveikslas, o prie paveikslo KAPU AITKO^ 
šitoks paaiškinimas:. New
x -r I . • • • . I « ■Yorko valstijoj, ant kalno 
vadinamojo “HigMands of Žymus francuzų moksli- 
the Hudsori,” yra; didelis ninkas Kamilas Flamano- 
klioštorius, , kur gyvena šv-. pas apskaičiavo, kiek galėjo 
Prano ordeno zokeminkai su žūti per karus žmonių. Sulyg 
“seserimis.” Šitie “šventi* j^aJ«ąvimu nuo Egip- 
žmonės turi tenai savo ba& 
nyčią, kurioje yra pastatu 
tas šv. Antano stabas ir pne 
to Antano eina “amžinoji 
novena.” Jau keturiolika 
metų kaip zokoninkai prie 
to molinio Antano meldžia
si, ir tos maldos atneša daug 
gero tiems, kurie jas užper
ka. (Už dyką, mat, ir zoko
ninkai nedirba!)

Šitame skelbime, šv. ‘Prano 
klioštorius rekomenduoja 
šv. Antaną visiems Ameri
kos biznieriams kaipo gabų 
agentą ir pagelbininką biz
nio dalykuose. Pavyzdžiui, 
jus turit bučem^ ar kokį 
biznį, ir jūsų kostumeriai 
nemoka jums skolų. Jeigu 
jus užpirksite “amžiną novė- 
ną,” tai yra tokią maldą, ku
ri kas sąvaitę atsinaujina ir 
niekad nepasibaigia, tai ši
tas šventas Antanas iš Peek- 
shill, N. Y. 
lektuos.

-Netikit?

Žymus francuzų moksli-

1
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Kuoflaet Banini apsivedė, !
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ir kitą namą, nesieks pulkas tam tikslui.”

to viešpatavimo laikų, t. y. 
bėgyj trijų tūkstančių metų 
per visokius karus yra žuvę 
nemažiau 1,200 milijonų 
žmonių, arba vidutiniškai po 
40 milijonų per šimtmetį, po 
vieną žmogų kas minutė. Jei 
supilti tų žmonių pralietąjį 
kraują į vieną vieta, tai gau
tume juras 18,000,000 
metrų ilgumo, tiek pat platu
mu ir per metrą gilumo. Iš tų 
žinonių griaučių (kailių) su
stačius* vieną prie kito išeitų 
penki stulpai tokio ilgio, kad 
pasiektų mėnulį. Jei suvertų 
tų žmonių kaukoles (galvų 
kaušus) ant kokios virvės, 
tai išeitų toks ilgas vainikas, 
kurio užtektų šešis kartus 
apsukti aplink žemę. Vienoj i 
tik Europoj vidutiniškai per! 
mėnesį išžudyta žmonių di
desnis skaičius, nekaip gra-i 
žų vakarą mes matom dan
guj žvaigždžių.

Tiek per karus žuvo žmo- 
Štai įrodymai, nių.

tas Skolas iško-

*’< rJ
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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.

DANGAUS GYVENTOJAI. (ja “Keleivio" Kalendoriaus 1927 m.)

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

“KELEIVIO” ADMINISTRACIJA.>.— ■
t M
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PASTABELES.
Koks yra skirtumas tarp 

Romos katalikų bažnyčios ir 
neprigulmingos bažnyčios? 
Skirtumas toks, kad “rymio- 
kas” turi atiduoti dali savo 
pinigų popiežiaus ir vyskupų 
užlaikymui, o “nezaležni- 
kas” viską pasilieka sau.

* ♦ »
Tūli žmonės nusiskun

džia, kad dabartiniu laiku 
“juodvarniai” landžioja pas 
juos kalėdodami ir neduo
da ramybės. Aš duosiu gerą 
patarimą: prisirašykit prie 
socialistų, tai kunigas iš tolo 
jūsų namus aplenks.

♦ ♦ *

Gal niekas taip neyargsta, 
kaip Lawrence’o moterėlės 
progresistės. Norėtų palai
kyti mokyklą, bet neturi mo- 

_ kytojo; o kaip gauna moky- 
judėjimą* nutarė: kviesti vi- to ją, tai tuomet mokinių ne- 
suomenę kelti akciją prieš turi. Žinių Rinkėju.

t
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KELEIVIS

Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

a

'Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

NEWARK, N. J.
Žodis Maskvos davatkoms. j

Kadangi Maskvos davat- ■ 
kos nuolat šmeižia kitaip 
manančius žmones, o ypač , 
mirusią Prusalaičių šeimy
ną, tai čia aš noriu parodyt 
visuomenei tų davatkų dar
belius. Pavyzdžius imsiu 
vien tik iš Newarko koloni
jos.

Komunistas barzdaskutis 
Ur—nas pabėgo su St—tie- 
ne; Minėtas komunistas ne
paisė, kad St—tienė buvo 
dviejų vaikų motina ir turė
jo apie 40 metų ir buvo apsi
karsčiusi rąžančiais ir škap
lieriais. Jam rūpėjo tos mo
ters pinigai, kuriuos ji pasiė
mė nuo vyro sumoje 900 dol.

Kiti du komunistai broliai 
T—liai laike karo buvo geri 
patriotai, tarnavo Amerikos 
kariumenėj, o sugrįžę iš 
Franci jos mokino komunistų 
chorą dainuot “Internacio^ 
nalą.” šitie du komunistėliai 
taipgi prisikalbino vieną 
moterį ir išdūmė laimės jieš- 
koti.

Ketvirtas komunistas Č— 
kus palikęs savo moterį su 
dviem mažais vaikučiais 
varge, išvažiavo nežinia kur.

Penktas komunistas P— 
nas irgi palikęs savo moterį 
išsikraustė iš Newarko.

šeštas ir septintas komu
nistai (K—tis su P—čiu) į 
teismą nuėjo, nes negalėjo 
pasidalinti svetima motere.

Aštunta komunistė D— 
kienė patraukė teisman savo 
seserį ž—kienę, reikalau
dama 500 dol. atlyginimo už 
kokias ten kalbas, žmonės 
kalba, kad ji pasogos norėjo 
iš sesers, bet pati turėjo ir 
teismo lėšas padengti.

1920 metais aš sugrįžau 
dirbti į savo seną vietą ir ten 
radau jau bedirbant Norbu- 
tą iš Brooklyno. Pamatęs 
mane skaitant “Naujienas” 
jis vos neapalpo. Girdi, kam 
tu skaitai tą smalavirių ga- 
zietą. Į tai aš daviau jam tin
kamą atsakymą. Vėliaus, 
kada mudu su Norbutu apsi- 
pažinom geriau, jis prašė 
mane, kad aš išmokinčiau jį 
darbo, o jis išmokinsiąs ma
ne munšainą daryt. Aš jo 
propoziciją atmečiau, paaiš
kindamas, kad man munšai- 
nas nereikalingas.

Tai matot, kuomi pasižy
mi komunistai ir kokį gyve
nimą jie veda. Ir šitokius 
gaivalus “Laisvė” vadina 
“susipratusiais draugais,” o 
garbingos atminties užsitar
navusią Prusalaičių šeimyną 
visaip šmeižia.

M. Janušonis.

telno grieko” nepapildė: nei 
ant vieno socialistų paren
gimo ar išvažiavimo neatsi- 
lanke. Gerai žmogui būti be 
“nuodėmių,” bet ar visi gali 
taip padaryti? Kam gi tuo
met “pragaras” butų reika
lingas?

Kodėl L. D. ir S. draugys
tė važiavo į Brightoną šo
kius rengti? Ar ant tos die
nos Cambridge’uje svetainių 
nebuvo? Tą, turbut žino tik 
brightonietis. Bet visgi pen
kinę kai arklį uždirbo.

9 • •

Tūlas laikas atgal vienas 
reporteris barė per “Kelei
vį” Cambridge’aus lietuvius 
už nerangumą, kad visai ma
žai jų atsilankė ant Lietuvos 
artisčių koncerto. Bet štai, 
į Lietuvos Sūnų draugystės 
balių susirinko viiš šešių 
šimtų ypatų. Taigi neatrodo, 
kad Cambridge’aus lietuviai 
butų taip nerangus.

Žvalgas.

AKRON, OHIO.
T. M. D. kuopa pradėjo 

darbuotis.
Nors jau keli metai, kaip 

Akrone gyvuoja Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės kuopa, 
bet lig šių metų buvo kaip 
ir apmirus. Šiais metais prie 
kuopos prisirašė keletas 
darbštesnių narių ir kuopa 
pradėjo atgyti. Vasaros lai
ku kuopa turėjo pikniką, ku
ris davė gero pelno.

Lapkričio 27 d. minėta 
kuopa turėjo perstatymą po 
vardu “Užsipelnė Diplomą.” 
Aktoriai savo roles atliko 
gerai. B. Beleckienė, T. Ber- 
notaitis ir V. Neverauskas, 
kaip visuomet, taip ir dabar 
lošė pagirtinai. Taipgi gana 
gerai lošė J. Garonis, J. Gin- 
skienė ir J. Noreika. Bet P. 
Dluskis kaimiečio rolėj lošė 
žemiau kritikos.

Viską Matęs.

C AMBR1DGE, M ASS. 
Biskučiai.

Tūlas laikas atgal Cam- 
bridge'uje vienas lietuvių 
Maskvos garbintojų atėmė 
sau gyvastį pasikabindamas 
kilpoje. To žmogaus saužu- 
dyste niekas nebandė pasi
naudoti, kad Įkandus savo 
politiniams priešams. Bet 
kuomet netikėtai patiko ne
laimė Prusalaičių šeimyną, 
ir nors jokių įrodymų nėra, 
kad jie butų papildę saužu- 
dystę, vienok klerikalai su 
komunistais visaip dergia 
velionių Prusalaičių vardą. 
Prusalaičiai, mat, buvo so
cialistai.

Tai tiek pas klero-komu- 
nistus žmoniškumo teliko.

♦ *
Pas mus prakalbų sezonas

NORTH ADAMS, MASS. 
Užmušė lietuvių vaiką.
Lapkričio 18 d. automobi

lis užmušė Jurgio Kundroto 
6 metų vaiką. Eidamas į mo
kyklą Kundročiukas su ki
tais vaikais užsikorė ant pra
važiuojančio troko. Pava
žiavus kiek trokas pasuko 
kur jam reikia. Vaikai pra
dėjo šokti nuo troko ant že
mės. Paskui troką važiavo 
tūlas daktaras savo autcmo- 
bilyje ir užvažiavo tiesiai 
ant nušokusio nuo troko 
Kundročiuko. Vaikas tuo- 
jaus mirė.

Kundrotai labai apgailes
tauja savo žuvusio sūnelio.

Lai šita nelaimė būna per
spėjimu kitiems lietuvių tė
vams, kad pamokintų ir 
Įdraustų savo vaikus nesi- 
karstyti ant važiuojančių au
tomobilių ir trokų.

Petras.

ROCKFORD, ILL.
Moteris turi 2 vaiku ir vyrus 

vilioja.
Pernai metais tūla Mary 

K—nė pasiskelbė laikraš
čiuose, kad pajieško vaikino 
apsivedimui. Adresą savo 
padavė Į Eureka, Cal. Bet ji 
pati nemoka nei rašyt, nei 
skaityt; laiškus jai rašė kita 
moteris, Anna B.

Ant to paskelbimo atsi
šaukė 12 senbernių. Pama
čiusi tiek vyru, norinčių ap
sivesti, Annai B. pasidarė 
pavydu ir ji pasisavino visus 
tuos vyrus sau, o Mary K-nėjau senokai prasidėjo. Apart Upį atstūmta.

paprastų organizacijų, su 
prakalbomis pasirodė ir 
nauja partija, būtent, “lietu
viški republikonai.” Pas tū
lus žmones drąsos yra dau
giau, negu proto.

♦ $ ♦
Musų Romualdas per barberį ir 2 vaiku, 

šiuos metus nei vieno “smer- A. Kalėda.

Iš tų 12 vyrų Anna B. išsi
rinko ant galo tik tris ir vi
siems trims pasižadėjo. Gir
di, tik prisiųskite jai pinigų 
ant tikieto, ir tuoj gausite 31 
metų moterį. Pasirodo betgi, 
kad šita moterėlė turi vyrą

EL1ZABETH, N. J. 
Rezoliucija.

Kadangi dabartinė Lietu
vos valdžia, susidedanti iš 
liaudininkų ir socialdemo
kratų, prižadėjo prieš Seimo 
rinkimus panaikinti klerika
lų išleistąjį juodąjį įstaty
mą, skiriantį Lietuvos darbi
ninkus ir valstiečius nuo A- 
merikos lietuvių darbinin
kų;

Kadangi Lietuvos darbi
ninkams ir valstiečiams bu
vo žadėta laisvė spaudos, 
laisvė žodžio ir laisvė susi
rinkimų, tid pasitikėdami 
jie skelbiamu obalsiu ir rin
ko minėtų partijų įstatytus 
kandidatus, kad sutriuški
nus klerikalų išleistus įstaty
mus;

Kadangi klerikališkoji 
Lietuvos valdžia išleido spe
ciali įstatymą prieš Ameri
kos darbininkų laikraščius ir 
juomi remiantis žiauriai per
sekiojami Lietuvos darbinin
kai ir valstiečiai už skaity
mą laikraščių, patekusių 
Lietuvon, ir kadangi Lietu
vos valdžia dar neišpildė 
savo prižadų ir klerikaliniai 
Įstatymai tebėra galioje,—

Todėl mes, S. L A. 3-čia < 
kuopa, savo susirinkime 1 d.l 
gruodžio, 1926, Lietuvių 
Svetainėje, 269-73 Second 
St., Elizabeth, N. J., vienbal
siai nutarėm reikalauti, kad 
butų panaikinta minėtas įs
tatymas ir nuimta cenzūra 
nuo Amerikos lietuvių dar
bininkų laikraščių “Vilnies,” 
“Laisvės” ir “Darbininkių 
Balso.”

V aldyba:
Pirm. A. Skairus, 
Rast. V. K. Sheralis, 
Ižd. B. B. Raubo.
Redakcijos pastaba: Išro

do, kad SLA. 3-čią kuopą 
’ kontroliuoja komunistai, nes 
rezoliucijoj kalbama tik apie 
komunistų laikraščius. “Vil
nis,” “Laisvė” ir “Darbinin
kių Balsas,” tai ne Amerikos 
lietuvių darbininkų laikraš
čiai, bet Maskvos parapijo
nų organai. Nei Lietuvai, nei 
dabartinei Lietuvos valdžiai 
jie niekad gero nelinkėjo, 
bet visuomet plūdo jas ir 
šmeižė. Kur gi tuomet jų 
nuosakumas reikalauti, kad 
Lietuvos liaudininkai ir so
cialdemokratai, kuinuos jie 
vadina “kraugeriais” iri 
“žmogžudžiais,” teiktų; 
jiems tokių malonių ir pa-j 
lengvinimų?

Komunistai neturi nei tei
sės šitokių reikalavimų sta
tyti Lietuvos valdžiai, nes jų 
komunistiškoji valdžia Rusi
joj elgiasi daug aršiau, o bet
gi jie prieš ją neprotestuoja. 
Bolševikų cenzūra Rusijoj 
yra uždraudus visus laikraš
čius, išskyrus tik savo kazio- 
nus organus, ir visų šalių ko
munistai tam pritaria. Taigi 
jie neturi teisės protestuoti 
ir prieš Lietuvos cenzūrą, 
kuri neįleidžia jų laikraščių.

Reikia da pažymėti, kad 
šitoj rezoliucijoj yra daug ir 
melo. Pavyzdžiui, joje tvirti
nama, kad “Lietuvos darbi
ninkai ir valstiečiai yra žiau
riai persekiojami už skaity
mą laikraščių.” Tai yra di- 
džiausis melas, kokį tik ko
munistų agitatoriai skelbia.

Už skaitymą laikraščių 
Lietuvoje dabar niekas nėra 
persekiojamas; net ir ko
munistams leista savo laik
raščius platint.

Tiktai Rusijoj darbinin
kams nevalia skaityt kitokių 
laikraščių, išskyrus tuos, ką 
vrldžia leidžia. Taigi, jei 
SLA. 3-čios kuopos “veikė
jams” taip jau rupi spaudąs 
laisvė, tai šita savo rezoliu
ciją jiems reikėjo adresuoti

*■

J4

ima apsižiūrėkite, kad nepa- 
idaiytumet klaidos.” Tavorš- 
čiai, išgirdę šitą perspėjimą, 
susimaišė ir nežino kas da
bar daiyti. Bet tuojaus iš
lindo iš kampo Uršulė su ta- 
vorškomis savo, ir visos pra
dėjo rėkti. Pasidarė tikras 
kačių koncertas. Vieni juo
kiasi, kiti pyksta ir liepia 
joms sustot. Vienas prusei- 
kinis kamarotas norėjo su
stabdyt vieną moterėlę, kad 
nerėktų, bet toji sutrepsėjus 
suriko nesavu balsu: “Šarap, 
ba duosiu į snukį.” Taip 
svarstė, galvojo ir triukšmą 
kėlė virš valandos laiko, o 
nutarimo negalėjo išnešti. ;

Tai šitaip A. P. L. A. 9-ta 
kuopa svarsto savo draugi
jos reikalus.

Dabar daugelis vyrų ir 
moterų turi smagaus juoko. 
Jie sako: “Toms sportėms 
raškažytis buvo gerai, o kai 
korespondentas parašė tei
sybę apie tų išdykėlių dar
belius, tai negerai.”

Tai taip tas “darbininkų” 
laikraštis “Laisvė” išmokino 
savo pasekėjus eiti į palšą
sias minias ir “organizuoti” 
darbininkus. Aš nuo savęs 
duodu APLA. 9 kuopai pa
tarimą, kad kitų organizaci
jų reikalais nesirūpintu, o 
tik žiūrėtu, kad viskas butu

CLIFFSIDE, N. J. 
Iš draugijų darbuote*. 
Pabaigoj 1925 metų čia 

susitvėrė A. L. N. P. Kliubas. 
Nors šis Kliubas gyvuoja tik 
antri metai, bet pasekmės 
jo darbuotės yra geros. Vie
tiniai komunistai bando 
Kliubui pakenkti. Vienok jų 
pastangos eina perniek. Tie
sa, jie atkalbino nuo Kliubo 
kelis narius, bet tas Kliubui 
nieko nekenkia. Geri nariai 
nuo Kliubo neatsitrauks, o 
prastų nariu Kliubas neno
ri.

Gruodžio 2 d. įvyko Kliu
bo metinis susirinkimas. Ka- 

Idangi pasirodė, jog Kliubas 
turi grynais pinigais apie 
1,000 doL, tai nutarta po 
naujų metų mokėti nariams 
ligoje pašalpą. Susirgę na
riai gaus po 6 dol. sąvaitėje, 
o atsitikime nario mirties 
Kliubas pasamdys beną ir 
palydės savo draugą į ka
pus su muzika.

Šįmet Kliubas turėjo už
siprenumeravęs “Keleivį,” 
“Vienybę” ir “Laisvę.” šia
me susirinkime nutarta at- 
naujint “Keleivį” ir “Vieny
bę,” o vieton “Laisvės” užsi
prenumeruoti ^‘Naujienas.” 
Kliubiečiai atmetė “Laisvę” 

1 todėl, kad ji tankiai Kliubą 
1 šmeižia. Iš visų laikraščių

Nauji Lietuviški Rekordai Dėl Gruodžio.
Lai Columbia Naujo Proceso Rekordai sv.teiks jums 

i*ePŽių paaihnksEunimų. Jus galite pasirinkti ii didelės 
dagęybės artistų ar muzikalių dalykų ta viską, ko jus 
norite užgirsti grojant ir dainuojant jūsų pačių namuose. 
Columbia turi geriansins artistus ir Columbijcs rekor- 
***** r*fc°*’dai, nesigirdi čirškimo, visuomet yra

kaip lygiai ir kitokiems pasisma- 
tiyti rekordai yra pavyzdžiai Co- 
dyW visuomenei.

lt Colią 75c.
Išgėriau Septynias. Jonas Butėną-. Baritoną.-;. 
T.npunr. Jonas Butėnas, Baritonai.
Kitayaaka. Polka. Jgrajino vo1umL<jos Orks. 
Kaimiečių Vairas Jgrajino Colinnb'jos Orks. 
Kalėdų Pasveikinimas. Ona Eiežitt ė, Sopra
no. Salome Čerienė, Aito.
Ei, E alodas. Ona Biežienė, Soprano, Salome 
Čerienė. Alto.
Šueata Naktis Jonas Butėnas, Baritonas. 
Kai Jau Kristus Gema. Jonas Butėnas, Barit. 
Ištikimas Draugas. Polka InstruLKatališkas 
Kvartetas.
RegJia Vadcas. Iastrumeutaiiškas Kvartetas. 
„Du! Dėl Dudešč”. Justas Kudirka, Tenoras. 
wDžiugeiėtkai’’. Justas Kudirka, Tenoras 
Uakmas Medvintojat. Polka. Jgrajino 
Columbijus Orkestrą
Tiektum Poccič. Polka. Jgrajino Colarubi- 
jos Oukcstra.

KdMą
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Rinkiniai — 10 Colių 75c.
Are Maria. Oiga Roller, Soprano. 
Sveika Maria. Marė KanJuutė, Soprano.
Ijuksona Diena Mums Nušvito. Jonas Butė
nas. Baritonas.
Paikio* Aat Kebų Jonas Butėnas Baritonas. 
Daržely Alyvų. Jonas Butėnas, baritonas.
Jėzau Kristau Maloniausias. J. Bu'cuas, Bart. 
Gal šiandienų. Jouas Butėnas. Ba: itonas.
Sve'kas Jėzau Mažiausias, lonas B 'lėnas. Bar. 
Kūtele. Kun. S. J. Strumas, Tenoras. 
Gloria. Kun. S. J. Struckos, Teroras.
O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis. Tėvynės 
Kalėdų Giesmės.
Ateikite čia Jus Ištikimieji.

. d« Giesmės.
Šventoji Išiatmiagoji Nakt's.
du Giesmės.
O Ištikimoji Fe šis. Tėvynės

$
Tėv nės Kalė

tvarkinga ir gražu pas save, kliubiečiams geriausia pa-

i

Tėvynės Kalč- 

Kalūaų Gicsm. 
Cahmbia Phonograpli Company — New York 

umoia
PROC1SS

The Electric Records 
Without Scratch
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GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IŠD1RBYSTĖS 

GRAMAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir mondogistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. ' Iš 
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gera patarnavimų. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei 
plajrer pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujausios 
dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųskit už 2e. štampų.

GEO. MASIUONIS
!233 BKOADWAY, SO. BOSTON. MASS.
- * * Tel >So. Bos ton 1456-J.

• t.K-U.

Taipgi turi būt griežtai už
drausta susirinkimuose keik
ti ir juodašimčiais vadint ki
tus narius ir draugijas, nes 
tokie pasielgimai labai daug 
blogo žada ateityje dėl or
ganizacijos. Kamarotas.

tinka “Keleivis,” tori ei nu
tarta “Keleivį” paimt sau už 
organą.

Kliubo valdyba sekan
tiems metams pasiliko ta pa
ti, išskyrus protokolų rašti
ninką, kuris atsisakė. Išrink
tas smarkesnis už senąjį ir 
todėl tikimasi, kad jis savo 
darbą atliks tinkamai.

Kliubo valdyba susideda 
iš šių narių: Pirm. J. Ste- 
phan, pagelbininkas J. Ma- 
kackas, prot. rast. J. Bumei- 
kis, fin. rast. J. Puzens, ka- 
sierius L. Portz, maršalka F. 
Urban; direktoriai: J. Kar- 
sokas, J. Horbin, J. Bumei- 
kis; iždo globėjai: W. Ra- 
szimas, J. Bakunas, F. G. 
Adams; knygų peržiūrėtojai 
W. Mučinskas ir J. Baku
nas.

Nutarta 31 d. gruodžio su
rengti vakarėlį Kliubo rui
muose, kur pasitiksime nau- 

brendęs ir pritarėjų, rodosi, i jus metus. Įžanga visiems 
yra užtektinai. {bus dovanai. Kviečiami atsi-

Čia yra dvi moterėlės, ku- lankytį visi, kliubiečiai ir ne- 
rios “aukauja” savo meilę 
senberniams. Tos moterėlės 
turi gerus vyrus ir joms ne
pritiktų su svetimais roman
suoti. Kuomet tie vyrai daži- 
nos apie savo moterėlių neiš
tikimybę, tai kils skandalas.

Lowel lietis.

LOWELL, MASS. 
Komunistai pakriko. Reikia 
sutverti socialistų kuopę.
Pas mumis komunistai, 

galima sakyti, jau visai pa
kriko. Čia dar šiaip-taip gy
vuoja ALDLD. kuopa, bet ir 
ta baigia merdėti. Nesenai 
du komisarukai sumanė iš
mesti iš minėtos kuopos vie
ną senbernį. Jiems tas ir pa
vyko. bet už tai kuopoje kilo 
dar didesni nesutikimai, ku
rie, veikiausia, užsibaigs vi
sišku kuopos pakrikimu.

Komunistams baigiant 
nykti reikėtų sutverti socia- 

jlistų kuopą. Laikas jau pri

i i

I

NEW KENS1NGTON, PA.
A. P. L. A. 9-to* kuopos mi- 

tiofa* ir “ptfogresisčių”
skunda*. -.

Sumaniau nors kelis žo
džius parašyti apie netvar
kingą APLA. 9-tos kuopos 
metinį mitingą. Narių susi
rinko apie 60. Iš pradžios su
sirinkimas cio gana slidžiai, 
nors pirmininkas ir netvar
kingai jį vede. Pirmiausia 
išrinkom naują valdybą 
1927 metams ir 6 delegatus į 
sekantį APLA. seimą, taipgi 
darėrhe visokių betvarkiškų 
įnešimų. O pirmininkas, nors 
senas ir plikas, bet pasirodė, 
kad jis visiškai nemoka tvar
kyti susirinkimo. Prie pa
baigos priėjom prie skundų 
skyriaus, šičia tai turėjom Ti^’paifsus“' '“pakilo 
daug smagaus juoko Mat , • • • * -
koks tai “Aido _korespon- 
dentas pąraae apie ką; ku- balsu:
nų “bolševiku ir 
ęręsiscnj raudonojo kazoko į jjg įvardin’ vien? „arį 
šokimą ir apie kokio tai gydamas,
D>'s>^ A 9\*^Tui braukt tą_“juodašimtį” iš A.

čionkos padavė skund _ __
Aido korespondento į A. baiso jr atsistojęs griežtai 

fcimą, sakydamos 
pondentas šmeižia

“biaurybę” skaudžiai “nu- 
fainuotų.” Tik visa bėda, 
kad nežinojo to korespon
dento vardo, o gal jis r.ėra 
APLA. narys. Pirmininkas 
tą skundą priėmė aat apkal
bėjimo ir pats žargeniškai 
perskaitė iš “Aido” tą kores
pondenciją, kurio .į., negir
dėjau minint APJ A. 9-tos 
kuopos narių. Tuo jaus pašo
ko vienas plikis, Brooklyno 
“Laisvės” fanatikas, ir suri
ko veršįio balsu: “Reikia iš
braukt tą juodašimtį iš A. P. 
L. A.!” Bet kokį “juodošim- 
tį” — tai niekas nežino. O 
kiti trįs jo draugai pradėjo 
keikti, kiek tik jų spėkos 
leido. APLA. nariai klausėsi 
ir pyko, kad pirmininkas lei
džia taip biauriai keiktis.

* dar 
vienas špiegas, L. Pruseikos 

, ir sur'ko ožio 
“Aš žinau, kas para-

MONTELLO-BROCKTON, 
MASS.

Lietuvių gyvenimą* eina 
gerojon pusėn.

Musų miestas yra gražus 
ir lietuvių jame gyvena apie 
1000 ypatų. Kurie dirba, tai 
neblogai uždirba. Tautiškas 
namas turėjo gerų pasekmių 
su fėrais. bet ir šv. Roko pa
rapija sakosi laimėjusi su fė
rais virš 1,800 dolerių. Iki 
šiam laikui lietuvių tarpe 

i buvo daug provų, bet dabar 
jau žada baigti provas ir 
pradėti dirbti prakilnesnius 
darbus. Čia “Keleivis” už
ima pirmą vieta, nors ir kitų 
laikraščių pareina daug.

Venta.

i 
i

P*P:šė tą korespondencijąI” Čia

kad reikia iš-
______, _____ į” iš A. 

mies- p. L, A. Jam pabaigus keik- 
. !ti, įvardintas narys pasipra-

“korcB flžginemo to provokatoriaus 
ą p kriminalinį šmeižtą. Jis pa- 

ne Lietuvos valdžiai, bet A. 9-tos kuopos nares,” ir‘sakė: “Jeigu jus norite mane 
Maskvos komisarams. 1 verkdamos prašė, kad tą išbraukti iš APLA.,

P1TTSBURGH, PA.
Dėl mano “atsivertimo.”
“Keleivio” 47 numery’ til

po iš Pittsburgho žinutė, ku
rioj Kaimynas apgailestau
ja “Keleivio” skaitytojo atsi
vertimą prie katalikų.

Turiu pasakyti, kad jokio 
atsivertimo neįvyko. Aš kaip 
buvau laisvas, taip ir esu. 
Vaiką krikštyjau dėlto, kad 
jis pats to prašė, nes kiti vai
kai jį erzino. Aš manau, kad 
blogo tuomi niekam nepada- 

tai pir- riau. “K 1 ” skaitytojas.

kliubiečiai. K. Grinius.

BROOKLYN, N. Y.
Šis-tas apie “raudonąjį 

biznį.”
Ponas P. Buknys, “Lais

vės” raudonojo biznio vedė
jas, kiekviename “Laisvės” 
numery duoda savo pasekė
jams nurodymų, kokiu budu 
galimą lengviau gauti iš 
žmonių pinigų ir, žinoma, 
tuos pinigus jam prisiųsti. 
Bet jis niekuomet nepaaiš
kina raudonojo biznio rėmė
jams, kad jis da nėra nupir
kęs registerio, kurį “Lais
vės” bendrovės šėrininkų su
važiavimas yra nutaręs būti
nai nupirkti. Tą nutarimą 
yra patvirtinę ir bendrovės 
direktoriai, bet raudonojo 
biznio vedėjas to nutarimo 
nepildo ir registerio nenu- 
perka. Kodėl jis nepaaiškina 
savo draugams priežasties, 
dėl kurios jis nenori registe- 
riopirkti? Bendrovės šėri- 
ninkai mano, kad registeris 
senai jau nupirktas ir kiek
vienas nikelis užregistruoja
mas, o tuo tarpu nieko pana
šaus nėra.

Jis taipgi nieko nepaaiški
na, kaip yra su tomis skolo
mis, kurių kvitos pakvituotos 
kaipo apmokėtos, bet knygo
se nepažymėta.

Jis daug rašo “Laisvėje” 
apie vieną agentą, kuris pa
rodęs, kad dar galima gauti 
naujų skaitytojų “Laisvei,” 
bet jis nepaaiškina, kiek tas 
agentas “Laisvei” skolingas. 

Apsukni*.

t
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žudymo vardu sąmoningą ir dysis, šv. Liudvikas, Karlas t ma kitų buvo susižeidę, kas

Spaudos Laisve ir Lietuvių 
Laikraščiai Rusijoj.

..............&~ ’J --- *
laisvą atsisakymą nuo gyve- Penktasis ir kiti, buvo net įs-'šoną, kas ranką išsisukęs ir 
nimo* kitaip tariant, laisvą tatymus prieš nusižudymus tt.

Pasaulinio karo audros ir tai daro. O ar jų spauda tose 
valstybėse yra uždrausta, ar 
redaktoriai kemšami į kalė
jimus? Ne! štai, paveizdan. 
Vokietijoj, kur socialdemo
kratai dalyvauja valdžioje, 
komunistai leidžia nemaža 
laikraščių. Pačiame Berline 
eina bolševikų “Raudona 
Vėliava.” Šitie visi bolševikų 
laikraščiai smerkia Vokieti
jos valdžią, vienok niekas jų 

Į už tai neuždaro ir redakto
rių nekemša į kalėjimą. Su
vienytose Valstijose irgi yra 
komunistų ir yra nemaža jų 
laikraščių, su “Daily Work- 
er” priešaky. Visi jie smer
kia šios šalies valdžią, visi 
jie pasistraksėdami skelbia 
revoliuciją, vienok niekas 
čia jų nekliudo. Lietuvoje ir
gi yra komunistų ir yra jų 
laikraščių. Tiesa, prie kleri
kalų valdžios daug komu
nistų sėdėjo kalėjimuose, 
vienok demokratinė liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
valdžia juos paliuosavo. Jie 
ten šumija. straksi, ir niekas 
jų už tai nebaudžia.

Lai pabando kas Maskvo
je padaryti demonstraciją 
prieš bolševikų valdžią, o 
tuojaus visi demonstrantai 
bus su žeme sumaišyti. Taigi 
niekur tokios aštrios cenzū
ros ir tokio politinio perse
kiojimo nėra, kaip Sovietų 
Rusijoj. Tuo žvilgsniu Rusi
jai gali prilygti gal tik juo
doji fašistinė Italija.

Taigi, patartina musų ko
munistams rengti protestus 
dėl varžymo spaudos laisvės 
ne prieš Lietuvos valdžią, o 
prieš Rusijos raudonuosius 
komisarus, kurie pamynė 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų lasivę po savo kazokiš
ku batu. .

, Pasaulio Vergas.
■ i m -Į Įi ■■■ i....................................  ■—

prieškarinės gyvenimo ap
linkybės daugelį musų bro-1 
lių išblaškė po plačią Rusiją, 
kur jie ir šiandien tebe
vargsta. vieni kaipo ūkinin
kai, kiti kaipo darbininkai ir 
maža saujalė kaipo inteli- 
gentai-profesionalai. Pasta
rieji, tai yra inteligentai, 
spėjo prisitaikyti prie naujų 
apinkybių ir didžiumoje gy
vena be didelio vargo. Bet 
ūkininkai ir darbininkai ten 
dideli vargą kenčia.

Kadangi musų lietuviš
kieji bolševikai lankiai šū
kauja, kad Rusijoj yra di
džiausia laisvė visoms tau
toms, o ypač ūkininkams ir 
darbininkams, nes jų ranko
se esąs valdžios vairas, tai 
pažiūrėkime, kokią laisvę 
turi Rusijoj gyvenantieji lie
tuviai ir jų spauda.

Išeinantis Rusijoj lietuvių 
kalba žurnalas “Kibirkštis” 
No. 14 paduoda šiek-tiek ži
nių apie lietuvių spaudą So
vietų Rusijoj. Tasai žurnalas 
sako:

“1918 metų gale, kada iš 
Sovietų Rusijos išvažinėjo 
Lietuvon tremtinių daugu
ma. nustojo ėjus ‘Tiesa.’ Šis 
laikraštis buvo agitatyvis ir, 
neturėdamas užtektinai pri
tarėjų, turėjo mirti.

“1921 metais pradėjo eiti 
Maskvoje sąvaitinis laikraš
tis ‘Raudonoji Vėliava.’ Bet 

. jisai turėjo nesveiko pobū
džio. Jis buvo leidžiamas ne 
agitacijos ir propagandos 
tikslais tarp lietuvių, bet 
opozicijos prieš L. K. P. ap
skritai ir prieš Z. Angarietį 
ir V. Kapsuką ypatingai. 
Nesveikas pobūdis, sklokiz- 
mas, užmušė ‘Raudonaįa 
Vėliavą.’ V. K. P. C. K. nu
tarimu tasai laikraštis; kaipo 
žalingas, tapo uždarytas, o 
jo redaktoriai (Mickevičius- 
Paprusis ir Kurkulis-Vardu- 
nas) už skloka liko išmesti 
iš V. K. P. eilių.”

Toliaus “Kibirkštis” rašo, 
jog 1922 metais pradėjo eiti 
“Komunaras.” Jis gyvavo 
vos 14 mėnesių. Dėl geleži
nės cenzūros. 192? metais 
“Komunaras” turėjo užsida
ryti. Dabar žada pasirodyti £ 

1 lietuvių kalba

i

• <

Savižudybe ir Jos 
Priežastis.

Diktatūra ir Provokacija.
Gaisras kilo iš vienos ba- 

dvara gyventojų.
išleidę.

Pradedant naujaisiais am- kužėlės 
žiais, nusižudymų kiekis kį- kurie vargingai gyvendami 
la: 17-tamir 18-tam amžiais, svetimam bute nesilaikė jo- 
skaičiuje nusižudėlių randa- kio atsargumo. Nemažai ta

me kaltas ir dvaro savinin
kas dėl neprižiurėjimo savo 
gyventojų. Jis taipogi atsi
sakė nukentėjusiems nors 
mažiausią pašalpą duoti. - 

Gaisras buvo baisus! Bet 
dar baisesnis gyvenimas pa
sirodė nukentėjusių nelai
mingų, tarpe kuine vienkart 

auga. Daugiausia esti nusi- liko be pastogių, be reikalin- 
žudymų Amerikoj, Vokieti- gų drabužių ir be kąsnelio 

valgio tam kartui... Kiek lai
ko teko gyventi ir nakvoti 
lauke, po atviru dangumi, 
kaip paprastai, užklausti at- 
sakydavom: “Po Dievo pa
stoge.” Pagaliaus susitvar
kėme ir gyvenome iki vėly- 
\ am ) udeniui, iki šalčių, klo
jimuose, pirtyse ar kitokiuo
se nežmoniškuose butuose.

Dėl šių pergyventų vargų, 
sunkenybių ir kitokių nepa
togumų dauguma ntusų gy
ventojų serga. Dėl sunkių ii 
nederlingų Lietuvoje metų il
ki.okių aplinkybių, pašalpos 
veik iš niekui- negauname, 

į išskiriant kaikuriuos kelis 
labdarius, kurie sušelpė val
giu.

Gerbiamieji amerikie
čiai! .Taip sunkioj padėty 
būdami kreipiamės į tams
tas, nuolankiai prašydami 
kokios galima pašalpos trio- 
bėsiams pasistatyti, už ką di- 

jdžiai busime dėkingi.
Aukas galima siųsti šiais 

antrašais:
(1) “Keleivis,” 255 Broad- 

way, So. Boston, Mass.
(2) M. Sinkevičius. 4774 

Melrose st.. Philadelphia,Pa.
(3) Stasys Sinkevičius ir 

Bronė Slivinskaitė. Mimai- 
nių kaimas, Panoterių vals
čius, Ukmergės apskritis.

norą mirties kaipo tikslo, o 
ne kaip priemonės dėl ko ne
būt kito. — tai mes veltui 
jieškotume to reiškinio pas į 
gyvulius, — gyvulių pasauly i 
tokie aosireiškimai nežino-1 
mi. ‘ f C

Jeigu I £/2'. __ ,
kad kai kada patelė priden- drauge filosofas bei meni- 
gia savo kuim jaunus vaiku-kinkas Goethe taipgi netoli 
čius nuo gaisro ar kito pavo-. buvo mio nusižudymo, 
jaus, tai ne dėlto, kad ji nori Į Su 19-ju amžiumi, pesi- 
mirties. bet dėlto, kad nori mizmo plitimu ir nusižudy- 
išgelbėti savo mažyčius.

Tad čia ne nusižudymas 
savęs, o tik auka. Ir ne vien 
gyvulių pasaulis, bet ir pir
mykštės tautos pirmosios 
bendruomenės veik nežino 
nusižudymo atsitikimų.

Tiesa, būdavo dar ir nese
nai atsitikimų, kad mirus po
nui mirdavo ir jo žmona bei 
vergai. Pas japonus tas pa
protys 
dienų, 
tūlam 
kapo ir jo žmona.

Pas senovės germanus 
(vokiečius) turimomis ži 
niomis, buvo toksai papror 
tys, kad žmonės pasenę ir 
negalėdami dirbti, susirink
davo ant “prosenuolių uo
los” ir puldavo nuo jos že
myn baigdami savo gyveni
mo dienas. Pas senovės in
dus net skaitėsi garbinga pa
reiga ir geradarybė, jei žmo
gus paaukodavo save die
vams, baigdamas pats savo 
gyvenimo siūlą.

Tečiau panašus atsitiki
mai negalima skaityti nusi
žudymais ir ve dėl kokių 
priežasčių: kaip negalima 
skaityti savęs žudytoju ka
reivį einantį į kovą, taip ir 
minėtais atsitikimais baigi
mus gyvenimo negalima lai
kyti nusižudymais. Juose tu
rime dalyką ne su laisvu no
ru mirties, o su pareiga, ku
rią uždeda bendruomenė sa
vo nariams.

Tiktai šalyse su pakilusia 
kultūra randame savęs nusi
žudymą, kaipo sąmoningos 
pirmenybės mirties prieš gy
venimą.

Panašiuose atsitikimuose 
gyvenimas duotajam asme
niui tampa nereikalingu, be
verčiu ir neturinčiu prasmės.

Jis ar ji atsisako nuo gy
venimo ne dėlto, kad priva
lo pasiaukoti kuriam nors 
tikslui, bet dėl to. kad lais
vai ir sąmoningai atiduoda 
savo išrokavimu pirmenybę 
mirčiai prieš gyvenimą, dėl 
jojo nemalonumų, kentėji
mų. skausmų ir nelaimių.

Jau paskesniais laikais se
novės amžių metu, pas ro
mėnus ir graikus pasitaiko 
nusižudymai: taip, nusižudė 
žinomas karo vadas Haniba
las (kartoginietis), kaip 
Mitridatas Pontietis — žino
mas romėnų priešas, Demos- 
tenis — didis oratorius ir po
litikas graikuose; prie tų 
vardų galima prijungti var
dus Temistoklio, Aristido, 
Zenono (stojikų mokyklos 
įkūrėjas), daugelio kitų sto
jikų. karalių ir įžymių veikė- 
kėjų Romos Imperijos metu.

Viduriniais amžiais, kum
ščio teisės laikotarpiu, nusi
žudymas ne tik nepranyksta, 
bet dar smarkiai paauga, 
kas matyti net ir iš to, jog tų 
laikų valdovai, Karolius Di-

me žmones kaip Uriel Akos- 
ta ir J. Jokūbas Russo.

būną atsitikimų,, žinomas didis poetą ir I

čius nuo gaisro ar kito pavo- . buvo mio nusižudymo.
l-

mų skaičius gana smarkiai
TA • • • • •

pasiekė net ligi šių 
Francuzijoje mirus 
vyrui nusižudė prie

joj ir Prancūzijoj.
Rusijoj po 1905 metų nu

sižudymų kiekis vėl pakilo. 
Petrapily (dabartiniam Le
ningrade) remiantis davi
niais daktaro Grigorjevo, 
nuo 1906—1909 metų nusi
žudymai pakilo 25 nuoš., o 
žmonių kasmetis priauglis 
tik 10 nuošimtis.

I

i

£ Sušelpkite Nelaimingus
i

I

. Padegėlius.
Mimainių kaime, Panote

rių valsčiuje, Ukmergės ap
skrity šių metų 18 d. liepos 
ištiko nepaprastai didelis 
gaisras. Kadangi tuo laiku 
buvo pačios šilumos ir dide
lės sausumos, tad per 20 mi
nučių visas jau kaimas de
gė. Nelaimingi gyventojai iš 
to baisaus pavojaus vos spė
jo gyvybę išgelbėti. Gaisras 
plito nepaprastai greitai, 
nieko negalima buvo išgel
bėti. Buvo tuomet šventadie
nis, dauguma gyventojų ir 
namie nebuvo. G ližę namo 
rado tik degėsius ir pelenus. 
Sudegė 23 triobesiai, iš tų 10 
gyvenamų namų. Nelaimin-1 
gujų yra 12 šeimynų. Sudegė 
keliolika didelių naminių

I

♦
gyvuliu ir nemažas skaičius Lithuania.

_ ............................................. TA • _ *mažesnių, kaip tai: kiaulių, 
vištų, šunų ir kitokių. ti •

Pasirašo padegėlių įgalio-

Kas skaito laikraščius, tas 
veik kasdien randa žinių 
apie vienoje ar kitoje vietoje 
ivvkusi nusižudvma. Ir mes I 4 ♦ 4 * 4

taipgi matome, kad žudosi 
. . žmonės įvairių profesijų ir 

, . laikraštis verslų: čia jus rasite ir pros-
. Minske. Jis busiąs pašvęstas titutę, ir bedarbį, ir banki- 
’ kolonijoms Sovietų njnką, jr mokslo vyrą, ir stu-
, Rusijoj. * * • -----

Iš paduotų “Kibirkšties 
žinių mums yra aišku, jog, 
lietuvių laikraščiai negali 
gyvuoti Rusijoj dėl aštrios 
cenzūros. Reiškia. Sovietų 
Rusijoj negali gyvuoti jokis 
laikraštis, kuris neagituoja 
už komisarą pravestą politi
ką. Jeigu kuris laikraštis iš
drįsta nurodyti komisarų. 
klaidas, tas būna uždaro
mas, o redaktoriai kemšami

• į kalėjimą. Tai šitokia yra 
spaudos laisvė Sovietų Rusi
joj.

O musų Vabalai, Paukš
čiai, Andriuliai. Strazdai ir 
kiti bolševikų demagogai 
diena iš dienos šaukia per 
“Laisvę” ir “Vilnį” apie 
Rusijos laisvę. Ir kuomet 
jiems faktais nurodai, kokia 
šiandien Rusijoj yra “lais
vė,” kad priešingos bolševi
kams partijos uždraustos, 
laikraščiai uždaryti, o so
cialdemokratų ir socialrevo- 
liucionierių darbuotojai pū
domi kalėjimuose, — tai ši
tie demagogai tau atkelta, 
kad visi tie. kurie eina prieš 
bolševikus, esą kontrevoliu- 
djonieriai ir, kaipo tokie, 
netik i kalėjimus turi būti 
sukimšti, bet ir sušaudyti.

Bet atsukime kitą lazdos 
galą. O kaip yra su bolševi
kais bei komunistais, gyve
nančiais kitose valstybėse? 
Ar jie nėra tų valstybių val
džių priešais? Ar jie neagi- 

• tuo Ja prieš tas valdžias? A. 
jie neskelbia tose valstybėse 
revoliucijos? Taip iie visa

• k

4

.,’dentą, ir mokinį, ir dvasiškį 
ir visą eilę kitų.

Senieji laikai šiuo atžvil
giu laimingesni, tada tiek 
daug nusižudymų nebūdavo. 
Dabar gi mes girdime, kad 
vienas — upėn įšoko ir pasi
skandino, kitas — nusinuo
dijo, trečias — pasikorė ir 
taip be galo.

i Stebėtina tat, kad kylant 
kultūrai ir civilizacijai, nusi
žudymų kiekis vis didėja. 
Musų laikais nusižudymas 
virto tiesiog kokia tai epide
mija, taip kad mes su tuo 
visai apsipratome surimbė- 
jo musų širdis ir ji nei nesu
virpa. kai mes sužinome apie 
tos ar kitos gyvybės sava
rankišką iš gyvųjų tarpo iš- 
sibraukimą.

Taip tai taip, su esančia 
būkle tenka skaitytis, bet iš 
antros pusės, tai šis reiški
nys nuolat beaugdamas yra 
pavojingas.

Nuo antrosios pusės 19-jo 
anizio tepradėta įvairių vals
tybių vesti nusižudėlių sta
tistika, dėl to net buvo suda
romos specialės komisijos, 
kad visa, kiek galint užra
šius, ištyrus priežastis ir nu
stačius planus kovai su ta li
ga-

Šitoks pasiryžimas liko ne 
be vaisių. Nustatyta įdomios 
statistikos, bandyta išaiškin
ti priežastis ir nustatyti ko
vai budus.

Nusižudymai žmonijos 
istorijoj.

, Jeigu u.* suprasime nusi-

Žmonių nežuvo nei vie
nas, tik dauguma susižeidė. 
Vienas berniokas, 19 metų, 
kuris narsiai gynė, nenorė
damas leisti plėtotis gaisrui, 
įlūžo drauge su degančiu 
stogu, gerokai apdegė kojas 
ir vos išsigelbėjo. Ir daugu-

B. Slivinskaitė.
J. Slivinskienė.
A. Čičinskas,
A. Kilijonas.

Tikrumą .šio atsišaukimo 
liudija Panoterių valsčiaus 
valdyba savo parašais ir ant- 
spauda.—Red.

PONAMS.
1

A ntomobiliaus aukos. Vyras ir du vaikučiai tapo užmušti automobihaus nelaimėje. Mo- 
Urit, nasilikus viena, negalėjo pernešti šitos nelaimės skausmo ir nusižudė. Tai buvo 

rusų Skobolenkų šeimyna.

Audroj, tamsoj, be poilsio kovojom— 
Mes statėm rūmą stebuklingą...

Jus maldas siuntėte į dangų.
Stebuklo laukėte galingo.

Stebuklą mes išaudėm patys 
Ir savo kūnais jį apklojom, 
Ners jus, it šmėklos, baidėt žmones 
Bjaurybės!... Jūsų mes nebojom’.... 
Nors jus ir meldėt aukštą dangų. 
Nors mums linkėjot juodą mirti.
Nors pranašavot liūdną galą,— 
Bet visgi likome mes tvirti 
Kovoj už idealą!

Pavasaris ateina, nors mes dar ir kentėsim. 
Aušros ir laisvės laukiame senai.
Toks musų likimas—mes gimėme vergais, 
Krutinės mus jaučia, kad mes dar ištęsėsim, 
Ir širdys sako—kovoj mes nugalėsim, 
Nukris mus jungo pančiai amžinai.

Vilniaus Želmuo.

drėmimas Europoje, kurio 
pasekmės šiandien net sun
ku numatyti.

Garibaldi veikė fašistų 
igaliavimu ir buvo gausiai 
šelpiamas Italijos valstybės 
lėšomis. Pasirodo, kad dik
tatūrai laikytis jau per ma
žai buvo vidaus riaušių, ga
lų gale jos tikslams prireikė 
net Europos kąra provokuo
ti! • - \

Tardymo daviniais Gari
baldi turėjo daug bendro ir 
su pirmiau buvusiais “pasi
kėsinimais” ant Mussolini. O 
tie “pasikėsinimai” buvo ga
na įtartino pobūdžio. Musso
lini keletą kartų “žudė,” o 
jis stebuklingu budu išsigel
bėdavo ir gaudavo progos 
kurstyti fašistus prieš kitaip 
manančius ir vartoti represi
jas.

Dabar drąsiai galima pa
sakyti, kad tie “pasikėsini
mai” buvo provokacija fa
šistų rėžimui sustiprinti.

Nestebėtina, kad kraujas, 
kuriame maudosi fašistai, 
taip paveikė į jauną fašistą 
Camboni, kad jis nutarė 
šauti į diktatorių.

O gal ir jis buvo Garibal
di auka?

Vėl atėjo žinių, kad fašis
tai suėmė parlamento narį 
slovėnų mažumos atstovą 
d-rą Vilfaną. Suėmimas iš
šaukė didelį bruzdėjimą 
Pietų Slavijoje.

Pietų Slavijos parlamente 
pasigirdo karšti protestai 
prieš brutalų pasielgimą su 
Slovėnų atstovu ir reikalavi
mai, kad Pietų Slavijos vy
riausybė įsimaišytų į ši da- 
ivką.

Bręsta naujas konfliktas 
tarp Italijos ir Pietų Slavi
nas.

Iš visur, net iš Pabaltijos 
(Rygos), siunčiami reikala
vimai paliuosuoti d-rą Vilfa
ną. Diktatūros dūkimas su
kėlė Europoje didelį nerimą.

Kultūringos valstybės ma
to, kad Italijos fašizmas ne 
tiktai smaugia savo kraštą, 
bet ir nuolat gręsia Europos 
taikai. Štai jau ir pirmieji 
tos grąsos žygiai. Italijos li
ra krinta kasdieną, šaly ky
la brangumas ir auga skur
das.

Šitokių faktų akyvaizdoje 
laikas ir Lietuvoj baigti žais
mę su “fašizmu,” jei nenori
me sulaukti ką nors pana
šaus į Italijos įvykius.

Šitie visi prieš kariumenę 
kiršinimai, savanorių kurs
tymai. atvirai pradėtoji glo- 
vackininkų laikraščiuose 
biauri demagogija ir raus- 
liojimas demokratinės tvar- 

įkos pamatų yra tik tolimes
nis tęsinys dar prieš rinki
mus pradėtojo “fašistų” te
roro ir yra gryna kopija kito
se Šalyse siaučiančio “juoda- 
marškiniu” dukesio.

Dixi.

“Lietuvos Žinios” rašo: 
“Kad išsilaikyti prievar

tos soste tarp visuotinos ne
apykantos ir prakeikimų, 
kiekviena reakcija turi be 
paliovos šaudyti. Vos tik ji 
pradeda svyruoti ir nulei
džia žemėn šautuvus — ji 
pralaimi.” Tokiais žodžiais 
atsiliepia apie reakcijos dik
tatūrą francuzų revoliucijos 
žinovas prof. E. Tarle.

Italijos fašizmas su Mus
solini priešaky, matyti, pui
kiai suprato istorijos pamo
kas, rodančias, ką jis privalo 
dalyti, norėdamas pratęsti 
savo viešpatavimo dienas.

Paskutiniuoju laiku sąry
šy su Camboni pasikėsinimu, 
fašistų teroras pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Skubiai de
kretuota mirties bausmė už 
politinius nusižengimus 
prieš diktatūrą, uždaryti vi
si nefašistiniai laikraščiai, 
paskelbtos priešvalstybinės 
visos nefašistinės partijos ir 
piliečiams uždrausta prie jų 
priklausyti. Parlamento opo
zicijai fašistai atėmė atsto
vų mandatus ir atstovus iš
mėtė lauk. Veikia ostrakiz
mas; kiekvienas Italijos pi
lietis fašistų nutarimu gali 
būti išvytas iš valstybės.

Visoje Italijoje siaučia vi
duramžio pogromų banga. 
Ginkluotų fašistų gaujos 
muša ir žudo savo politinius 
priešus ir “neištikimus pilie
čius,” naikina jų visuomeni
nes ir kultūros įstaigas ir pri- 
vatišką turtą. Jau sunaikinta 
ir sudeginta virš 100 įstaigų: 
biurų, redakcijų, koperatv- 
vų, skaityklų ir tt. Sužeistų 
ir užmuštų skaičius peršoko 
2,000 žmonių! Beveik visų 
miestų aikštėse, kaipo dikta
tūros emblema, demonstra
tyviai statomos kartuvės. 
Nieks nėra tikras rytojaus ir 
kad jis nėra pakliuvęs į pro- 
skripcijos sąrašą ir jo nelau
kia fašisto kulipka ar durk
las.

Tokie tai yra “tautinės” 
Mussolini politikos žiedai.

Italijoje atgaivinti Sulos 
ir Marijaus pilietinių karų 
laikai. Fašistai mėgina galu
tinai sunaikinti “kramolą” 
Italijoje ir užtikrinti sau “di
džią ateitį.” Tiesa, šitam fa
šistinio teroro priepuoliui 
pasikartoti davė progos 
Camboni pasikėsinimas ant 
Mussolini, bet jis jau senai 
buvo ruošiamas provokaci
jos keliu.

Fašizmas žinojo, kad ko
vodamas už savo buitį jis tu
ri “šaudyti be paliovos.” 
Reikėjo tik provokacijos ak
to. kad paleisti darban re
presijų aparatas.

Ričiotti Garibaldi byla ro
do,’ kad fašizmo užkulisyje 
buvo ruošiama neregėta pro
vokacija visiems fašistu 
žiaurumams ir vandalizmui 
pateisinti.

Nepasitenkindama vidaus 
provokacija. Italijos žvalgy
ba organizavo dar ir tarp
tautinę provokaciją, tikslu 
iššaukti aštrų konfliktą Eu
ropoje. Ričiotti Garibaldi 
buvo pavesta inscenizuoti 
“sukilimus” ne tiktai Italijo
je, bet ir Ispanijoje.

Ta provokacija turėjo bū
ti atlikta taip, kad nekiltų 
abejonių, _ _ _______
jos darbas. Garibaldi “dir-Į kontraktai 1 gruodžio sąvai- 
bo” francuzų teritorijoje; ,tę per 7 metus siekė šitokiu 
ten jis organizavo “sukilę- sumų: 
liu burius” ir norėio aurėdv- ioon <m qa-7

* *

I

NAMŲ STATYBA SU
MAŽĖJO.

Nors namų statybą Nau
joj Anglijoj eina da gana 
sparčiai, tečiaus naujų darbų 
kontraktų pereitą sąvaitę 
buvo pasirašyta daug ma
žiau. negu tą pačią sąvaitę 
pereitais metais. Šurinkto-k 7 . 4 »w* *<7 mviU4C« K-7U41 lllrVC’/

jog tai Francnzi-įrnis žiniomis, nauji statybos

ten jis organizavo 
lių burius” ir norėjo aprėdy
ti juos į francuzų karių uni
formą !

Tuo gi tarpu Italijoje ėjo 
pašėlusi agitacija prieš fran- 
euzus ir ekscesai prieš Pran
cūzijos atstovus Italijai. Fa
šizmo gi priešai buvo ap
šaukiami francuzų. t. y. sve
timos valstybės agentais.

Italijos tautos laimei pro- 
.vokacija buvo laiku iškelta 
' aikštėn. Kitaip lengvai butų 
galėjęs įvykti ginkluotas su-

I

I

1920 metais $1,807.000
1921
1922
1923
1924
1925
1926
Taigi nors nuo pereitų me

tų skaitlinė truputį ir nu
puolė, ji vis dėlto labai di
delė, palyginus ją su kitais 
n leidi_ z

99

v

99

99

99

99

4.447,000
6,130,100
4,400,500
4,984,900
9,441.000
7,457.700



N>. SI. Gruodžio 22 d., 1926 KELEIVIS. 5.

ĮVAIRIOS žinios

parduot ir laukia, pakol kai-

_____ ____ V

tuojaus pradėjo šaudyt iš re
volveriu, bet šaudė į žemę,]

-■ , pinigais ir Liberty 'bonais 
ir per _0 pabėgo. Įsiveržę į banką jie

I

Judžių aktorka AŪene Ray. kuri buvo davus žodi gy
venti “nekaltybėj,” šiom s dienomis ištekėjo už akto
riaus Larry Wheėler.

BULVĖS ATPIGO.
Maine’o farmeriai skun- * 

džiasi, kad miesto speku
liantai visuomet juo - • 
na. Kai bulvės neužd^- 
maisto trustas greitai i-ts 
perka ir paskui iškelia kai
nas. Farmeriai tuomet mato 
brangias bulves, bet jau ne-

PARDAVIMAI
I' \RS1DUODA

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos (ijduolės. kuriu' panai
kina žilintą plaukų, slinkimą ir pleis
kana*. .'ias gyduoles prikalėtų turėt 

j kiekvienas, kuris žj la. slenka arba 
ėra nieko už 

_ šiolei išrasta. Aisi-
' šaukit tuojaus. Kama >3.0<i (52>
1

VILNOS DĖL MATRASŲ ?įis.k“X. fu u
IR KOMFORTER1Ų ? »
PAI L OSl LL1VAN 1NC.

> 192 Sunimer St., Boston, Ma&s.SMETONA FAŠISTŲ KONSTANTINOPOLIS 
VADAS. BUSIĄS KEMAL.

Lietuvos žiniose paskuti- Turkijoj .kilo sumanymas . T-. -.
nėmis dienomis daugiausia perkrikštu Konstantinopo- beturi jų parduot. Kitais me- 
figuruoja A. Smetona. Jis ii į Kemalą, taip kaip vadi- ^a^ Jle nesiskubina bulvių 

------------ > ir genero- naši dabartinis Turkijos pre- r >-i m
ir “Lietu-zidentas. Konstantinopolis nos l)a . s- Tuomet maisto 

Jisai Kau- buvo pavadintas tokiu varau trustas ima ir numuša bulvių 
jisai pervers- da tais laikais, kuomet jįs; karną. Taip atsitiko ir šįmet. 
, jisai naują prigulėjo Vizantijos (Grai- , rudenio trustas norėjo 

kijos) imperijai, imperato-;\uĮves supirkti, bet farme- 
. _ • riui Konstantinui viešpatau-f13.1 nepardavė. Dabar jų

done irgi stengiasi šitą fašis- jant. kaina tapo numušta iki $3 už
................. - bačką. Tai vis, mat. ačiū tai 

šauniai kapitalistiškai tvar
kai.

miesieiyj?,! RIAUŠĖS PRIE BAŽ
NYČIOS.

Praėjusį nedėldienį Parv-

yra vadinamas 
lu,” “karžygiu,” 
vos Mussoliniu.” 
ną “paėmęs,” 
mui vadovavęs, 
valdžią pastatęs, ir tt.

Lietuvos Atstovybė Lon- • • *

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

gi. “Jysas” dar geras ant trijų metų ir 
I biznis išdirbtas gerai per tris metus, 
įtaisymai risi geri ir • veliju pirkti 
kiekvienam žmotrui, kuris yra dirbęs 
restuurunto dštrbą. Kreipkitės laišku, 
u aš jums duosiu atsakvmą.

M . M. SJH SKI S
755 V,. Uashingion st.. 

Los Angeles.

tų vadą iškelti. Ji sako^ 
“Smetona yra 48 metų am-i 
žiaus žmogus. Balandžio 4,1 
1919 metų, jis buvo išrink
tas Lietuvos Respublikos 
prezidentu. Jis buvo ir Lie
tuvos Valstybės Tarybos 
prezidentas. Jis yra gerai ži
nomas advokatas i 
metų vedė kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę. 1920 me-

BANDITAI NUSINEŠĖ
$20,000.

Rochesterio 1 
Minnesotos valstijoj, šeši 

■ginkluoti banditai užpuolė 
! banką ir pagrobę $20,000 
! pinigais : Čiosbuvo kruvinos riaušės. 

Keliatas vyskupų, atvykusių 
iš Kynų, turėjo toj bažnv-

!S

PARSIDUODA CHICAGOJ
BLCERNĖ IR GROSERNĖ

su rauju mūriniu namu, storas ir du 
fla.tai iki 6 kamuaritis. karšto vandens 
šiluma, puikiausia lietuvių kolonija su 
geriausia ateičių Chicagoje. Randasi 
prie didelių parkų.ir geros transpor
tai-: jos. Platesnių žinių ir kainus 
kiausi">te pa- savininką vpatiškai ar
ba laišku. (51)

a. s:r atovich
2553 \\ . 69-tli st.. Chicago. 111.

JOHN SK1NDERIS
534 North 7-th St., Cliatun. inJ.

FARMOS I

, , . . . „ .. ' rėjo pastoti jiems kelią, tai
kri-S lopetų į jie peršovė jį ir nudumė au-

Respubliką. Jis.buvo Lietu-.tOmobiIiUie per didelę snie-! 
vos prezidentu iki 1922 me- pu<ra 
tų. kuomet jo vietą užėmė1 & *'**__________
Stulginskas. Bet ir tuomet 
Smetona dirbo savo darbą 
prieš sovietus. Dabar gi bu
vusi Lietuvos valdžia pada-' 
re kaip tik tą. ko Smetona j 
daugiausia bijojo — ji pasi
rašė su Maskva sutartį.”

Tat| dabar yra reklamuo
jamas Smetona. Ištikro gi 
tas žmogus Lietuvoje neturi 
jokio pritarimo. Lietuvos 
prezidentu 1919 metais jo 
niekas nerinko, bet jis pats 
buvo juo apsiskelbęs. Taigi 
jis buvo “samozvancas,” ir

STATYS DARBININKAMSI 
HOTELĮ. / 1 

Brooklyne projektuojami 
statyt hotelį, kuris butų pri
einamas darbininko kiše- 
niui. Hotelis turėsiąs 300 

Netoli New Yorko milio kambarių ir jo pastatymas 
tuieriaus McKennos dvare lėšuoriąs $250,000.’

i priešingą aemonsiraciją ir 
i kilo muštynės. Daug buvo 
'sukruvinta.

SUSEKĖ MILIONINĮ 
BRAVORĄ.

Pajieškau brolio Marčiaus Narkevi
čiaus, iš Gulbiniškių kąimo. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Maloniai prašome 
paties atsiliepti arba žinančius pra
nešti. . *32)

Liudvikas Petras Narkevičius 
. 349 Su 4-th st, Brooklyn, N. Y

FARMA PARSIDUODA
90 akrų žemės. Fordson traktorius, 

13 karvių, j dieną 135 kvortos pieno, 
2 arkliai, 1 Ford Trokas, 1 Dodge 
Brothers Trukus. Stuba 7 ruimų, di
dele daržinė dėl 35 tonų šieno. 50 viš
tų, daug medžiu ir viskas, kas tik prie 
farmos priklauso Turiu greit par
duot. Kreipkitės šiuo antrašu: (51) 

THE UOLOM AL STL’DiO
16 Factory st.. Nashua. N. II.

Vose & Sons Pilno 
Company

jau viri 20 Metą
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais šertą pianą, gau
sit už jj gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 BoyUton SL, Beatai į
(kurtas 1851 m. '

MISIONIERIAI GAVO 
AKMENŲ.

suvienytų krik-iva|gįjjO6 policija užtiko įtai- ---------------
ščionių misionieriai gavo ge-milžinišką munšaino' 50,510 AMERIKOS K A-
rai i kailį Ekvadoro respub- v-aiTkia< 
liko j (Pietų Amerikoj). Su-

kurios įtaisymas] REIVIŲ LIKO KARO 
kartu su esama ten medžią- LAUKUOSE.LAUKUOSE.

T*icfo«aa «112-W.

; Dr. L G«nnan-6
I LIETUVIS DENTISTAS
J VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną 
Nuo 2—5 po pietų

[ Nuo 6—8 vakar*
1 Nedėhomis Nuo 10—12 diena < 
i 705 N. Mam St. kam p. Broad St. ! 
[ MONTF.LLO. MASS

JUODA KNYGA DYKAI!
Ka> pirks Lietuvių Švietimo Kny

gyne knygų, tiems duosime Juodą 
Knygą DYKAI. Reikalaukite lietuviš
kų knygų kalaliogo sakančiu adresu: 

L. š. KNYGYNAS (->
3106 So llalsted St.. Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Leono Lauri
naičio, kuris vadinasi Leo Lark, paei
na iš Vilniaus rėdybos, Švenčionių 
apskr., Tveraėiaus parapijos. Didasa- 
lūs kaimo. Norime žinoti ar jis gyvas 
ar gal jau mirė Vaikučiai klausinėja 
manęs, ar mes daugiau jau nematy
kim savo tėvelio? Kodėl jisai mu-.ų 
nemyli? Jisai yra apie 35 metų am
žiaus, apie 6 pėdų aukščio, tamsiai 
geltoni ir biskį garbiniuoti plaukai, 
maža pariesta nosis, šviesiai mėlynos 
didelės akys, yra randas ant kaktu3, 
atrodo sportas, vadina save kavalie
rium. šeši ir pusė metų kaip pabėgo 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinote, malonėkite man pranešti. Ku
ris pirmas praneš, tam skiriu 5 dole
rius dovanu . (2)

Mrs. Nastė Laurinaitienė
853 W. 122-nd’st., Chicago, Iii.

$

r

PARSIDUODA LIETU
VIŠKA FARMA.

18 akru žemės, pusė dirbamos ir 
puse aptverta dėl ganyklos, yra stam
baus mišku, 10 kambarių stuba, šty- 
minč šiluma šildo visus kambarius, 
miesto vanduo, prie vieškelio, penkios 
minutės eit iki gatvekario. dešimts 
minutų eit į kompanioną krautuvę. 
Apart stuboš yra barnį, šapu, fidru- 
mis. du garadziai. vištininkas, 5 ra
guočiai galvijai, 1 arklys. 3 vežimai, 
pakinktų yra dėl 6 arklių ir visi far- 
ąios įrankiai, nieko nereikia dapirkti. 
Ąpart to visko yra malkoms piauti 
masina ir gatavų malkų yra ant kie- 
hio ant kokių trijų metų, žodžiu sa
kant. tai yra pilna farma ir yra visko: 
kiaulių, vištų, žąsų, ančių ir 10 kala
kutų. Žuvingas upelis l^<a šonu fąr- 
ųios. Žinoma, mes ne agentai ir .ne
mokame daug nugirt. Jeigu kas mylė
tų įsigyt gera ūkę. malonėkit atsi
saukt greitu laiku, nes greit turi būt 
parduota, pigiai ar brangiai. Pats sa
vininkas yra visada namie. 11)

F. M. BERTI LIS
Bos 57. Stratford. Conn.

sisukę savo gnštą jie tenai apie $1,000,-’ Galutinomis Washingtono
pradėjo platint savo tikėji- pajmta 150 bačkų gata- žiniomis, Amerikos kareivių 
m4 taiĮ) indijonų ir steigti vo spirito ir sunaikinta 300 iš viso per didi ji karą buvo 
krikščioniškas mokyklas.! užraugtos brogos. užmušta 50,510. Sužeistų
Indi jonai suprato,^ kad šitie i Areštuoti trįs žmonės: paties buvo 193,663. 
atėjūnai nori sunaikinti seną į milionieriaus nėra namie, 
jų tikybą, ir sukilę pradėjo t 
neprašytus svečius mušti,

i Į

krikščioniškas

kuomet atėjo rinkimai i pir-- Svaidydami ak menais indi- 
mutinį Seimą, tai Smetona Į jonai nuvijo misionierius 
buvo iššluotas laukan iš val-ipet šimtą mylių iki Colombi- 
džiOs su visais savo pakali- jos sienos.
kais. Jo. atbuloji “Pažanga” 
nepravedė nei vieno atstovo 
į Seimą.

ŽIURKĖ PAPIOVĖ 
KŪDIKĮ

Baltimorės priemiestyje 
žiurkė užpuolė miegantį Gil- 
* /-v - • T ■* •* • •

A ■ i * z-'Z Z *

NUSIŽUDĖ DĖL DUK
TERS.

NUTEISĖ PAKARTI 6 
KALINIUS.

Joliet, III.—Šiomis dieno
mis čia pasmerkta pakarti 6 

.kalinius, kurie pereitą gegu
žės mėnesi užmušė kalėjimo 
|užveizdą, norėdami iš kalė
jimo išsilaužti. Tarp pa-

Madeleina buvo nebloga lsmerktųjų randasi Kazimie- 
mergaitė, bet ją viliojo vy-|ras Duchovski ir Vaclovas 
nas, muzika, šokiai ir kitokie jStalesky, matoma, lenkai.

Ar ji. ei. į dangų, ar velnią. įdidmiesčio smagumai. Taigi: -

KAIP BUS SU LENINO 
LAVONU?

AKIŲ SPECIALISTAS

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

das. arba spaudėjimą galvos* ; 
kreipkitės pas

DR. M. H. MIRKIN 
OPTOMETRIST

30 Chambers St.. Boston, Mass. 
Telefonas: I Ta y markei 6487.

Dr. Mirkin rekomenduoja daugelis ' 
Bostono žymių daktarų.

APS1VEDIMA1
Pajieėkąu-gyvenimo, draugės tarp 
ir .V» metą.-aš mylių ęyveni-

>, tokios* ir draugės gk'gėidaujtt. E-u 

su manim ar- 
paraėyt 

(51 ■ 
\Va.h.

hamų 8 savaičių' kūdikį ip iį „.*>♦
beveik mirtinai jį papiove. tokk*'ir draugės pige^mju.

- r - af> nvętų. >• pėdą 11 colių ahkkiv.
meris Kurios norėtų : 
čiau susipažinti, malūne, 
laišką ir prisiųst paveiksią 

G P. -Bos . 42, Durai).

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

308 Bediord st . Johnstov.n. Pa

Kūdikio kūnelyje yra 18 
žaizdų ir jis turbut mirs.

TEISĖJA1 IR MAJORAI— 
VISI BUTLEGERIAI.
Federalis “grand jury”

Clevelande apkaltino 39 
butlegerius, kurie susideda 
iš teisėjų, majorų, prohibici- 
jos agentų. Įvairių “donos- 
eikų” ir kitokių “patriotų.”

Maži ir dideli mokinkite* 
MUZIKOS 

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

dėl platesnių informacijų.
R. ŽIDŽICNAS

327 E ST. SO. BOSTON. MASS.

ji pametė seną savo tėvą ant POPIEŽIUS SUSIRŪPINO 
ūkės pietų Francuzijoj, at.y-t ANDAROKAIS.
ko į Paryžių ir čia tuojaus; Popiežiui labai nepatinka 
pasinėrė į naktinį kabaretų dabartinės moterų mados, 
gyvenimą. Tėvas atvažiavęs ypač trumpi parapijonkų an- 
paskui ją ėmė prašyti, kad ‘ji darokai, kurie išveda iš kelio 
grįžtų su juo namo. Ji atsi- taip daug jaunų kunigų. Bu- 
sakė ir leidosi šokti toliaus. vo jau atsitikimų, kur trum- 
Tėvas išsitraukė revolverį ir i pas andarokas taip apsuko 

•kunigui galvą, kad jis išsi
žadėjo “dvasiško stono" ir 

‘nuėjo paskui andaroką. Taip 
\ nesenai padarė ir Lietuvoje 
keliatas. kunigų. Todėl 
“šventas tėvas” pasakė: 
“Kovokime prieš nedoras 
madas ir gundinančius da
bartinių moterų papročius 
visomis savo jėgomis!”

į pragarą j j nusineš?
Lenino lavonas buvo taip 

gerai įbalzamuotas, kad da
bar jis guli stikliniame gra
be kaip gyvas. Tūli žmonės 
todėl pradėjo pasakot, kad 
bolševikų valdžia apgaudi
nėjant! publiką: vietoj tikro
jo Lenino kūno ji padėjusi į 
grabą panašų žmogų iš vaš
ko padarytą.

Kad tuos paskalus išblaš
kius, sovietų valdžia pasi
kvietė iš Vokietijos keliatą 
mokslininkų, kuine atidarė 
grabą ir ištyrę gulinti tenai 
žmogų pareiškė, kad jis nėra _ 
iš vaško padalytas, bet tik-į valdžia nutarė pastatyti da- 

bartinio Turkijos prezidento] __________
Kemalo stovylą vieno prie;jpAUKSCIŲ STEBUKLAS 
miescio gale, iš kur matosi. v
visas Aukso Ragas. Stovy lai 
buvo nulieta iš bronzo, svė- i 
rė daugiau kaip toną, ir už-

ko j Paryžių ir čia tuojaus į Popiežiui labai nepatinka

muzikai ūžiant nusišovė.

AREŠTAVO DARBININ
KUS UŽ “PAKORIMĄ” 

KEMALO.
. VVashingtono “Star” pra

neša šitokią žinią iš Turki
jos. Konstantinopolio miesto

PUIKUS TRINERIO SIE
NINIS KALENDORIUS.

Trinerio Karčiojo Vyno 
išdirbėjai šįmet išleido pui
kų sieninį kalendorių, kuris 
atvaizduoja gražiausi pasau
lyje gamtišką fontaną — 
Yellowstone Geizerį. Šitą 
kalendorių “Keleivio” skai
tytojai gali gauti dykai kiek
vienoj didesnėj aptiekoj, 
kur yra pardavinėjami Tri
nerio vaistai.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 25 ir 36 metų amžiaus. Gali at
sišaukti ir rašlė. Aš esu 35 metų avi
žiaus ir turiu savo propertę. Su p’r- 
mu laišku prisfųakit ir paveikslą, ku
rį ant ps.reikalavim > sugrąžinsin 

ANTANAS S.
377 Broadivay. So. Boston. Mass.

Jieškau gyvenimui dracgės. gra
žaus sudėjimo, jaunos, linkusios ri 
ma'onios,.be skirtumo tikybos, darbi
ninkės. Aš esu amatnin’ a.«. gražiai 
gyvenu ir pinigų turiu. Meldžiu tu 
jaus atsišaukti ir paveikslų prisiu-ti 

M. L.
19 Schoules st.. Brooklyn, N 1

Pajieškau apsivertimui merginos ar
ba našlės kad ir su vienu vaiku, nuo 
25 iki 45 m. amžiaus. Aš esu 40 metų, 
turiu kiek turto ir gražiai gyvenu. Su 
pirmu laišku malonės prisiųsti ir pa
veikslų. P-i. N-I). (52)

P. O. Box 155. Neįlįs. W. Va.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi-l 

nes iš Lietuvos, luitvijos. Ix-nkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kailio j. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi- 
nin' ai turi pirminybę. Norint infor
macijų. rašykit musu manadžeriui:

SANDY LEMTIS (-)
45 U indsur St.. Montreal. Canada.

fiLtronM m

■ KIHCIKOH DaKTAAAB

C. J. NIKOLJUTIS
Vaiaadaa: aao > iki 4 **«•

■n J iki I vakar*
107 Summer St

LAWRENCE, MASS.

v

C

ras Lenino lavonas.
Religiniai tamsuoliai, ku

rie Lenino neapkęsdavo, da
bar sako. jog velnias laiko jo 
kūną čielybėj. kad paskui 
nunešus jį pragarą ir tenai 
sudeginus. Kiti gi tamsuo
liai, kurie Leniną gerbdavo, 
yra tos nuomonės, kad Die
vas laiko jo kūną čielybėj, 
idant atėjus “Sudnai Die
nai” jis galėtų atsikelti toks, 
koks jis buvo gyvas.

j Amerikonai mėgsta žie-
; mos laiku maitinti laukinius 
paukščius. Šią žiemą jie nau- 

kelti ją ant pedestalo, reikė- o^nius.
Orlaivis lekia per girias ir 
laukus, kur viskas apklotajo ją iškelti ant virvių į orą.

Darbininkai užnėrė jai virvę . ... , - T •ant kaklo ir iškėlė aukštyn, sniegu, ir beria grudus. Jei- 
Bet tuomet pasirodė, kad ke-1 Pau^scių tarpe butų da
liems žmonėms reikia užlipti !ai Paipaciiisios Loki
ant pedestalo, idant tą stovy- i ?rjos sauktų: btai ste
lą į vietą pastatyt. Pasirodė, | ^ai s^renc^a Pats
kad reikalingos kopėčios, jr Dievas, 
keli darbininkai nuėjo jų 
jieškoti. Kemalo stovyla tuo i 

_______ tarpu kabojo ore. Atvyko 
uv^iv, kad paimti valdžios Konstantinopolio miesto 
žinion vokiečių turtai karo ^va, ,r Parpa^s 
metu butų konfiskuoti. F_- 
Kongresas nutarė, kad Ame
rikos valdžia negali privati
nių turtų konfiskuoti, kad ir 
vokiečiams jie prigulėjo.

SVETIMŠALIŲ NUOSA
VYBĖS TEISĖS YRA 

ŠVENTOS.
Amerikos patriotai labai 

norėjo, 1

prezidentą bemaž ko ne-į 
apalpo. Ūž šitokį Kemalo į 
stovylos “įžeidimą” ” 1 * 
jaus liepė areštuoti visus į nušovė 
darbininkus.

LAIVAS SUDEGĖ SU 
ŽMONĖMIS.

Ties North Carolinos pa
kraščiu pereitą sąvaitę sude
gė sargybos laivas, kuris da- 
bvv' jūrių pakraštį nuo deg-

ORLAIVIS ATSIMUŠĖ 
I KALNĄ.

Oregono valstijoj lakūnas

i

PARYŽIUJE NUSIŽUDĖ 
AMERIKOS MILION1E-

RIUS.
Paryžiuje nusišovė aną

dien William H. Payne. tur
tingas Amerikos buržujus. TV •• •* v - v*

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio V inco Iva

nausko. paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Kaišedorių apskričio, Žaslių parapi
jos, Litviniškių sodžiaus. Jisai gyveno 
Scranton. Pa. Metai laiko, kaip netu
riu nuo jo jokios žinios. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žino, malonė
kite man nranešti šiuo adresu: 

ADOLFAS IVANAUSKAS
136 Boiven st., So. Boston, Mass

Aš. Juozas Kartonas, pajieškau dė- . 
dės ir krikšto tėvo Juo7x> Karlono, pa
eina iš Vilniaus rėdybos, Varėnos pa
rapijos, Mergašaro kaimo. Paskuti
niu laiku jis gyveno Chicago. III., o 
dabar nežinau kur. Turiu prie jo svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinote, malonėkite man 
pranešti šiuo adresu:

JUOZAS KARLONAS
554 Cambridge st., VVorcester. Mass. ■

Pajieškau P. Laurukas, gyveno So. j 
Bostone, bet jos adreso nežinau. Ma
lonėkit atsišhukt. arba žinantieji joa | 
adresą praneškit.

ANTANAS SATKįUS
3*77 Broadvay, So. Boston; Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės tarpe 28 ir 35 metų am
žiaus. Aš esu 35 metų našlys, tunu 
vieną.mergaitę 10 metų. Meldžiu atsi
šaukti, platesnių žinių suteikiu p r 
laiškus. i ] )

G. .MAKLAUSKAS
P. O. Box 85, Kings Park. I. I. N. T

Reikalavimai
Reikalingas Partneris

Labai gera proga tapti partneriu 
su visai mažu įdėliu pinigais Reika
lingas žmogus, kuris pilnai supranta 
darbą ir vedimą Restaurancijos biz
nio. Biznis labai gerai išdirbtas, vie
nas negali tinkamai valdyt. Dėl kitų 
informacijų kreipkitės laišku ar ypa- 
tiškai pas:

VINCENT B. AMBROSE.
255 W. Rreadnat. So. Boston. Mass.

TeL: So. Boston 05O6-.M.

jis tilo- Pirma jis užmušė savo pačią.
1 ’ ■ slauoe O vaškui ir ris paskutinių laiku gyveno St. Char-v _ biaugę, u pustui n) praAau Btsišankti arba žinan.
sau sove galvon. Motyvai ne- tieji apie ų p 
žinomi. <93 Bank st.

Pajieškau brolio Vinco Simino. ku-

iraneškite. (52)
ANTANAS SIMINAS

793 Bank st., VVaterbury, Conn.

Pajieškau sesers Julijonos Vaišvi- 
Į laitės. po vyrui Taraškienės. jaO virš 
120 metų kaip matėmės. Ji tuo laiku 

r. ... , - - . . . . . .. i v • i jyveno Žaliuokėj, Tryškių parap..retteron. lėkdamas orlaiviu Šveicarijos mokslininkas Lietuvoj Taipgi pajieškau krikšto 
per tikratą raką atsimušė ^Dr. Spahllnger išrado bud«

__ 4 _ Ashlando kalną, sudaužė gyvuliams nuo džiovos skie- arba žinantieji praneškit jų adr< si, u 
tinęs su.ugelninkii Su laivu savo mašiną ir pats sunkiai pyti. Įskiepyti jo k’^e^ikt^vaišv,. , ' ‘
žnvo 6 žmonta. ___ susižeidė _ jau negali ta liga apsirgti ,w-cU,‘„r- »-te? yac_.

SKIEPIJA GYVULIUS 
NUO DŽIOVOS.

REIKALINGAS PART
NERIS

I akmens ir marmuro Mminklų 
dirby«t<.- Turi bot nevedę# ir gabu 
žmcįras. Reikia jdėU 8000 dolerių. 
R»šyldte. o. nuteiksiu platesnių infor
macijų apie ši biznį. » (51 i

A. BACVTNKA
1302 Belair Rd„ Raltimore, Md

j

i

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius ' 

namus ir pigiai Taipgi padarau ' 
visokius planus, isi..ėruojj žemę ir ! 
etc. Visokiai- kreipki
te*- . i )

lll ta I*. Gilu > io
.>*» So. Bumšoii

Te L: So. Boston 2340. .

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Tai yra geriausias apsisaugojimas 

nuo šalčių. 5 svarai • kdrukas $LG-. 
Imant daugiau -atiduosiu pigiau. Lie
tuviški verstiniai balandžiai (karve
liai! pora $2 00 ir aukščiau Taipgi 
turime gerų medžioklės šunų-gončių 
ir dideliu gražių vištų apželtkoju. (52) 

P. D. ANDRĖKI S CO.
I’ENTM ATER. M K H.

Telefonas So. Bnsto* 23M. 8
LIETUVIS DENTISTAS* '

Dr. St. A. GALVARISII ;
<GALINAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki ] 
5:30 dieną. Noo 7—9 vakar*, 
Nedėliomis pagal sutarti**

411 BROADWAY.
SO. BOSiON, MASS,

s---------------------------- ----

K .omet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

MUZIKANTAMS 
NAUJIENA.

i

1927 KALENDORIAI 1927
Jau gatavi lietuviški kalendoriai su 

visais Lietuvos kunigaikščiais. Vienas 
kalendorius 30c.. keturi už $1.00 (do
lerį). Galite siųsti stampomis arba re
gistruotuose laiškuose ant šio adre
so: (-)•

A. F. SWEETRA
135 Nenburj „t., La» rence, Mass.

vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKIVAY 
AUTO SERVICE 

and FILL1NG STATION

$

Dabar tik spaudus
smuikus naujos knygos Nr
BUMAI LIETUVIŠKU 
katrose yra patalpinta gražiausi, s 
polkos, valcai, maršai Ir mazurkos. 
Kaina $1.00 U)

LONGIN IH IN1S
12W Webster a'e-.Cambiidgc, Maxs < 

$

ant
. 2 Al. 
ŠOKU. .

Jeigu norite, kad Ju>ų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Ja>ų karas gerai trauktų, imkit 
gesolinų pas mus.

415 Old Colony Avė. 
SO. BOSTON. MASS.
icleiuiiae. Su. boston 3075-M.
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ve. kad vėjas ėmė ir triperio mikrobų jiems ĮH$fCĮ||.IA

Buvo du draugai, vienų

Sveikatos Kampelis
LYTIES LIGOS.

Lyties ligos veikiausia yra taip jau senos, 
kaip ir pati civilizacija. Ne tiktai Biblijoje, 
bet ir šiaip jau senuose raštuose gana daug 
apie jas kalbama. Ir kalbama dažniausia 
tokiu tonu, kad jos visada buvo žmonėms 
labai pavojingos ir žalingos

Taip ir yra. Tik labai stebėtina, kodėl 
žmonės per tiek daug metų neišmoko ir ne
įprato žiūrėti i lyties ligas taip jau rimtai, 
atvirai ir šaltai. Kaip jie žiuri Į kitas ligas. 
Lyties ligos jiems buvo ir vis dar tebėra ko
kiomis lai slaptomis, nešvariomis, nedoro
mis ligomis, apie kurias visur reikia tylomis 
kalbėli, štai ir šiandien, kaip tik spėja ligo
nis koją įkelti i gydytojo ofisą, tai tuoj ir 
matai, kad jis su “slapta” ir “nedora” liga 
atėjo. Jo veide matosi kokia baimė, išgąstis; 
jis dairosi, arkas nemato ji čir. atėjus; jis 
šneka tylomis ir vis dairosi, tartum, kad kas 
prie rakto skylutės klausytų. Dauguma šitų

jo rutuliukais i kovą išeina. Jie dažniausia 
kovą laimi; taipgi baltieji kraujo rutuliukai 
miršta, kitaip sakant, pūliais pavirsta. Už
pulta genokokų vieta pradeda pūliuoti.

Taigi matote dabar, kad triperi tik tam 
tikros bakteri jos pagamina. Įsidėmėkite to
dėl. kad ji iš vėjo arba ore. kad ir prasčiau
sio oro, koks paprastai yra išeinamose vie
tose. nepagausi. O vis dėlto yra daug žmo
nių. kurie mano, kad triperi bile kur pagau
ti gali. Jie, pa\yzdžiui, ateina pas daktarą 
ir pasakoja, kad, girdi, “prieš vėją šlapinę-, 
si ir paskui, už dviejų ar trijų dienų, pajutę,', 
kad jau tenai, kur nereikia, peršti. Sakytum'

KELEIVIS

Paroda keturių valstybių arklių New Yorke. Iš kairės i dešinę; kapitonas Ber- 
teau iš Kanados, kapitonas Lassardiere iš Francijos, majoras George, iš Suv. 
Valstijų ir kapitonas Mesmaker iš Anglijos.

!

tenai pripūtė. Arba buvę išeinamoj vietoj, 
kur “baisiai smirdi." tai iš “prasto oro" pa-

- - - - ] 
girdi, “mama liepė furničius permuvinti, tai j 
kėliau lovą, o po tam. žiuriu, kad jau nebe-, 
gerai. Meluoja šelmiai! Jeigu žmogus ir vi
są žemę bandytum pakelti, tai vis tiek tri- 

is kėlimas juk jo nepada
ro, bet padaro, kaip jau žinome, tam tikros 
bakterijos, gonokokais vadinamos.

Ir moterys visokių keistenybių pas gydy
toją priplepa. Man viena teisinosi, kati ji, 
girdi, žlugtą skalbus, pilną vandens ir dra
bužiu cėberi kėlus, o jau paskui, už dienos 
kitos, ėmė ir negerai pasidarė. O kita pasa
kojo, kad ji cėberio nekilnojanti, bet virvė, 
girdi, aukštai, tai kai drabužius džiaujanti, 
tai reikią labai aukštai siekti, ir dėl to, ma
tai. negerai pasidarę.

Pažiūrėkime dabar, kaip ištikrujų gono
rėja dažniausia apsikrečiama. Visų daž
niausiai apsikrečiama lytini aktą atliekant. 
Ir jeigu tik moteris turi gonorėją, o vyras su 
ja susieina, tai beveik visados užsikrečia. 
Sakau “beveik," nes kartais pasitaiko, kad 
du vyrai su ta pačia moterimi reikalą turi, o,

sigave. O jauni vaikėzai tai nasakoja, kad, metų, ir abudu dirbo panašų 
darbą. Vienas buvo sveikas, 

I gero ir malonaus ūpo, kitas 
(visuomet susiraukęs ir vi-

pi iv. lamu xxiciL<oay ~ .

ligonių pradeda: “Net gėda ir sakyti gydy- PerĮ° negausi. Joki 
tojui, su kokia liga aš čia atėjau."

Šita kūdikiška ir žiopla baimė tečiaus ne 
be tam tikrų priežasčių žmonėse Įrieyveno. 
Dalykas, reikia žinoti, yra tampi iaFsurištas 
su lytimi; o juk lytis bemoksliu arba kad ir 
mokyto fanatiko galvoje yra visokių pagun
dų ir nedorybių šaltinis. Ir, reikia sakyti, 
jog tamsybe ir fanatizmu permirkę žmonės 
tikrai mano, kad doram žmogui yra “grie- 
kas” misiyti apie lyti, o kalbėti apie ją — tai 
ir “griekas” ir sarmata kuodidžiausia!

Tokiu budu, žinoma, lyties ligos ir pasi
darė “nedoromis” bei “sarmatlyvomis" li
gomis. Jeigu tokios ligos dabar pasirodo ir 
kitose kūno dalyse, tai vis tiek Į jas žiūrima 
“nedoros” ir “sarmatos” akimis. Taip gi
liai žmonių galvose kvaila pažiūra Įsigyve
no!

Mokslininkai betgi ligų pagal “dorą" ir 
“sarmatą” visai neskirsto. Jie tik žiuri, kad 
ligą gerai pažinus ir jos išgydymui tikrus 
vaistus suradus. Šitie žmonės atvirai, šaltai 
ir be jokių pretenzijų savo darbą dirba. Jie 
turi pilną teisybę apie šitokias ligas pasaky
ti, ir jie pasako. Kodėl tad jų nepaklausyti? 
Kam klausyti tų, kurie kalba patys nieko ne- 1 
žinodami?

Tikri mokslo ir apšvietos-kukuros žmo- o-0nokoka< 
nes senai svietui paskelbė ir gyvieji šiandien 
tebeskelbia, kad apie lyties ligas reikia at
virai, šaltai ir rimtai kalbėti — taip, kaip ir. 
apie visas kitas ligas. Ištikrujų, tai apie b’-į baltuosius rutuliukus neatsilaiko.

Daug priguli nuo geros 
kavos puoduko, o kava 
priguli nuo “uibalty- 
mo." Vartok Bordeuo 
kondensuotą pieną (pa
saldytą). Tas švelnus 
m i š i n i s nenugrieblo 
pieuo ir cukraus iške
lia tikrą kavos skoni. 
Bandyk rytoj ryte, var
tok taipgi Bordeno kon
densuotą pieną pagar- 
dinimui skanskonių.

T3otde/nX 
STANDARD

IRANO

CONDENSED MOK

kuris per dieną sėdi prie ra- laika: 
šomojo stalelio, vakare turi kie’ 
atlikti nors kiek fizinio dar
bo, kad nuvarius kraują nuo 
galvas i kitas kūno dalis. 
Permaina pagelbsti sveika
tai.

Poilsio ir pasilinksminirtio 
taipgi suteikia vaikščioji
mas, gerų knygų skaitymas 
ir žaidimai. Biznierius, kuris 
per dieną yra daug susirūpi
nęs, parėjęs namo neturi 
kalbėti apie savo biznį, jo 
rūpesčius, apie jo darbą, ir 
geriaus namie nestudijuoti 
sunkių problemų, kurios rei
kalauja gilios koncentraci
jos.

Šeimininkės nuovargis yra 
netik nuo darbo, bet ir iš 
nuobodumo. Gaminant tris, 
valgius kasdien, siuvant dra
bužius, mokinant vaikus — 
tas viskas sugadina geriausi 

(upą. Ant lauko pasivaikščio- 
x..v, u.uhu. „„-jinias, pasivažinėjimas, ke-
vargina. Bet miegas ir poil- i sąvaičių vakacija — tai 
sis pagelbsti gamtai išplauti geriausi vaistai šeimimn- 
nuovargio nuodus iš musų j kėms. Po to ir namai bus 
kūno. Nuobodumas ir rūpės- daug linksmesni.

Nuovargis pirmiausia pa

darbą. Vienas buvo sveikas,

siems skundėsi apie savo li
gas. Pažįstamiems labai nu
sibodo klausyti apie jo gal
vos skaudėjimus ir visokius 
kitokius negalėjimus. Paga
lios paliegėlis galutinai su
sirgo ir turėjo išvažiuoti Į 
vakarus gydytis.

Nuovargis yra kiekvieno 
žmogaus aršiausias priešas. 
Bet nekalbant apie nuvargi- 
mą nuo sunkaus dar bo, nuo
vargio nuodai susirenka 
žmogaus kūne nuo nuobodu
mo, perdidelio proto Įtempi
mo ir rūpesčių. Tame ir yra 
nuovargio misterija. Netik 
•sunkus darbas mus suvargi- 
Ina. Jeigu mes sunkiai dirba
me, tai darbas mumis nu-

I

žiūrėk, vienas gauna ligą, kitas — ne. Žino-įį.žmogų 
ma, čia yra visa krūva priežasčių, ‘dienos d"arte,
vienas gauna, o Kitas ne. Pirmiausiai, gali • permaino visas savo mintis 
būt, kad vienas greičiau aktą atlieka, kas ir truputi pasilsėjęs eina kur 
neduoda pakankamai laiko gonokokams Į nore pasilinksminti. Bet tas, 
šlapinimosi kanalėli Įsigauti. Be to, gal jis' 
higienos dėsnius gerbia, taigi, kaip žmo-'

• gus, atsargiai nusiplauja, žinoma, muilo ne-, 
sigailėdamas. Pagaliau, gal jis nėra girtas ir ( 
šiaip jau turi stiprų kraują, tai jeigu vienas 

s ir gauna Įsmukti, bet tenai.
tuojaus galą gauna, ypač jeigu moteris turi 
jau užsisenėjusią ligą, kuomet gonokokai 

j paprastai būna silpni ir prieš sveiko kraujo

is kreipti 
k valandų 

ką valgo, ko 
veiklumas. Jeigu netinkamai 
vaikas valgo, tai jis tuoj ne
tenka energijas ir kantry
bės.

Jeigu žmogaus kūnas yra 
netinkamai maitinamas, tai 
jis negali atsiginti nuo džio
vos ir nuo kitų užkrečiamų 

į ligų gemalų. Dirbti yra svei- 
jka kol pavargstame, bet sau- 
igokimės nuo galvos skaudė- 
Ijimo, nerviškumo ir piktu- 
! mo, nes tai gali būti nuovar
gio pavojaus ženklai.

National Tuberculosis 
lAssociation žiuri į nuovargi, 
■kaipo i džiovos išsiplėtoji- 
Imo pirma faktorių.

F. L. L S.

i

Nesvarbu žinojimo kieky
bė, bet jo kokybė. Galima 
žinoti labai daug nežinant 
reikalingiausio.

L. N. Toht

z-iitu- - */'I\lu7j,prie nuovargio. Mechanikas, sirodo nekantrumu, greitu 
kode! įerzinimu ir nerūpestingu

mu. Kuomet kas pasako, kad 
tavo vaikai tinginys arba 
patsai taip manai, tai tada

ties ligas reikia da atviriau ir daugiau kai- Paprastai žmonės mano, kad triperis gau- 
KAtl nam, nnia Vitac lirroc A Vari . . ...Ibėti, negu apie kitas ligas. O tai dėlto, kad namas tankiausia pas paleistuves. Na. jau 
jos yra bene labiausiai paplitusios ir sveika- (tajp taj nėra> Prostitutės, kad ir ne visos,! 
tai labai pavojingos. Juk vargiai yra sviete apje lyties ligas šiek tiek visgi nusimano.;

• • • .P'• • r " 001*1 * Jos tuoj pamato, kad vvras nesveikas. Ir jo
n butų taip baisiai^plėtojusi. Sifilis taip nedasiieidžja

RODYKLĖ No. 41
Receptas

|

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips
neliai, kurie bus idomųs kožnai'Lietuvei šeimininkei.

Tikras Palengvinimas Nuo 
Nevirškinimo, Išpūtimo ir 

Užkietėjimo Vidurių
Daktarai. Kurie Dauz Metą Prakti

kavo. Nusistebėjo. Kaip Greitai 
tos Gyduoles Veikia Toki&ise 

Atsitikimuose.
Jeigu jūsų daktaras dar neužrašė 

jur's tų gyduolių, tik nueikite į apse
ka ir gaukite butelį; jos vadinasi 
Nu -a-Tone. Jos yra maionios vartoti 
ir kis galite gauti visam mėnesiui tų 
gyduolių apie už dolerį 
bčs te kaip greita: jos ve 
nevirškinimo, kraujavimo, 
mo ncreildių kepenų, prasto apetito 
ga: -os ska-jdėjimo, stokos 
presto miegojimo, ir tt niek 
res-io kaip šios gyduolės. Pabandysi 
te , -j
Fe, kaip greit jos atnaujins jūsų st’.n- 
ru 
teikia malonų ir atšviežinantį miega 
ir

JŪSŲ GROSERNINKAS 
Yuri ŠVIEŽIO STAKO

Jus nusi.-te- ; 
-•.ia. Nuo ‘ 
užkištieji- '

. ambicijos 
nėra ge- i ' i :

L i

i ■ I 
I

eik I ' 
«•-» 

bai gerai ką jos nadar<> tokiuosg atsi- . 
tikintuose, jie privertė visus aptieki- į ■ 
ri’j suteikti garantiją ir sugrąžinti . 
pir-gus, jei jus nebusite užganėdintas. iį 
R-”: .e-.duojamos ir pardavinėjamos « 
pas visus gerus aptiekorius.

-’o kaip . .
jas keletą dienų ir jus nusistebčsi- 
kaip greit jos atnaujins ji

i ją. pep ir punch. Jos su

kis pra^ė-ite jaustis geriau b-'v. 
tu< jau. Išdi ’bėjai Nuga-1 o. žino

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme a«r- 
ganei ų: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu, Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės lijfomūu Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hannver Street
BOSTON. MASS. 

Ofytnpia Tbeatre Buiidlng 
Ritom 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laikų.-, g

M

Virime Receptas
Apie , ketvirtadalis ' pinigų pralei- 

. . , , džiamų maistui jūsų namuose turėtų
........... .... ---- ----- - Jas ir gydytojai kartas nuo eiti ant. javinių valgių, nes jie yra 

pat baisiai....................................................... . karto išėgzaminuoja. Gal tik tos, ką gatvė-'
Reikia todėl lyties Ilgas kuodaugiausia i . valkio1asi vra laba: navoiin£rfts H kan>nus ir čielS grūdos namie suda- flikStėtiikplti kad žmonėm nariniu ias kuo- 'aiKiojasi, vra įaoai pavojingos. 1 os gi, r>^as ir naudojamu8 s0 pienu ar sme- aiteten kelti, kart z es p z . ų j kurios paprastai namuose laikosi, didelėj Tu‘ papročiai yra pergeri numo-

, v . . , J sti atrvkus į šia sali- A itnok. namiedaugumoj yra gana svanos moterys. Į gaminti grudai tokius jus naudojot
’ — • ... . . . . tenai, čia pavaduojama produktais iš-

Ii 1 pas Komas gi moteris, ISUKTUjų, tan- dirhamais didelių grudų išdirbysčių.Tiesa, mokslas jauttn liktą tokioms Ii- tenųa vyrams gonorėja gauti? Na-' f.k‘ko' w«i»-
goms gydyti vaistų,bet daug geriau }Ta nuo dauj;iausia pas vadinamas “doras.”

..... , . . , ' zų flakai (Com Flake--) yra gerai vai-. tik gerOS Širdies motemkes ir mergeles, kams ir suaugusiems. Juos gatu«ia 
Pas šitokias dažniausiai gauna lyties ligas ir SkittLre^^kSJiŠiVi,fS,n 
v------—--------------------------------- ----------------------zr i makaronams yra skanus.

CORN PLAKĖS MAKARONAI 
2 kiaušinių baltymai 
1 puodukas cukraus 

šaukštuko vaniios
1 puodukas kokonutų
2 puodukai corn flakes 

puoduko riešutų viduriu
tų •-

Suplak kiaušinių Kaitimus iki su- 
• tirštas, dadėk po biskį cukrų, paskui 
dadėk vanilą, kokonutus, komu Tie
kus ir riešutus. Dek skauradon 
.ša- kšta. kurį pasviestuok, ir kepk ne

Apie

gėrfausia, nes tik tada jie žinos, kaip reikia 
nuo jų saugotu. - r i Tai pas kokias gi moteris, ištikrujų, tan-

Tiesa mokslas jau,tmrtikru tokioms Ii- kiaugiai tenRa orėja tf? NaJk^ įįi
goms gydyti vaistų,bet daug geriau.yra nuo dau^ausia ui vadinamas “doras,” 1"’ ^
ligos apsisaugo!, negu nuo jos gydytis. O Hk ir ™™i~ 1
ką besakyti apie tuos, kurie neišsigydo?

Kiek lyties ligos gyvasčių nušlavė; kiek . 
jos paliegėlių ir bepročių pridarė; kiek jos 
visokių nelaimių sviete prisėjo. — iš tiesų, 
net ir Įsivaizduoti sunku.

Dabar pakalbėsiu apie gonorėją arba' 
triperi. . /

Gonorėja arba triperis. •
Gonorėja yra limpama arba apsikrečia-' 

ma liga. Ja apsikrėsti galima visur, kur tik 
yra gyvų ir veiklių gonokokų, tai yra, tam 
tikrų mikro-organizmų, kurie gonorėją pa
gamina. Šitie gyvūnėliai matomi tiktai per 
mikroskopą; plika akimi jų nepamatysi. 
Ant kiek jie yra maži pažiūrėt, ant tiek jie tokis, kad jieškoti, reikalauti. Be to, jie ly- 
yrą pavojingi ir žmogų apsėdę gali jam vi- tinęs meilės neparduoda, kaip tai kad mote- 
sokių nelaimių pridaryti. O jais galima užsi-' rys daro, bet tiktai perka. O perkant lytinę

ženočiai vyrai, kuriems savų namų “duonu
tės” neužtenka. Burdingieriai užsikrečia 
nuo gaspadinių, kurios gyvena su savo vy-;

■ ru tik dėlto, kad “geras žmogus,” tai yra, 
jrendą užmoka, aprėdo ir paėsti duoti a, o 
'mylėti — e! kam čia savą mylėti, kad sveti- 
! mų yra?
1 Rodos, vyrai dažniau gonorėją gauna, 
negu moterys. Noriu tuomi pasakyti, kad iš perkirstame' 'pečiuje iki makaronai 
vyrų kur tai kas daugiau šita liga serga, ne
gu iš moterų. Tam ir priežasčių yra. Reikia 
žinoti, mat, kad vyrai jau iš prigimties yra 
labiau linkę prie lytinės meilės. Jų ir būdas

(kapo-

Naminiai Pasigelbėįimai 
' Thermos bonkos korkas gal 
duoti arba turėt kavos skeni 
pirmu sykiu naudoji To prašalinim-i. 
įmerk korką i karštą parafina iki kor
to visos skylutės užsidegs. Pakartok 
tą kada parafinas nudils.

Keletas veidrodžiu tinkamai sudėtu 
padidins ršžiuroį kambarį-

Izukyk akinius švariai. Maža bon- 
kutė su pusiau ammor.ijos ir pusiau 
vandenio yra patogu. nes lašas ar der 
to skystimo nušveis akinius.

Mišinys bičių vaško ir terputino !a- 
b-i geras valymui aržuolir.ių rakandų. 
Senu šilkiniu skaruliu ant galo ge
riausia nužibint.

Perplėšta lininį stalo uždangalą ge- 
’ausia susiūti skilu ištrauktu iš to pa

ties užtiesalo.
Skalbiant nosinukes, kurios pagelto

navo, naudok biskį tartar skystimo 
perplovimui ir jos išeis baltos kaip 
sniegas

Grožės Patarimai
Daugelis žmonių valgo ar perdaug 

ar nemažai, arba vAlgo tą kas jiems 
ne ant gero Abelnai, vyra- valgo to- , 
kių valgių perdaug, kurie nėra geri, i 
moters valgo perntažai Sykį pradė- i 
jus prisitaikyt nuo valgymo reikia ir ; 
laikytis iki gana. Krakmoliniu ir sal- 1 
džiu valgių reikia vengti. Nereikia1 
raudot kavoj ar arbatoj cukraus. 
Duona reikia apdžiovir.t ant ugnies ir 
naudot visai mažai sviesto. Valgyk 
dikėiai vaisių ir šviežių daržovių, 
derk daugiausia kiek gali vandens. 
Svarbiausia ko reikia vengti tai už- 
kietėiimo ir nevirškinimo Randyk'bu- 
ti veikliu kiek galima Užtektinai mie
gok ir kelk anksti ryte Trumpi ėji
mai į ir iš darbo prisidės prie padary
mo gyvesniu

Ype tiška Sveikata
Maisto mokslininkai skelbia pieną 

esant didžiu “apsaugos” maistu. Pie
nu* navaimi yra pilnas maistas — ku
ris rinką suteikta. Suaugusiems reikia 
jo taip kaip ir mažam, nes maistai ku
ri" nėdudda normalios vystymosi jie- 
gos jaunam nepalaikys stiprumo ir 
kpno lygsvaros dideliame. Augantis 
jaunimas neturi aplenkti pieno, kuris 
ne tik suteikia kurą reikalingai ener
gijai, dttisku reikalingų kunui ir dau
giau vitaminų negu kiti maistai

atsi- 
kada jį

A

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
‘

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

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
“TRINKITE KUR SKAUDA.”

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos Kalbs lai
kiškai ir rusiškai. Telefoną 9l>
1 ALLEN ST- Cor. Uhanibers St-. EOSTON, MASS.

po

KALĖDINIS ŠAKES” NUMERIS

I «

krėsti visur: ir išeinamo j vietoj, ir lovoj, ir meile, juk labai lengvai galima ir tokią “do- tčsu. 
nuo rankšluosčio, ir kitur kur tik sergantis vanėlę” kaip triperis gauti. ..
tokia liga žmogus yra buvęs ir tų bakterijų' Kartais pasitaiko šita liga užsikrėsti gu- 
palikęs. Ir tie gyvūnėliai labiausiai mėgsta su sergančiu žmogumi vienoj lovoj. Ga- 
gleivinę plėvę — tai tokią plėvę, kokia yra Hma taip pat užsikrėsti ir ant sėdynės — iš
lakioti lyties organai, mėšlažarnė, burna ir einamoj vietoj. Galima nuo drabužių užsi- 
akys. Kaip tik jie gauna Į šitokias vietas Įsi- krėsti. _

lieka gražiai rudi.
Virtuvės RcikaloOM

Kuomet perkat grapefruitus arba 
orrndžius, geriausia išbandyt juos pa- 
srarstant rankose Sunkų# plonastu- 
riai yra geriausi.

A rbata duodant reikia padėti ant 
stalo indą su cinamono cukrum, kad jį 
ga’ima butų naudoti bu pyragaičiais 
aiba kitu kuo kaip kas mėgsta.

Darant bile razinku pyragų, razin- 
kų sėklas reikia išimti, rupiai jas su
vanoti ir suimitavus dėti į pyrago

Perpiovimui lengvai citrino, padėk 
i< trirmpam laikui i pečių. Jis sumink- 
,*tėn ir pjausis lengvai kaip švieži vai
siai.

Medinės arba stiklinės šakutės ge- 
riu yra naudoti duodant į stalą rūgš

čius agurkus arba lemoną. nes actas 
ant jų neveikia.

akvs Kaip tik iie gauna i šitokias vietas »- krėsti. Dr. Margerit. ; mes rekomenduojame sekančius produktus:
* ’ . J ~ . . . v .... I « vr*x . • _ „i . • , . Jei reikia jums p*> Milų. lėkšteliu, šaukštų ar puodų, pradėkite šiandien 'gauti, tai tartum kurmiai Į Žemę Įsikmsa. I P. S. Kitame straipsnyje pasakysiu, kaip taupyti leiheliu* Stati lard trChaReųc? Jis geriausias pienas ir ge- 

Jie sparčiai dauginasi ir su balusiais krau- gonorėja pasirodo ir kas toliau seka. P” kT"”™"k' "*’ta**' lik '» ">”> k“*"-

Kalėdinis “Sakės” Numeris bus pa
puoštas daugeliu gražių paveikslu iš 
kunigėlių ir minyškų gyvenimo, taip
gi ir perų straipsniu. Todėl, gerb. 
Tamsta pasistcnp įsigyti Kalėdinį 
“Šakės” Numerį satl ir pasi sti savo 
pažįstamiems į Lietuvą, kaipo Kalėdų 
Dovana. Jeigu Tamstai neparanku 
siųsti “šakė,” tai priduos mum; ant
rašą, o mes pasiųsime. Kalėdinio “ša
kės” Numerio kaina 15c., už 2_ egz. 
25c.; už 5 egz. 50c.; už 10 erz $1.00, 
ir tt. Metams $1.50.

Kalėdinį “šakės” Numeri užsisaky
kite i.škalno, kad žinotume kiek. Jo 
spausdinti.

Užsakymus siųskite sekamu ant
rašu: (51)

“Š A K £”
3352 So. Halited st., 

Chicago, III.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nno musų korespondentų ir iŠ Lietuvos latasISų.)

UŽPUOLIMAI IR API- i GERIAUSIA KALĖDŲ PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS 
“ “........... ' TELŠIUOSE.

Lapkričio mėn. 13 d. apie į

“NEKALTU MERGELIŲ” 
IR KAPUCINŲ LIZDAS, j

Krakės (Kėdainių apsk.). e_ . - .
Šitame miestely yra nedide- kaime, Kamajų valse., pas 
lis, bet garsus “nekaltų mer- ūkininką Jurgi Vilį samdy- 
gelių” vienuolynas. Jos. kad tas žmogus kasė šulini, dėjo 

__ imasi mo- cemento rentini. Aštuntame 
priešmokyklinio am- metre pasirodė vanduo. Ka- 

“slebi- sėjas braidžiodamas vande- 
metodu kvaršina ny smeigė kastuvu gilyn, 
galvutes. Vėliau kad surastų vandens taką, 
turi daug vargo, Staiga, pasigirdo didelis 

► ne- užimąs ir vanduo smarkiai 
■ ėmė virti, kunkuliuoti. Ka- 

Ši vienuolyną dažnai ap- i sėjas vos spėjo surikti, kad 
lanko Įvairus kapucinai, ku-i“ x 1 
rie savo garsiais keikimo pa
mokslais senai jau parapi
jiečiams Įkyrėjo. Nuo pana
šių pamokslų neatsilieka ne 
musų klebonas, kuris kas 
sekmadieni iš sakyklos ka
pomis varsto “velnius, rupū
žes” ir kitus “krikščionių” 
gamybos produktus.

NUODINGOS DUJOS 
ŠULINY.

Spalių 16 dieną Kalvių

nenuobodžiautų, 
kvti į .
žiaus vaikus ir savo 
zacijos” 
mažučių 
mokykla 
kol atpratina vaikus nuo 
tikusio mikčiojimo.

TĖVAI PRIEŠ KAPELIO
NŲ SAUVAlflę.

Eržvilko vidurines mo
kyklos tikybos mokytojas 
kun. Lumbys iš mokinių rei
kalavo būtinai lankyti baž
nyčią kas sekmadieni, ne
žiūrint, ar tai Eržvilke ar kur 
kitur. Jei nebūta Eržvilko 
bažnyčioje, tai iš kitos baž
nyčios klebono turi parnešti 
jam rašteli, kad butą bažny
čioje.

Tėvai (net žymus krikš
čionys) matydami, kad jų 
vaikai beprasmiškai kun. 
Lumbio varginami, norėda
mi jų sveikatą apsaugoti, su
sirinkime iškėlė tą klausimą 
ir vienbalsiai nutarė: “Kad 
mokiniai laisvai lanko baž
nyčią, o nelankiusieji neturi 
būti baudžiami.” Tą nutari
mą Įnešė i Mokytojų tarybą, 
kuri ji priėmė.

ji trauktų ir apsvaigo; iš
trauktas atsipeikėjo. Šuliny 
vanduo baisiai kunkuliavo ir 

Jųžė. Iš dugno girdėti buvo 
! didelis užimąs, kuris vande
ni purkštė i penketą metrų 
aukščio. Prie šulinio pasi
lenkus, buvo jausta kalkių, 
sieros kvapas, kuris greit 
svaigino žmogų. Toks triukš
mas šuliny tąsėsi arti paros. 
Paskui vanduo dingo. Atsar
gus kasėjas Įleido deganti 
žibintą Į dugną, bet ten tuo
jau žibintas užgesta. Matyt 
ten dar liko nuodingų dujų.

PLĖŠIMAI.
lapkričio mėn. 15 d. apie 

15 vai. kelyje tarp Šiaulių ir 
Kuršėnų apie 4 kilometrus 
už Amolių dvaro miške ei
nančią Olimpiją Januškie- 
nę-Karabavičienę užpuolė 
vienas ginkluotas revolveriu 
plėšikas ir atėmęs iš jos 60 
litų miške pasislėpė.

Lapkričio mėn. 12 d. apie
7 vai. Utenos apskr., Malėtų 
vai., Kazokų kaimo gyven
toją Garbunovą Mitrofaną, 
vykstanti iš Ukmergės namo 
šašolių vieškeliu, apie 1 kilo
metrą už Ukmergės, miške 
užpuolė du ginkluoti, vienas 
revolveriu, antras peiliu plė
šikai, pareikalavo rankas iš
kelti aukštyn ir atiduoti pi- 
rigus. Plėšikai iš Garbunovo 
atėmė 20 litų pinigų, doku
mentus ir <’ " ________ w__ t________
riuos jis nešėsi ant rankos.: ^io K&rtusis Vy*1!** yrfc gc* 
Apiplėšę Garbunovą, plėši-Iriausias pilvo tonikas, varto- 
kai miške pasislėpė.

DOVANA.
Jeigu jų* norite duoti savoju* nvriĄv uuon *clvq -----*— —

draugams ką nors brangaus, v.aV miest. pil. Gir-!
* ■■ L d Vainienei Petroneliai, gyv/

Danijos li^kytojL'ErtLiu*

m.)7xkuiį’būw~įiyyz'džiii Jos dū nepažįstami vyrai 
aukštai sveiko proto: 
geresnės dovanos,

atminkite, ką pasakė ganus
_____ - -

(gimęs Rotterdame 1467 įai Plu£ės gatve užpuolė ant 
m.), kuris buvo oavvzdžiu J°s du nepažįstami vyrai,

I

JŪSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI
Kiekvienas reikalauja vitaminų ka? dieniniame 

gyvenime. Kur randasi palinkimas prie silpnų kau
lų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo 
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius 
užsikrėtimus.

T

SUNAUS KERŠTAS.
Naumiestis, Tauragės aps.

tą plėšimą pap ik J i T a’i 
niesto gyventojai Rc«- 

> >us Kazys ir Kubilius 
as, kuriuos s-daikant 
'.rieji smarkia: pasiprie- 
rolicijai pavartodami 

Irri. smurtą. Kaltinai-ic.J pa
ti Įpinti kalėjimai!

SCOTrS [MULSION
yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus, yra didele 
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-li- 
ver aliejaus vitaminus labai skanioje formoje. Mk 
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scott’s 
Emuision!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 0$'9Z

THI TWO FAngrotSi;

. . • geras patarimas.” Pasakykit ietos piliečio Keraičio su-
drabužius, ku- savo draugams, kad Trine- nūs Evaldas, senai visuome-

I

jamas dėl vidurių neviriki-

nei žinomas savo palaidumu 
ir “nakties” darbeliais, lap
kričio 10 dieną girtas ėmė

Lapkričio mėn. 16 d. va- n‘mo> blogo apetito, užkietė* ndeste triukšmą kelti, užpul- 
re pik PoderĮ Antana,; jimo ir kitų pilvo ligų, o jūsų dinėti žmones. Policija ji nu-

KAIP MIRTI PRIĖJO.
Kupiškis. Naktį Į lapkri

čio 12 dienos Kupiškio mies
telyje pavogta iš “Pavasa
rio” sąjungos krautuvės ma
nufaktūros ir kaliošų, dau
giau, kaip už 3000 litų. Lap
kričio 13 dieną Kupiškio po
licija padarė pas Kupiškio 
miestelio gyventoją Antaną 
Vorotinską kratą ir rado pa
grobtus iš minėtos krautu- 

; vės daiktus ir, be to, sprogs
tamosios medžiagos, ginklų 
ir šovinių. Kai policija darė 
Antano Vorotinsko pirtyje 
kratą, pats Vorotinskis iš
traukęs nepastebimai ki
tiems paslėptą pirtyje revol
veri, šovė sau Į smilkinį ir po 
dviejų valandų mirė. Velio
nis buvo rimorius, seniau 

, _ į gana gerai gyveno, bet pa-
Lukšiai (Rokiškio apsk.) Jstaruoju ieioVnimn
Spalių mėn.

vasarininkai suruošė vakarą kortomis i 
buvusioje bažnyčioje. Kaip Įtariamais asmenimis; 
suvaidino — nesvarbu, T ‘___
idomu. kas pačioje publiko-;keiju 
* a _ o-4.

<„Plauk po Amerikos Vėliava* 
Nupiginta ten ir atgal kelione i 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Brexr.cn ar Chcrbourg

Kada ners kit? metą jus gr.i >Ia iu*,jate atlankyti 
savo tčvyi.c. I’irm laivakortė pirkimo aprimokės 
Tamistoms patyrinėti greitus ir puikius laivas United 
Statės Lij ;-<» L.i. yno.

Keliavimas bile laivu, valdomu r operuojamu Su
vienytu Valstijų Valdžios, po Amerikos vėliava, su
teiks jnrr.s naują idėją patogios, pilnos džiaugsmo 
kelionės. i’.r<:vu> kambariai, apstumas grr<» -yalgio. 
plati virta ant denių ir malonios draugijos jusi: tau
tiečiu.

Tarnai k.dbanti justi kalbą ir draepriški veikimai ke
lionės įnik- padarys važiavimą niekad-nepamir-
štamu.

Sausio mčnesj išplauks laivai sekamai:
S. S. President Harding Sausio 12
S. S. Republic ...........................................Sausio 22

Jusi: laivakorčių agentas ant vietos maloniai su- 
teik» niormacija* apie s|M-ck’.k-* ck^kur-ijas
r uosiam:., kitais metais, arl»a rašykite tiesia; pas

United Statės Lines
75 Statė Street. Boston, M;

kare _ —
gvv. Šanpinės kafme, Rau-1 draugai bus už Ui jums dė- 
dcndvario vai., Kauno apsk., kingi.” Manistee, Mich., 
važiuojanti iš Kauno namo Lapkr. 18. Aš rekomenda- imti. Tėvas sūnų sudraudė ir 
Babtų link už 6 kilometru v*u Trinerio Kartųjį VynąjUŽdarė atskirame kambary 
nuo Romonių kaimo užpuo- visiems mano draugams, ir išsiblaivinti. Pastarasis paši
lė du revolveriais ginkluoti: kiekvienas jį myli. Joseph ryžo tėvui už tai atkeršyt, 
plėšikai, vienas nutvėrė už Stepan”. 1 bonka $1.25,sam- Isplese langą ir išlipęs uzde- 
vadelių arklius, antras atsta- patinę bonkutę pashmčiame gė jaują su staldu, kurie ir 
t j revolveri Į krutinę ir pa- gavę 15c. Užsakymą siųski- sudegė, 
reikalavo atiduoti pinigus. te Pas Joseph Triner Com- 
rlėšikai atėmė iš jo piniginę pany, 1333 S. Ashland avė., 
su 20 litų pinigų ir pasislė- Chicago, III. Trinerio 1927 
pė. metu Sieninis Kalendorius,

Sulaikymui plėšikų deda- garsus ir ištikimas Geizeris 
mos visos galimos pastan- puikiose spalvose, yra gra- 
gOS žus namų padabinimas. Pa-

malšino ir pasiuntė namo. 
Namie taipgi ėmė skanda-

I

Pe~....................  I
visos galimos pastan- puikiose spalvose, yra fra- 

o žus namų padabinimas. Pa-
Lapkričio mėn. pakti iš 1« P^ykit .-vo P*rd«-

Į 17 d. nežinomi žmogžu-
ližiai isibriovę į Balsienės f?!*”*1.0"*. PMnpk‘1
Pranės butą, Elenavos kai
me, Kelmės vai., Tauragės 
aps., peiliu papiovė 70 metų
amžf senukę ir pasislėpė. , _ „ A .

Lapkričio mėn. iš 17 Į 18. GAISRAS.
d. naktį nežiliem’’ piktada-' Subačiaus'vai., Terpeikių 
r.’ai kėsinosi apinlėšti Kruo- vienkiemy lapkričio 10 die- 
r.io miestelyje gyvenanti ną vakare kilo gaisras. Su-

Trinerio adresu 10c. paden
gimui persiuntimo lėšų, o 
tuojaus jį gausite per paštą.

KARVELIAI PADARĖ
KUNIGUI NEMA- 

LONUMĄ.
l_.„_ ____ ........_
Spalių mėn. 24 dieną pa-jpradėjo girtuokliauti, lošti ^uvo

valsčiaus viršaiti pil. Vedec- degė piliečio Juodakio kloji-; 
'ka Antana, norė'dami išplėš- mas, linams minti mašina ir
t i geležinę spintą su pini-

Evaldas suimtas. Eina tar
dymai;.

Tri. South Boston 8826 
Residence Univereity 1463-J. *

S. K Puišmu-^Hlbn ; 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATt ;
M* Brmdway, Se. Bonto*. M*m. <

Room 2

45 Broadway. Ne»v York Cit y

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriaųsias. (vai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

I

is m i
LIETUVĄ

PER HAMBURGĄ
Ant mus tr>šriubinių laivų 

Resolute, Kdianee, Al bert 
Ballin, Denthsehland, 

Hamburg
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Westphalia ir Thuringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia j Bostonų.
Personaliai dylimi j Eoropų iš
važiavimai.

AAO “ Tort“203■■V V įe{jt, Vatanm.)

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

Hamburg-American Lina
United American Lines, Ine. 

General Agents
28 Broads ay, New York

jauja. Gaisro priežastis — 
paties ūkininko neatsargu
mas. Matyt, pečiaus butą 
blogo, kuriame linus džiovi-j 
nant ir kilo gaisras. ,

Žmonių^ subėgo kaip per į mokame iš šviežio pienelio, mil-

PLUNKSNAS, Paku, Padu J kas. 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykitVAIKELI!

Valgyk musų išdirbystės sal
dainius. Mes, Lietuvos moterys.

laiku isiskolino. jiems nepavyko.
> pranešta policijai.

ir draugauti su Į FarP atvykusios policijos ir 
visa plėšikų Įvyko susišaudymas, 

bet tai nuvedė jį tuo slidžiuoju į^ike kurio vienas iš plėšikų --------------------- r-------- , —
i. Iki šiol velionis buvo buvo sužeistas. Kiti įsbegio- šventos Barboros atlaidus, tų, musų pačių brolių maltų, vai-

pranešta policijai.

vico plėšikų ivvko susišaudymas, »

bet nieko nepagelbėjo. J)au- sją musų sodneliuose augintų ir 

ĮdMg gar dėsnius už Amerikoje 
' gamintus.

Mes Tave užauginom, ir nors 
teigtas ^abar gyveni už jari*? marių. 

T_. d____ |_________  ____ ____ ___ __ - ^iauRb^^’

mui lėšų jo žmona su ketu-J^Jį ant i7a^0. fuo buvo ne- Naujienų” redakcijen meti- “B,ratesr
-----  . . . - Ijetuvos

Tau saldainius stengėsi paga-

jo.je atsitiko. Sėdint pirmoje miestelyje daugumos gyven- 
eilėje vietos klebonui kun. - • ---- • >—»— — *
S., kas tai i apykaklę ar Į pe
čius lyg ką mete. Tam pasi
kartojus tris sykius, kun. ne
besitverdamas pašoko nuo 
suolo ir perpykęs, rankoje 
lazda nešinas, pradėjo klau
sinėti kas mėto obuolių ker-:

• XV v  _ *

Užtat kun. pradėjo koliotis1 mokyklą,
gyvuliais ir panašiais. Pasi-i •
i " ' "
gūžta, iš kurios karveliai ant j i_ r____  ________ _
klebono pečių ‘‘savo kerpes” ,ko savanorių komitetų auto- Iną atidavė i teismą, 
mete. Publikai buvo gardaus, v-n įvažiavimas. Glovackis; 
juoko. * • ’ -- — i :■

MIRTIS MALŪNO
RATUOSE.

tojų, ypatingai lenkų, ger- į 
biamas ir niekas negalėjo ir 5000 KYŠIO.

i pamanyti, kad jis vertėsi i Veliuona, Kauno apskr. 
tokiais darbais. i Valsčiaus taryba, atsižvelg-,

5*2 i °r°tinsko jf ama Į vietos gyventojų no-'

!

guma tik pasižiūrėti atbėgo, cukraus pagaminti saldainius
I ■ ' ■ ......
' ŠIAULIŲ TERORISTAI

- NUBAUSTI.
A __Ji Šiaulių apygardos i

mirties_Įikp.Jbe jo.kių gvvępi-prekymečius- da- išnągi^nėjoigariiąJ
j- —y. . .. . pju ant Kaino. įuo uuvo ne- naujieną _

...... .... iriais nepilnamečiai vaikais,; patenkinti pakalnės mieste- mo bombos bylą. (
pėmi. N !e.\as nepnsipazino.i kūnų vmnas lanko vidurinę p0 krautuvninkai ir siūlė ta- Teismas nusprendė buvu- - ....i v----------- I . 5 0()0 Htų ?. paš.;m»ti tokius, kone, Tau va.keh.

— i a - i - I prekymečiai pakalnėje, bet kevicių nubausti 9 men. sun-1 H k
ant Lapkričio 7 d. Kaune Įvy^'rinink^Ž^ saldainiai atvež-

------------1------ . j r - įpiimn . !nis Lietuvos parsiduoda de-
J ’ Ižutesė po vieną kilogramą

(apie 2> į svarų). Kaina dė
žutės su prisiuntimu doleris 
trisdešimts centų. Biznie
riams duodama ųuolaida.

LIET. PREKYBOS B-VĖ
366 Broadway. So. Boston, Mass

j ir jo draugai, lig šiol sakęsi | 
esą vieninteliai savanorių 

j vadai ir norėję pakreipti sa
vanorius Į fašistini veikimą, 

Šarkės, Skuodo valse. Čia suvažiavime jokio pasitikė- 
ne«enai pradėjo veikti Šar-,jjmo neturėjo. Glovackis 
kės klebono Tevainio naujai net valdybon nepateko. Be 
atremontuotas malūnas. Ma-1 to, suvažiavimas pasmerkė; 
luno prižiūrėtoju pastatytas fašistišką Glovackio laikraš-; 
kunigo brolis (A. Tevainis, “Tautos Valią.” Suva- 
žmogus, kuris labai dažnai žiavimas nutarė, kad “Tau- 
mėgsta išsigert). Š. m. spalių tos Valioje” ir kituose prieš- 
mėn. 27 d. atvažiavęs malu- valstybiniuose laikraščiuose 
nan B. šmaižys, gerai išsi- savanorių reikalai nebūtų 
traukė su malūno užveizdė- tariami.
toju ir nepasijuto kaip atsi- --------------
dūrė malūno ratuose, iš ku- NUSIŠOVĖ IŠ NEATSAR- 
rių gyvam jau nebeteko išei- GUMO.
ti. Kėdainiai. Lapkričio 19 d.

--------------- savo bute valydamas brau- 
PEŠTYNĖS BAŽNYČIOJE, ningą dėl neatsargumo nu-, 

Pakruojuj, Šiaulių apskr., ?įšovė Kėdainių apskrities 
katalikų žemės tvarkytojo ĮstaigosLapkričio 14 d. 1 

bažnyčioj suripęšė. dvi mo- iflatininkas j/Plaučiunas.
terys. Viena moteris sėdami 
“luokoje,” o kita Į “louką’’ 
norėjo Įeiti, bet sėdėjusi 
“loukoje” nenorėjo jos leis
ti. Na ir prasidėjo peštynės. 
Antroji su smarkumu atplė
šė dureles ir, Įlipusi Į “lou
ką” griebė sėdinčiajai už 
plaukų. Pradėjo abi tąsytis. 
Pešėsi apie 5—10 minųtų, 
Buyo žmone’rtis juoko. ’

* • * • i

PABĖGO KALINIAI.
Lapkričio mėn. 21 d. apie į 

17 vai. iš Kauno sunkiųjų j 
darbų kalėjimo dirbtuvių iš-: 
laužiant sieną pabėgo du ka
liniai : Alfonsas Šidlauskas, j 
nuteistas už plėšimą 10 metų 
kalėjimo irVladaš Goštau
tas, taip pat už plėšimus nu
teistas 8 metams kalėjimo.

Tėvai išsižadėjo jos, nes ji apsivedė su biednu ar
mijos majoru Karoliu Rich. Tai yra p-lė Moore, 
milijonieriaus duktė.

Didžiaueis sandė
li*. Gvarantnojam 
užsiganėdinimų.
Pea mos gausite 
u k ras enrupiškaa 
plunksnas ir pa
kus.

European Feather Co.
25 Loveli Street, Boston, Mase.

Mes išdirbam ARMONIKAI 
ir importuoja- __
me visokių ru- 
šių rankomis ' 
dirbtas Itališ- , 
kas Akordinas * 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva 
rantuotos. 
M ūsų kai
nos žeme
snės negu 
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunčiam dykai.

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blue Istand av. Dpt. 80, Chicago

kitų išdirbėję. Dykai su-

(-)

Trf». So. Boetcn

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITUV1S DENTISTAS
VALANDOS; Nno t Iki 12

Ntm 2 iki • vak 
NEDALIOMIS:
Iki 1 v. po pietų

Srrednmis iki 12 diena 
"Keleivio’’ name.

y,t Rrosdvrav. tarpo C ir D 8t. 
SO. BOSTON. MASS.

I

Trynimas
Pagelbsti

Tryni: tą pačią vietą kur 
skauda!

Tryni:, tryni:, trynk iki oda 
įkais ir pasidar s raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
'seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr/ J. V. Pat. Biure

.-.J* buvo ir yra naudojamas 
ęatertgnvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura- 
micitn.ii ir. sustiprinimui paiK 
sūrių, skaudamų muskulų.

35Č.—vaistinėse—70c • '—-- -
P. AD. RICHTER & CO. 

Berry & So. 5th Sts.
, < Brooklyn, N. Y. '

I

IS IR j

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiausio 
Vokiecla laivo < 

COLŲMBUS
ARBA KITAIS SIOS LINIJOS 

LAIVAIS , .
TIK ASTUONIAS.DIĘNAS 

Puikios kajutos Trečiai Kfrsaa— r 
j .TįikĮąj Steiy-umirii 

NORTFi GERMAN ? 

LLOYD
.32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

PUSTE 
(jpĮjį sustabdo 
SANTAL

MIDY
Gauk tikrų 
Tėmykit žodį 

“Midy’’ 
Parsiduoda

Visose Aptiekos

I DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

✓ Valandos: 10—2; 5—9 
€ Sekmadieniais: 10—2
| 3327 So. Halsted Street 
J GHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

KV<.<

I!' ll'LL... , 1 BSBSgĮHa
^Visokie Plumberiški Prietaisai

PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RUSIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMBING A 

LIGHTING SUPPLY CO.
147 Porfland St, Boston 
netoli North Statioo

A J

>—«— +-'-»■ 4 
E=r±d

J

Brexr.cn
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Vietines Žinios
kui jis numetė ji Depais že- 

i mvn ir nuvilkęs prie bakso 
.pašaukė policijos vežimą ir 
areštavo neva už girtybę.* 
Nuovadoj pasirodė, kad su-j 

• imto Ramsay .........—
igai perskelta ir jis ---------
įvežtas miesto ligoninėn, kur 
Į po penkių dienų mirė. I - _________
i

, Davė advokatams velnių.
. Advokatai turėjo aną va- 

maica Plain pereitą subatą karą balių Riverbany Čourt( 
>ušalo Frank M. Hoffman. Hotely. kur buvusis Middle- 
55 m. amžiaus laiškanešys. sex apygardos

Sušalo 5 žmonės.
Bostone ir visoj Naujoj 

Anglijoj pereitą są vaite bu
vo labai dideli šalčiai. Suba- 
toj ir pėtnyčioj Bostone tem
peratūra nupuolė iki 7 laips
nių F. virš zero. Tai 
25 laipsniai žemiau 
(Sulyg Fahrenheito 
metro vanduo šąla 
laipsnių virš zero.)

Bostono priemiestyje Ja-į

reiškia 
šalimo.
termo- 
prie 32

iy galva pavojin-; 
a ir jis būvu nu-:

PAŠALPA ŽMOGUI LIGOJE.
Suorganizuota Draugija “Liau

dis** kviečia moteris, vyrus ir 
į vaikus 'prisirašyti prie .i<»-<. ši 
Idraugija apdraudžia kožną vieną 
[saugiai ir pigiausiai. 4>>s turtas1 
i yra jos namas >.v5.i»’H' dolerių 
vertas.

ši draugija priima žmones j 
narystę1 nuo \ ienų meto iki žilo 
amžiaus, be skirtumo lyties ir 
jų pažiūrų.

Suaugusieji mokės 5o 
mėnesi ir gaus šb'.OO : 
ir pomirtinės $1VV.VV.

ŽYMAUS ARTISTO-SMUIK1NINKO
fi 
I

A. ŽIDANAVIC1AUS ' IĮ fl 1 RT O I 11 1 O
koncertas irnANtblMAd J

centų i 
savaite 
Vaikai 

mokės 25 centus i mėnesi ir gaus 
75 centus i dieną ligoje ir pomir
tinės $25.00.

Ateikite ir prisirašykite prie 
, ■‘Liaudies" Draugijos. Nauji na-

■ . , - d r 5>l^<U'yraS(riai vra iraromi kas aedėlią. p>
Chicopee Falls miestelyje. Arthur K. Reading davė sa- iK.,ai< nuu iki vai.

----------- V.....,,.,, profesijos draugams, I)raug,,u!. L. M, 2i.
|daug velnių. Sakydamas ka 44h h. Atlanti.;;
prie stalo prakalba jisai ; < u r, \i.
smerke tuos advokatus, ku-, l>aslabli: Kajn<1# i5t„jinl0 vn.i 
ne pasigavę nelaimėn pate-lnulllažj„toi iki va,ario , d„ ,^>7' 

j kusi žmogų, be m. Pasinaudokn Pr.,ga.
mo Ji aplupa. Reikalaudami K„miieias.

Institutas i didelių sumų, tokie advoka- _
i paprastai sako savoj 

sukėlė: klientams, kad jie turi duot 
, kvšį” teisėjui arba districi 
jattorniui.

Anot p. Readingo, teisėjai 
į ir distriet attomiai niekuo
met tokiu kvšiu iš advokatų

■ nereikalaują ir niekuomet 
neima. Advokatai, kurie to
kius dalykus pasakoja sav*

‘klientams, apgaudinėja ne
įtik žmones, bet ir teismą dis- 
! kredituoja.

netoli Bostono, gatvė je buvoi vo 
rastas sušalęs nežinomas ’ 1 “ 
žmogus. Trįs žmonės sušalo 
kitose vietose.

Nubaudė studentus triukš
madarius.

Technologijos 
nubaudė 17 savo studentų, tai 
kurie andai buvo : 
riaušes. Du studentai buvo 
visai išvyri, o du kiti suspen
duoti nuo mokslo iki 1927— 
1928 metų semestro.

IŠSIRANDAVOJA 4 kam
bariai su gazu ir elektra. 
$3.25 i savaitę.
286 W. 4-th st.. So. Boston.

NEDĖLIOJĘ

9 d. Sausio-January, 1927
*K.» ’ i 9 "" ** *”

Pradžia 3 vai . po pietų.
CYPRUS HALL** *

40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.

Kadangi artistas Židanavičius yra geriausias smuikininką.- iš visų 
lietuvių, todėl Cambridge’aus lietuviams patartina atsilankyti i minė
tą koncertą ir išgirsti p. Židanav':< ;aus smuko išvejančias meliodija-.

DR. J. MARCUS
METI V IŠK AS GYDVHU AS

8peeUkii x. . sekretnų ir chroniš
ko vyru ir moterų ligų.

261 llano'er St„ Bo-tou, Masu. 
Ruoni 7

Tel.: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak.
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pintų

TURKIŠKOS IR RUSIŠKOS PIR
TYS tankia: išgydo šalti. Rheumatiz- 
ma. Neuralgiją ir daugelį kitokių li
gų. SAUGOKITE SAVO SVEIKA
TĄ—MAUDYKITĖS TANKIAI. At
dara dienomis ir naktimis. Tik vy
rant?. i 52

TREMONT TLKK1SH BATUS
176 Tremont st., Boston.

Po Tremunt Teatru.

: Lietuvis Optonetristas

i
<

i

Gaidžiuniutė gavo 8 metus 
. kalėjimo.

Genovaitė Gaidžiuniutė. 
kuri buvo nunešus savo bro
liui į kalėjimą revolverį į 
keptą vištą įdėtą, gavo 8 me
tus kalėjimo. Vaidžia buvo

KOKIAS DOVANAS 
PIRKTI

kredituoja.

. L... i
Fornišius visur pripažįsta, 

kaipo pirmutini pasirinkimą į 
iš dovanų, kurios ilgai tęsa. j

įsftiidnus, Itad Jriėto Pirkite KU-h, ženklelius - vra keletas pasirinkimu:
■n „UrU A-Jzs irva arr»lheLite Lrsvoti «n džiova Blanketaiverio siuntimo yra prisidėję pagelbekite kovoti su džiova 

daugiau žmonių, ir norėjo, 
kad Gaidžiuniutė išduotų jų 
pavardes, bet ji atsisakė. I

Darbininkų unijos veja ko
munistus laukan.

Bostono darbininkų uni
jos, kurios priklauso prie 
Centrai Labor Union, pra
deda vyti laukan komunis
tus, kaipo vienybės ardyto
jus ir blėdingus darbininkų 
organizacijoms gaivalus. Ši
tą vajų prieš komunistus 
pradėjo Centrai Labor Uni
jos pirmininkas Keamey.

Draugija Kovai su Džio
va, kaip visuomet, taip ir šį
met išleido Kalėdų ženkle
lius (štampas), kurie parsi
duoda pašto Įstaigose ir viso
se didesnėse krautuvėse. Vi
sas pelnas už išparduotus 
ženklelius eina palaikymui 
sanatorijų, kuriose gydomi 
sergantieji džiova ligoniai. 
Šituos ženklelius lipinki', 
ant visų savo siuntinių sale 
pašto ženklelių

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

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

tus laikysim iki gausim už
sakymą pasiųst.
THE JAMES ELL1S CO

405 Broadtvay, 
South Boston, Mass.

I

Taksai busią numažinti 
iki $28.

PETRAS BARTKEVIČIUS
Priima Lietuvos Bonų ku- 

• ponus už pilnus pinigus per- 
ikanttavorą. Adresas krhu- 
Įtuvės toks:
i 678 N. Main »tr., 

Montello, Mass.
Bostono miesto valdybon 

yra įnešta ir priimta rezoliu
cija, kad taksai ateinan-1 
tiems metams butų numažin- į 
ti iki $28 nuo tūkstančio.! 
Majoras Nichols buvo pake- viai -vra kviečiami ateiti} šeimy- 
lęs juos iki $31.80, bet dabar nišką vakarą, kuris yra pareng 
paaiškėjo, kad tas visai ne-'' 
reikalinga, nes kai kurie 
miesto departamentai nėra 
da nei pusės savo fondų su-

ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS.
So. Bostono ir apielinkės lietu

tas Kalėdų vakarą. Gruodžio- 
Dec. 25 d., 1926 m.

šis vakaras bus labai turtin
gas savo programų ir viašėmis.

vartoję ir pinigų miesto ižde ateis- *urės ge™ 
yra daugiau, negu reikia. įnes Pubkka galės žaisti ir link 
Klausimas, kokiais išrokavi- ’ maltis lietuviškais žaislais i 
mais ponas Nichols norėjo'kitokiais pamarginimais iki vė 
aukštesnių taksų? himai.

Senberniai busią apdėti di
deliais mokesčiais.

Pereitą nedėldienį Ford 
Hall’ėje buvo paskaita apie 
senbernius. Skaitė ją New 
Yorko Universiteto psicho- 
logi jos profesorius Over- 
street, kuris smarkiai kriti
kavo nevedusius vyrus. Jis 
sako, kad sunku įsivaizdinti, 
kiek pasaulyje yra senber
nių, iš kurių visuomenei nė
ra jokios naudos. Jis sako, 
kad tokie žmonės yra lytiš
kai nesubrendę. Vis dėlto jis 
norėtų, kad jie apsivestų, o 
kad juos prie to privertus, 
jis pataria apdėti visus neve- 
dėlius sunkiais mokesčiais. 
Ir jis tikisi, kad anksčiaus ar 
vėliaus bus taip padaryta.

DAKTARAS 

BALABAN 
Iš Rusijos—Gydytojas, 

Chirurgas ir prie Gimdymo.
351 Dorchester St.. So. Boston. 

arti Andre* s Sq-
Tel. So. Boston 4768.

uegzaminuoju akis. pmunu 
akinius, kreivas akis atitisainu 
ir smblyopiško«n (aklos* > aky
se sugražinu šviesa tinkamo 
laiku.
į. L PASAK AŠINIS O. D.
447 Br>>ad*av "*•’ rtmvM M«*.

DAKTARAS
LANDAU

32 CH A M BERS ST.. BOSTON. 
Gydo y patiškai ir pasekmingai 

Veneciška® l.igas.
Valandos:— Kasdien nuu 8 iki 
’O. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo .ki 12.

/< r z ///<•’ s-

4

v

Pirmutinė ir dabar didžiausia Lietuvių Namže- 
mijos ii Apdraudos Agentūra pranešam savo kostu
meriams, pažįstamiems, ir abelnai visuomenei, kad 
perkraustom savo South Bostono ofisą į naują vietą; 
kviesdami visus turinčius bent kokius reikalus pirki
me, pardavime ir mainyme namų, biznių ir fa/?1!! 
kreiptis į musų naują ofisą, kur bus suteiktas kaip biz
nio, taip ir Jegalis, atsakantis patarnavimas, ši agen
tūra, visuomet atsižymėdama teisingu, tinkamu ir at
sakančiu patarnavimu visiems savo kostumeriams per 
daugeli metų, išaugo į milžinišką įstaigą dalydama 
biznį su virš 10,000 kostumerių. Čia galima visuomet 
pasirinkti geriausi ‘‘bargain'ai,” kokių tiktai randasi 
Bostone ir apielinkėj. Žemiaus seka keletas iš musų 
“bargain list” surašo:

SOUTH BOSTONE
1. PRIE MARINE ROAD, 2-jų 

šeimynų namas su visais įtaisais, 
elektros šviesos, garu šiluma. Kai
na $9,000, lengvos išlygos.

žemės dėl sodno ir vieta dėl gara- 
džiaus. Žema kaina ir lengvos iš
lygos.

I

2. 3-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS. 14 
kambarių, maudynės, skalbynčs, 
pečiai, gazo šviesa, ir piazai. prie 
E. 6-th gatvės. Kaina $10,100.

3. PRIE TU0MAS PAP.K, 3-jų 
šeimynų, 16 kambarių namas su vi
sais įtaisais, elektros šviesos, labai 
gerame stovy. Tiktai $2.000 įmokėt, 
likusieji ant lengvų išmokesčių.

4. NATIONAL STREET. arti 
Thomas Parko, 3-jų šeimynų. 11 
kambarių namas su gazo šviesomis, 
remtos neša $42.00 mėnesy. Kaina 
$2,500.

MATTAPAN
U. NAUJAS 2-JŲ . ŠEIMYNŲ 

namas ir garadžius, ant gražaus 
kampo, šviesus ir daug žemės. "Tu
ri būti greitai parduotas. Kaina 
tik $11,001.

BRIGHTON
12. 6-IŲ ŠEIMYNŲ namas po u 

1 kambarius kožnaį su visom viga- 
dom ir elektros šviesom. Rendos 
neša $210 mėnesy. Giminės dalina
si turtą ir todėl parduoda tik už 
$18,0v0. $3J)00 reik įmokėt.

5. CITY POINT, arti Aųuarium, 
3-jų šeimynų namas, 14 kambarių 
su visais įtaisais ir piazais. Kaina 
£7,000, $1,500 įmokėti.

6 6-ŠlŲ ŠEIMYNŲ MŪRINIS 
NAMAS su atskirais toiletais. skal- 
bynėmis ir elektros šviesomis, ren- 
da $124 menesy. Našlė parduoda, 
priims $3,000 įmokėjimo._______________________________

7. CITY POINT 3-jų šeimynų. 14 t 
kambarių namas, su visais įtaisy
mais, elektros šviesa. Rendų $1,196 
per metus. Kaina $9^00.

DĖL APT1EKOR1AUS
13. Labai gerai ir senai išdirbtas 

Drug store biznis, geroj vietoj So. 
Bostone. Kampinis namas, 10 kam
barių su visais naujos mados įtai
sais, karšto vandens šiluma; gara- 
džius dviems automobiliams. Savi
ninkas dvi senatvės nori parduoti

i
I 

t
I

I
I

MĖSINYČIA
11. ANT LABAI GERO KAMPO 

> South Bostone, 3 dideli lange5, ren- 
da tik $40 mėnesy. Daug vavoro ir 
visį moderniški įrankiai. Gera vieta 
dėl lietuvių. Kaina $2,500.

FARMOS
15. ANT VIEŠKELIO, tik 2 mai- 

lios į Brocktono miestą, kur daug 
lietuvių gyvena; 12 akrų geros, 
derlingos žemės, sodnas ir miškas 
dėl malkų. Veik naujas 8-ių kamba
rių namas su naujos mados miesto 
įtaisais, elektra ir karšto vandens 
šiluma, garadžius, barnė ir didelės 
paukštinyėios. Parduoda pigiai ar
ba išmainys ant namų Bostone.

8. OLl) HARBOR STREET, 3-jų 
šeimynų, 5 ir 4 kambarių tenemen- 
tai, su elektrikos šviesa ir maudy
nėmis. Turi būti tuoj parduotas. 
Kaina $8,500

Modeliai •

MES PARDUODAM
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NEPAMIRŠKITE
SMOLENSKU $

Dėl Kalėdų dovanų. Mes $ 
turim visokiu daiktu ir iums >'‘

i gerai.
28 me- ■ > 

’i*
»»į ___

visada patamaujam gerai. 
Jus mus pažįstate per 28 me
tus. Prašom ateiti su šeimy
na ir draugais. Musų storas: 
802 Washington Street. Lin- 

e - kime Jums Linksmų Kalėdų 
,------ ir Laimingu Nauju Metu!
; šeimyniškas vakaras prasidės Kingston Umbrella Mfg. Co.

EAST SIXTH ST., SO. BOSTON
Storas su dviem kambariais užpakaly ir 3 

šeimynos, 2 po penkis kambarius ir 1 keturiais 
kambariais ir du namai 1 šeimyną Rendo.- 
atneša $1.692 į metus. Kaina $12,000. lengvos 
išiveos.

$450 SO. EOSTONE
3 šeimynų medinis namas, po 3-1-1 kamba

rius. Likusieji ant lengvų išlygų.

DRAPANŲ KRAUTUVĖ
(’ambridge. biznis išdirbtas apie 20 metų. Parsiduoda pigia; ir a:it 

lengvų išlygų. Kreipkitės pas:

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

TEL.: SO. BOSTO* 164i2 — 1373 arba "III-
----------------------------

9 2-JŲ ŠEIMYNŲ. 9 kambarių 
narna-, su, įtaisymais ir šiluma. La
bai geroj ir patogioj vietoj, ant E. 
Fifth Street. Tik $1,500 įnešt.

16. TIK 13 MYLIU J BOSTONU}.
1 akrai žemės, naujas namas, bar- 
nė, garadžius, vištininkai ir kiauli
ninkai Arti mokyklų, krautuvių ir 
visų miesto parankumų. Prie pat

šviesos. į tuvon. Kaina $7,000, bet parduos

DORCHESTER
10. NAMAS SU PINIGAIS. 3-jų 

šeimynų.“Cok.'nial" po 5 kambarius t 
ir salioną kiekvienai, su visais nau- I _ .. ________
jos mados įtaisymais, terrazo grin- i bulvaro. Savininkas išvažiuoja Lie- 
dys, maudynės, elektros šviesos. į tuvon. t'--— 
piazai iš prieš ir užpakaly. Daug pigiaus. $1.569 reik įmokėti.

Pilnesnės informacijos apie čia surašytus pirki
nius ir didelis pasirinkimo surašąs bus suteiktas musų 
ofise už dyką. Matykite bile vieną iš musų šių repre
zentantų :

6:30 vai. vakare. Lietuvių M. ži- 
nyčioje. kampas 4-th ir Atlanti'- 
sts.. So. Boston. Mass.

P. S. Lietuvių Metodistų Ži-! 
nyėia linki savo nariams, jos už-. 
tarėjams, ir visiems lietuviam.’ 
sulaukti linksmų Kalėdų ir turė
ti pasekmingus ateinančius me-, 
tus. L. M. t. Valdyba. |

802 VVashington st.-.
Boston, Mass. (511

PENTORIUS IR TAI
SYTOJAS

Pentinu, papieriuoju ir ištaisau na
mas pigiai ir gerai. Darbą padarau 
greit ir sulyg reikalavimo. 151;

J. JUODVALKIS
119 Alexander st.. Dorchester. Mass- 
Tel : Highlajidf 4790

DOVANOS KALĖDOMS

Juozas Baiušaitis 
Bronis Kontrimas 
Frank Silukas
K. N. Najarian 
S. Jakubauskas

Aleksandra Ivaška 
Salvatore DeLukas 
Juozas Gailius 
Antanas Ivaškevičius 
Pranas C. Sadauskas.

XIV Metinis

BALIUS! į
Rengia Cambridge’aus Dūk-1 
terų ir Sūnų Pašelpinė Drau- 
gija. Jvyks Naujų Metų Die-l 
noje, t y. subatoj,

1 D. SAUSIO-JAN., 1927, tikro patarnavimo, su savo insuranee Į
ODD FELLOWS HALL i

536 Mass. avė., Cambridge.'
Pradžia kaip 3 vai. po pietų ir 368 Waahington Še, Univ. 1683-W. j 

ir trauksis iki vėlai nakties. į 
Draugės ir Draugai:

Jauni ir s«ni bukite pasirengę ap 
lankyti ) minėtos Diaugijos Bal u 
Svetainė šokiams puikiausia.

Grifeū gera tvingilo Orkestrą lietu 
viškua ir angliškus šokius.

Taipgi bus visko gert ir valgyt k;r . 
ir paprastai būdavo. Vienu žodžiu s: 
kant, bus viskas kuopuikiausiai.

Todėl nepamirškite Naujų Metų 
Dienoj ateit j Balių ir su visais links
mai laiką praleisti.

Pasarga: Ant ateinančio metinio 
susirinkimo nauji nariai bus priimam; 
už pusę įstojimo. Susirinkimas įvyks 5 ' 
i. Sausio, 1927. nuo 7:30 vakare, ant 
40 Proupeet Street.

Kviečia visus Komitetas.
Kelrodis: Iš visur važiuojant reikMI LU U«I uuuimus pvi K<»lV4t, išlipt. ant Central skvėro j/eit aVzal 

parmusdamas jį zemen. ras-po kairei ir tei pat '

i

t

Areitav policmaną už 
ži*G.rihidy»tę.

Pereitą są aitę buvo areš
tuotas South Bostono polic- 
manas Leon M. Randall. ku
ris kelios dienos atgal užmu
šęs žmog-ų valgykloj. Liudi
ninkai sako, kad valgykloj 
valgė darbininkas vardu 
John Ramsay. Tuo tarpu 
inėjęs tenai policmanas Ran
dall valgyt. Kilo tarp juo- 
dviejų ginčas ir policmanas 
kirto darbininkui per galvą.

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pradedant nuo Naujų Metų, versti
nai reikalingas Atsakomybės Paliu
dymas bendrai su Aplikacija dėl. Re
gistravimo automobilių. Prisiųskite 
savo antrašą ir aš pribusiu pas jumis 
(neskiriant kur gyvenat) su reikalin
gą blanku dėl registravimo automo- 
biliaus. Šis patarnavimas dykai. Dėl

reikalais, kreipkitės pas < 
J. N. TURAUSK AS 

CAMBRIDGE. MASS
101 Hampshire st. Univ. 9692

(5±)

—-I

NAUJA GYDYMO MEIODV PR V j 
ŠALINIMUI SENŲ LIGŲ.

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na
tūralų gydymo metodą.

Dr. Wentworth, L. M.
1761 VVashingtzjn St..

Prie* Northampton elaveitc 
stotį, Boston. .Mass.
Te».t Coplei 0653-M.

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

■

Sveikiausias gėrimas, nes sutaisytas is įvairių šaknų ir 
lapelių.

Bostono ir apielinkės lietuviai pasinaudokite pioga. užsi- 
orderiuokite keisą T0RAH prieš KALĖDAS ii gausite 
DOVANŲ vieną keisą toniko mažom bonkom uždvką. (51)

NATIONAL BOTTLING TORAH CO. 
86 Wind*or St, Cambridge, Masa.

Tel.: University 4111.

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

BARGENŲ KRAUTUVE

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST., arti Dover St. Eleveito Stoties 

BOSTON, MASS.

AUTOMOBILIU VERSTINAS APDRAUDIMAS 
Lygiai kaip ir nuo Ugnies ir visokių kitų Nelaimių 
Apdraudimas (Insuranee) yra parūpinamas musų 
specialiai prityrusių valdžios užtvirtintų brokerių. 
Mes parupinam “polisas” tiktai iš atsakančių Apdrau- 
dos Kompanijų. Atsitikus nelaimei, mes savo kostu- 
meriams už dyką patarnaujame gavime geriausio at
lyginimo ir musų kostumeriams nereikia dalytis tą at
lyginimą su advokatais, nes mes tą viską atliekame 
veltui. Patariam visuomet kreiptis pas mus, nes čia jus 
gausite atsakantį patarnavimą. Musų naujas antrašas:

Lithuanian Agency
545 EAST BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonai: South Boston 0605 ir 1337

110

MIESTE OFISAS:

Anthony Ivas
TREMONT ST.—Room No. 508—BOSTON. 

Tel.: Liberty 7864 ir 7865

«
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