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Amerikos Lietuviai Smerkia 
Fašistų-Klerikalų Smurtą.

—-----------

KĮLA DIDŽIAUSIA PRO
TESTŲ AUDRA.

Chicagos, New Yorko, Bos
tono ir kitos kolonijos atme

ta Smetonos-Valdemaro 
“valdžią.”

Amerikos lietuvių koloni
jose pradeda kilti neapsako
mas pasipiktinimas ir pro
testai prieš klerikalų-fašistų 
padalytą smurtą Lietuvoje. 
Visose didesnėse musų išei
vijos kolonijose šaukiami 
protesto’ mitingai ir visur 
vienu balsu šaukiama, kad i 
Smetona neturi teisės vadin-1 
til Lietuvos prezidentu, nes 
jis neteisėtai buvo išrinktas. 
Valdemaras neturi teisės va
dintis’ Lietuvos premjeru, 
nes jis yra paskirtas neteisė
to prezidento.

Net komunistai, kurių in
taką musų visuomenėj buvo 
jau nupuolusi, .dabar randa 
miniose didelio Į'pritarimo, 
kuomet protestuoja .prieš 
juodąją reakciją. ŠtaS,.Bfoo- 
jpyne komunistai sušaukė 
masinį protesto mitingą —ir 
publika salėn netilpo. Susi
rinko visokių pažiūrų žmo
nės,1 atėjo net katalikų nema
ža, ir^1 aukavo pinigus ko
vai su ffajšiz^nu. Komunistai

laužę savo priesaiką ir *u- 
mynę krašto įstatymus; ir 
pagaliau,

“Tebūnie nutarta, jogei 
šis susirinkimas reikalauja, 
kad tuojau* butų sugrąžinta 
laisvė nekaltai suareštuo
tiems žmonėms, spaudai ir 
darbininkų organizacijoms 
ir atsteigta konstitucinė 
tvarka Lietuvoje. Kol šitie 
reikalavimai nebus išpildyti, 
Amerikos lietuviai neduos

!apie tai jokių žinių. Bet gali; 
‘būt, kad iau nebėra kam tu.'* k 
žinių ir prisiųsti, nes telegra- j 

mos sako, kad apie 400 žmo
nių buvo areštuota ir užda
ryta į kalėjimus. Laikraščiai 
uždrausti ir įvesta tokia cen
zūra, kad neprielankių fa
šistams žinių iš Lietuvos ne- 
’ galima išsiųsti.
i Valdemaras jau pasakęs, 
kad visos kairiosios partijos

ISPANUOS VAGIŲ KA
RALIUS SUGAUTAS. 

Jį laukia 500 metų kalėjimo.
Šiomis dienomis franeuzų , 

policija sugavo Ispanijos va
gių karalių Albo, kuris bėgo 
iš Ispanijos Francuzijon. Jišį 
yra pasižymėjęs nepapras- į 
tais gabumais ir gudrybė- Į 
mis. Ispanijos policija ir de- 
tektivai jau per daug metų ji 
gaudė ir ris negalėjo sugau
ti. Jeigu ir sučiupdavo kada, 
tai jis visuomet pabėgdavo.
T. . * . . sancviu amą, MAiaiucmuni Cic<u,
Jis yra pasmeiktas įxainuo- ituvoje militaristai įsteigė ka- liaudininkai, profesinės dar- 
se teismuose jau 32 kartu ir - o . •
sudėtos krūvon visos jo bau- .■ >u
smės siekia 500 metų kalėji- asmenis: Karalių, Poschelą, ba, 
mo. ------ - - »

I

LIETUVOJ ĮSTEIGTAS 
KARO TEISMAS.

v

POŽĖLA NUTEISTAS 
SUŠAUDYTI?

Areštuota 400 darbininkų
Kairios partijos bus pa

naikintos.

Brooklyno “Laisvė” sako- ir organizacijos bus uždary
si gavusi iš Rusijos nuo An- tos. Prie kairiųjų priklauso
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si gavusi iš Rusijos nuo An- tos. Prie kairiųjų priklauso j 
gariečio telegramą, kad Lie- socialdemokratai, valstiečiai! 

f ______ • _ _____  * l±x_____f A _ f • i. _• __— 1____ ’ 1 • 1 • • 1 _ • /• • — 1 * .

ro teismą ir tas teismas jau bininkų sąjungos, socialde- 
pasmerkęssušaudymui šiuos mokratinio jaunimo “žiežir- 
--------L.------ ----------- „,2^,švietimo bendrovė 

Į Grifenbergą, čiomy ir Gied-i “Kultūra” ir visa eilė kitų.
io^os paramotLieturminū-į UŽDRAUM RINKTI PINI- spėjama, fcd! J*Uabu?pa“X

«« • . . . . . < UU5 MOKYKLOMS. vardas “Poschela” reiškia tybės konstitucija, taip kad
Liet mažinto mitinga*, Amerikos general-guber- adv. Vladą Požėlą, buvusį klerikalų-fašistų “valdžia” 

j. amoteii*, pirmin. > natorius M-ood Filipinuose. vidaus reikalų ministeri. turėtų laisvesnes rankas 
Nutarta šita rezoliuciją j uždraudė vietos gyvento- : Iš Lietuvos mes neturim “veikti.” 

paskelbti spaudoje ir po vie- Į jams rinkti pinigus savo mo- ■ 
ną jos kopiją nusiųsti Lietu- • kykloms. Jie yra sudėję tam, ir_ u:__ i aaa aaa

Lietuvos Juodašimčiai Nori
Pilsudskio Karalium.

MONARCHISTAS SME- Ijo*. Rusai mano, kad to per- 
TONA LINKSTA PRIE versmo inžinierium buvo 

LENKŲ. Lenkijos diktatorius marša
las Pilsudskis. Šitame per
versme Maskva mato Lietu
vos ir Lenkijos monarchiatų 
pastangas apskelbti maršalą 
Pilsudskį Lietuvos ir Lenki
jos karalium.’*

Nors “New York Times” 
rašytojas abejoja, ar Lietu
vos fašistai drįs tokį žingsnį 
daryti, tečiaus jisai teisingai 
pastebi, kad šitie gaivalai, 
kurie nuvertė demokratinę 
Lietuvos valdžią, yra reakci
ninkai ir respublikos neken
čia. Jis baigia savo straipsnį 
šitokiais žodžiais:

“Lietuvos kunigai niekuo
met nėra užginčiję savo sim
patijų monarchijai. Pilsuds
kis gi nori, kad Lietuva įnei- 
tų Lenkų Karalijon. Jis sva
joja apie Didžiąją Lenkiją, 
kurion įnertų visos žemės, 
kurios prigulėjo prie jos- 
prieš jos išdalinimą. Jį remia 
visi didžiūnai, kurie, politi
koje turi didelės intakos.

“Kiek dabartinis Lietuvos 
perversmas leis Pilsudskiui 
prie savo tikslo prieiti, tai 
klausimas, kurį turės atsaky
ti Rusija. Jeigu dabartinė 
Lietuvos valdžia pradės 
tverti su Lenkija uniją, tai 
Sovietams tas gali duoti pa
kankamai priežasties pa
skelbti karą.”

Fašistai nuvertė teisėtą Lie
tuvos valdžią iškalno susita
rę su Lenkijos militaristais. Į

Lietuvos Respublikai grę- 
sia pavojus. Nuvertę teisėtą 
jos valdžią, krikščioniški fa
šistai gali apskelbti Lietuvą 
monarchija ir jos karalium 
pastatyti Pilsudskį, kuris bu
vo vyriausis jų “revoliuci
jos” inžipierius.

Šitaip rašo “New York Ti- 
mes” korespondentas Emil 
Lengyel. Štai jo žodžiai:

“Tikslas Lietuvos revoliu
cijos, kuri 17 gruodžio nu
vertė respublikos valdžią, 
buvo paliuosuoti šalį nuo ru
sų intakos. Keliatas mėnesių 
atgal buvusi Lietuvos val
džia pasirašė su Sovietais 
nepuolimo sutartį, kuri labai 
nepatiko Lenkijai. Nuversta- 
sai Lietuvos premjeras Šle
ževičius buvo kaltinamas pa
taikavimu bolševikams. Jis 
betgi nėra joks bolševikas; 
jis priklauso vidurinei sro
vei ir yra vadas Liaudininkų 
Partijos, kuri nuo pereito 
pavasario rinkimų buvo val
džioje išvien su Socialdemo
kratų Partija.

“Sukilėliai nuvertė netik 
Šleževičiaus kabinetą, pada
riusį su rusais sutartį, bet jie 
nuvertė ir Respublikos pre
zidentą D-rą Grinių, kuris 
niekuomet į tuos reikalus ne- 
simaišė. Jo vietą užėmė Sme
tona, kurio padėtis Lietuvo
je yra maž daug tokia, kaip 
profesoriaus Masaryko pa
dėtis Čekoslovakijoj.

“Naujas Lietuvos prezi
dentas skaito daug svarbiau 
laikytis iš tolo nuo Rusijos, 
negu kelti neapykantą prieš 
Lenkiją.

“Gulėdama tame strategi
niame punkte, kur Lenkija, 
Rusija ir Vokietija susieina į 
krūvą, Lietuva yra pergyve
nus daug sunkių laikų. Net ir 
šiandien diplomatiniai san- 
tikiai su Lenkija nėra už- 
megsti. Nuo to laiko, kai Že
ligovskis užėmė Vilnių, Lie
tuvos valdžia vis laikėsi 
priešingo nusistatymo linkui 
savo pietų kaimynės.

“Visos pastangos sudaryti 
Pabaltės valstybių sąjungą 
šiaurės Europoj iki šiol baig- 

| davosi vis niekais, nes Lie
tuva vis atsisakydavo dėtis 
tokion sąjungon, kurioj da
lyvautų Lenkija.

“Su" Vokietija Lietuva 
taipgi neturi gerų santikių, 

! nes vokiečiai nenori jai do- 
: vanoti už Klaipėdą. Pasimo- 

Califoroijoj, netoli Ventu-įkinę iš Vilniaus incidento,
- * 

nežiūrėdami Tautų Lygos
I

I

i

vos pasiuntinybei Washing-1 tikslui jau 1.000,000 pesų. \ 
tone, Smetonai, Valdemarui į,Woodas aiškina, kad tošį 

iz------ f rinkli .ves perdaug apsunki
na gyventojus. Bet tikroji 
priežastis turbut yra ta, kad 
savo mokyklose filipiniečiai 

___ ___  ___________ Įskiepija neapykantą prieš 
per Kalėdas mirė 16 žmonių. Amerikos kapitalistus, 
nuo nuodingos degtinės._________---------------
Pernai per tas pačias šven-; 
tęs munšainas pasmaugė 18 
žmonių.

Sakoma, kad daug tų žmo
nių nunuodijusi pati valdžia, 
kuri tyčia deda nuodų į al
koholį, kad žmonės jo nega
lėtų gerti. Vyriausis New 
Yorko miesto daktaras Nor- 
ris pasakė: “Valdžia gerai

ir Stulginskiui Kaune.

NEW YORKE MIRĖ 16 
ŽMONIŲ NUO DEGTINĖS.

Šįmet New Yorko mieste I

i

tėjo net katalikų nema
ni aukavo pinigus ko- 

surinko daugiau kaip $200.
Pereitą nedėldienį protes

to mitingas įvyko Lawrence, 
Mass. Susirinkimas priėmė 
protesto rezoliuciją ir gau
siai dėjo pinigus Lietuvos 
darbininkams paremti.

Šią sąvaitę didelį protesto 
mitingą šaukia Bostono lie
tuviai.

Chicagos Lietuvių Audi
torijoj 22 gruodžio susirinko 
daugiau kaip 1,500 lietuvių, 
kurie vienbalsiai išnešė šito
kią protesto rezoliuciją:

“Kadangi šių metų gruo
džio mėnesio 17 d., besiren
giant Lietuvos visuomenei 
pagerbti prezidentą Kazį 
Grinių dėl jo 60-tų gimimo 
sukaktuvių, ginkluota kleri
kalinių fašistų ir karininkų 
gauja nakties metu užpuolė 
prezidentą, ministerius ir 
Seimą ir smurtu nuvertė tei
sėtą Lietuvos valdžią.

“Kadangi tie krikščionių 
demokratų ir tautininkų su
kurstyti smurtininkai suėmė, 
šimtus socialistų, uždarė lai-, 
kraičius, sutrempė darbinin
kų organizacijas, pasigrobė 
jų iždus ir pasiskelbė save 
esant ‘nauja Lietuvos val
džia’;

“Kadangi jie įvedė krašte 
diktatūrą ir žada pakeisti 
respublikos konstituciją 
taip, kad jie galėtų valdyt 
kraštą prieš žmonių valią, 
tai

“Tebūnie nutarta, kad šis 
Chicagos lietuvių susirinki
mas, laikytas gruodžio 22 d., 
1926 m., Lietuvių Auditori
jos svetainėje, 1,500 žmonių 
skaičiuje, kelia griežčiausią 
protestą prieš ‘krikščioniš
kus’ n ‘tautiškus’ fašistus ir 
jų begėa.’ką smurtą; ir taip 
pat

“Tebūnie nota.ii kad šis 
masinis susirinkimą*. pareiš
kia, jogei Smetona, Vaide
li, aras ir jų sėbrai yra ne Lie
tuvos teisėta valdžia, bet be- 
sąžinisLi uzurpatoriai, su-

GREEN TIKISI GERŲ LAI-; 
KŲ 1927 METAIS.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green pra- ■ 
našauja, kad 1927 metais 
darbai Amerikoj eisią da ge-1 
riau, negu jie ėjo 1926 me
rais. Podraug jis džiaugiasi, 
kad komunistų politika uni
jose tapo visiškai diskredi-į 

žino, kad dedama į alkoholį, tuota. Jis mano, kad su laiku 
nuodų ji nesustabdo gėrimo, komunistai Amerikoje visai 
Ji žino, kad butlegeriai daro išnyks, 
iš to alkoholio degtinę, ir vis 
dėlto ji nesiliauja nuodų dė
jusi. Žinant kad tai tiesa.. 
valdžia turi būt apkaltinta1 
už tas mirtis, kurios atsitin-[ 
ka nuo užnuodytos degti
nės.”

PRANAŠAUJA 5,000,000 
NAUJŲ AUTOMOBI

LIŲ.
Automobilių 
pirmininkas

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ALBANIJOJ.

Albanijoj per Kalėdas bu
vo smarkus žemės drebėji
mas ir Duarzzo mieste su
griuvo daug namų. . 
1000 žmonių pasilikę oe pa
stogės.

AREŠTUOTAS UŽ GIR-

Amerikos
Assosiacijos
Metzger pranašauja, kad at
einančiais 1927 metais Ame
rikoje bus padaryta 5,000,- 
000 naujų automobilių. Iš 
kur jis tą žino, jis nepasako. 
Dabar automobilių gamyba 
labai sumažėjus ir kai kurios 

Anie dirbtuvės stovi jau uždary
tos.

24 JURININKAI ŽUVO 
SU LAIVU.

I

TYREI PRISIPAŽINO » Kalėdų naktį Anglijos pa- PRIE žMcS^UDYSTĖS. krašty nuskendo su 24 jun- 
PRIE ŽMOGŽUDYSTES. ninkais frankų barka “Eu-

Greensboro, N. C. Kale- gene gchneider,” kuri susi- 
dų.vakare era buvo arestuo- kujė anglų tavoriniu laivu
tas girtas žmogus. Atvestas «<T>n..ntn »» 
policijos nuovadon jisai pa- _
sisakė esąs R. C. Robertson'-------------
ir nesenai Texas v 
užmušęs žmogų.

SUDEGĖ REDAKTORIUS.
Ithaca, Mich.—Laikraščio 

“Heraldo” redakcijoj čia ki
lo gaisras per Kalėdas. Ug
nis prasidėjo iš apačios ir 
užtvėrė išėjimą iš redakci
jos. kuri buvo ant viršaus, ir 
senas laikraščio redaktorius 
Nathan Church žuvo lieps
nose.

>D^n.iNEW YORKE AUTOMO- 
valstijoj BIL1AI UŽMUŠĖ 988 

ŽMONES.
Washingtono surinktomis 

žiniomis, New Yorko mieste 
automobiliai užmušė per 
1926 metus 988 žmones. 
Chicagoje buvo užmušta 
622, Detroite 325, o Bostone 
137.

1
į 
j

PHILADELPHIJOJ MIRĖ 
20 ŽMONIŲ NUO GAZO.

Per Kalėdas Philadelphi- 
joj užtroško gazu dar keturi 
žmonės, kas i dvi sąvaites 
padaro jau 20 tokių mirčių. 
Visuomenės saugumo direk
torius išleido perspėjimą, 
kad žmonės nevartotų pase
nusių gazo prietaisų.

NASHV1LLĖJ POTVINIS; 
2000 ŽMONIŲ BE PAS

TOGĖS.
Tennessee valstijoj pa

tvino Cumberlando upė. 
Nashvillės mieste kai kurios 
dalis tapo apsemtos vande
niu ir apie 2.000 žmonių pa
siliko be pastogės. Iš kai ku
rių namų šeimynas reikėjo 
gelbėti valtimis.

BAŽNYČIOS VIRSTA 
TEATRAIS.

Laikraščiai praneša, kad 
New Yorke jau šešių tikybų 
bažnyčios Įvedė į savo apei
gas judomus paveikslus. 
Melstis žmonės jau nebeina, 
tai reikia juos nors “muvink 
pikčeriais” į bažnyčias vilio
ti. Ir po valiai bažnyčios nei 
nepamatys, kaip jo» pavirs 
teatrais ir šokių salėnJs.

MAUDYNĖJ PRIGĖRĖ
i -Po No.
122 Myrtle st čia pngėre 

, maudynėj Harry Garoyan, 
Į 45 metų amžiaus nevedęs

KATASTROFA ANT GE- GAZOLINO EKSPLIOZI- 
JOJ ŽUVO 3 DARBI

NINKAI.

ra miestelio, šį panedėlį įvy- lietuviai pakėlė ofenzyvą ir, 
« • • — - — • • • • • v • —t • rry .* V _ _ _ _
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protestų, paveržė šitą kraštą 
iš vokiečių.

“Per kelis pastaruosius 
metus Rusija taikėsi prie 
Lietuvos, nes matė geros 
progos įsitaisyti čia papėdę 
savo operacijoms prieš Len
kiją ir prieš dvi kitas nedi
deles Pabaltės valstybes,

LEŽINKELIO.
Georgijos valstijoj pereitą 

sąvaitę susikūlė du greitieji 
traukiniai, kuriais dykaduo
niai važinėjosi į Palm Beach

tymu, apie 20 žmonių buvo 
užmušta ir kita tiek sužeista.

ko didelė ekspliozija Gene 
ral Oil Co. įmonėj. Trįs dar 
bininkai buvo aptaškyti d e-Į 
gančiu gazolinu ir sudegė.. 
Dvidešimts darbininkų buvo 
sužeista.wras AUDĖJŲ STREIKAS.

9 ________ Fall River, Mass.—Perei-
PROF. SIFF NUSIŽUDĖ, tą sąvaitę čia sustreikavo

Indianapolio mieste per Bamard Mills audėjai. Dirb- 
Kalėdas nusižudė Indiana-tuvė užsidarė ir 800 darbi- 
polio Universiteto matema- ninku dabar pasilieka be . 
tikos profesorius Siff. Jį ra- darbo. Streikas kilo dėlto, mas per Big Sandy River til
do su perplauta gerkle ir su-kad kompanija jau antru tas. F 
piaustvtom rankų gislom. Jo kartu numušė audėjams.mo- gėrė, 
čemodane atrasta >29.000. kęsti 'žeisti
piaustvtom rankų gislom. Jo kartu numušė audėjams 
čemodane atrasta $29,000. kęsti

i

STATOMAS TILTAS 
SUGRIUVO.

Catlettsburg, Kv. Ptrei-,
tą sąvaitę čia sugriuvo stato-; Latvi ją ir Estoniją.

NELAIMĖ SU BUŠU.
Važiuodamas su žmonė

mis iš Bostono į New Yorką 
apvirto ir nusirito nuo aukš
to kelio didelis busas. Nelai
mėj buvo sužeisti 7 žmonės.

NUŠOVĖ INDŲ VADĄ.
Delhi mieste, Indijoj, tapo 

nušautas indų vadas Svami 
Šradanand. Jį nušovė maho
metonas Abdul Rašid. 
žmogžudystės motyvas — 
tikyba.

__  ____________ j “Taigi dabartinį pervers-
Keturi darbininkai pri- mą Lietuvos valdžioje Mask- 
o tris buvo sunkiai su- va skaito žingsniu prie su- 

r’*,"viimo Lietuvos ir Lenki-

NORI PANAIKINTI “PRE- 
ZENTŲ” MADĄ.

Prancūzijoj yra mada per 
Naujus Metus sveikinti vieni 
kitus ir pirkti dovanas, taip 
kaip Amerikoj daroma per 
Kalėdas. Taigi artinanties 
Naujiems Metams tenai susi
tvėrė draugija, kuri pradėjo 
agituoti, kad šįmet niekas 
“prezentų” nepirktų ir nie
kam jų neduotų, nes krau- 
tuvninkai iškėlė prekių kai
nas ir nori visuomenę išnau
doti.
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REAKCIJA LIETUVOJE 
SUJUDINO AMERIKOS 

LIETUVIUS.
Padarytas fašistų pervers

mas Lietuvoje neapsakomai 
sujudino pažangiąją Ameri
kos lietuvių visuomenę. 
Žmonės piktinasi, kad juo
dos reakcijos gaivalai, ant 
kurių rankų da nėra apdžiū
vęs degutas nuo iškabų ir 
langų murzinimo, drįso da
lyt konspiraciją ir nakties 
laiku, visiems miegant, už
pulti teisėtai pastatytą Lie
tuvos Respublikos valdžią ir 
išvaikyti Seimą, kurį patįs 
Lietuvos piliečiai buvo iš
rinkę !

Pyksta žmonės ir ant bu
vusios valdžios, kad ji davė 
fašistams tiek daug valios. 
Kuomet klerikalai buvo val
džioje, tai jie savo opozici
jai buvo ir susirinkimus už
draudę, ir žodžio laisvę atė
mę, ir spaudą suvaržę. Jie 
net Seime neleisdavo opozi
cijos atstovams valdžią kriti
kuoti. Tik atsiminkit, kaip
20 birželio, 1925 metų, jie 
ginklais išgrūdo iš Seimo so
cialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų atstovus! Atsi
minkit tas tūkstantines pa
baudas, kuriomis jie baudė 
pažangiąją spaudą! Ir atsi
minkit tą bedarbių skerdynę 
prie Kauno rotužės! Alkani 
darbininkai susirinko ne 
maišto prieš valdžią kelti, o 
tik duonos reikalauti, ii 
krikščioniškai fašistiška po
licija pradėjo juos šaudyt!

Reikėjo dabar ir su jais 
taip elgtis. Juodašimtiška jų 
spaudą turėjo būt pažabota. 
Jų agitatoriai ir kurstytojai 
turėjo būti padėti į tokią 
vietą, kur jie butų valstybei 
nepavojingi. Pasirodžiusi 
pirmutinė jų demonstracija
21 lapkričio turėjo būt su
mušta, visi lyderiai sugrusti 
kalėjiman ir apskelbtas ka
ro stovis!

Tai toks, imant bendrai, 
yra Amerikos lietuvių nusi
statymas.

ir ištikro, sunku suprasti, 
koael liaudininkų-socialde- 
mokratų valdžia leido reak
cijos elementams taip leng
vai save nuversti. Juk nega
lima sakyti, kad valdžia ne
žinojo klerikalų-fašistų pla
nų. jų propaganda buvo ve- 
dama t atvirai ir Seime, ir 
spaudoj, ir bažnyčiej^ir ka-

suomenė iš dvyliktos interpelia
cijos svarstymo Seime dar kar- : 
tą turi progos pamatyti, kur : 
link suka musų opozicija, ku- . 
rios vadai nesidrovi vadinti sa
ve iš Seimo tribūnos fašistais ir ! 
atvirai kurstyti ramius krašto 1 
gyventojus prie ginkluoto su
kilimo...

“Prieš pertrauką ėjo diskusi
jos dėl 1927 m. biuždeto pro- : 
jekto. Uk. sąj. frakcijos atst. p. ' 
Trimakas savo kalbą dėl biu- ' 
džeto baigė kurstymu sukilti 1 
prieš dabartinę valdžią, už ką 
Seimo pirmininkas, patikrinęs 
kalbos stenogramą, padarė kal
bėtojui pastabą.”

Tiktai pastabą...
Bet fašistai pastabomis 

nesibovijo. Jie pavartojo 
ginklą. Ir jie paėmė viršų!

Žinoma, fašistų taktika 
nėra pateisinama, ir ilgai jie 
neviešpataus. Visuomenėj 
jie pritarimo neturi, ir atėjus 
naujiems rinkimams jie vėl 
bus iššluoti laukan. Gali būt. 
kad jie išlėks da anksčiau. 
Bet, kaip mes jau pereitą sy
kį esam pasakę, Lietuvos 
Respublikai butų buvę daug 
sveikiau, jeigu šitam juodam 
gaivalui visai nebūtų duota 
progos pakilti.

Reikia žinoti, kad įvykin
tas dabar juodašimčių per
versmas pastatė Lietuvos 
Respubliką labai prastoj 
šviesoj kitų valstybių akįse. 
Jisai sunaikino užsieniuose 
pasitikėjimą Lietuvos pat
varumu ir užtraukė ant jos 
nekultūringo krašto vardą. 
Nes kas gi gali pasitikėti to
kia valstybe, kur susiorgani
zavusi gauja piktadarių į 
vieną naktį gali apversti 
aukštyn kojom teisėtą val
džią ir išvaikyti žmonių dau
gumos išrinktą Seimą?

Jeigu vakar šitaip padarė 
krikščionis ar fašistai, tai 
kodėl rytoj negalėtų taip pat 
padaryti lenkai, bolševikai 
ar kitokie? 0 jeigu kiekvie
na klika ims tokias revoliu
cijas Lietuvoj kelti, tai kas 
gi tuomet norės tenai gyven
ti, kas norės kuriamąjį darbą 
dirbti? Toks kraštas pirma 
buvo Meksika, kuomet kuni
gai ją valdė. Vietoj ramybės 
ir tvarkos, tenai siautė ban
ditizmas ir didžiausia suiru
tė.

Meksika išliko per tas 
konvulsijas nepriklausoma,

Į galima butų nuš»it»n. kad rą 
galima butų pridengti, kad ne-, 
galima butų juodus darbus iš-į 
kelti aikštėn, tam reikia su
griauti šią valdžią...” j-----------

, i • i Jo* reikalauja statybos dar-
Tai ve, kur buvo sv at biau-. Lininkai, rubsiuviai, skalbė-

šioji krikščioniškų fašistų 
sukilimo priežastis. Jie bijo
jo, kad kunigų algos nebūtų 
visai palaidotos, ir kad ne
patekus į teismą už praeitus 
savo darbelius.

O tas riksmas, kuri kleri
kalai su fašistais kėlė dėl 
“lenkiškų mokyklų” ir “bol
ševizmo* pavojaus,” tai tik 
durnai žmonių akims ap
dumti, kad jie nematytų 
tikrųjų reakcijos tikslų.

šia už ją agituoja rubsitiviai, 
kepurninkai, kurie turi stip
rių organizacijų visuose A- 
merikos didmiesčiuose. Ge
ležies ir plieno darbininkų 
unijos taip pat reikalauja po 
visą Ameriką penkių dienų 
darbo į sąvaitę. To paties 
reikalauja kepėjai, didelių 
skalbyklų darbininkai, po
pierinių dėžių dirbėjai ir 
mašinistai.

Kadangi kapitalistai yra 
griežtai šitam reikalavimui 
priešingi, tai galima tikėtis 
didelių streikų Amerikoj ne
tolimoj ateityje.
— ■ ■

AMERIKOS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI.

mis keliomis sąvaitėmis jie' 
varė pašėlusią agitaciją ar
mijoj. Kitur šitoks kariume- 
nės Kurstymas prieš valdžią 
skaitomas kriminaliu nusi-; 
kaitimu prieš valstybę ir agi
tatoriai sunkiai baudžiami. 
Tuo tarpu gi musų liaudinin- 
kų-socialdemokratų valdžia 
pasitenkino tik švelnia tokių 
ekscesų kritika. Pavyzdžiui, 
jos organas “Lietuva” 1 
gruodžio numery išparodo, 
kaip klerikalai demoralizuo
ja armiją, ir sako:

“Skleidimas gi tokių gandų 
apie karo vadovybės priešaky
je stovinčius asmenis, kaipo 
demoralizuojantis kariumenę 
veiksųis, musų politinio gyve
nimo sąlygomis yra didžiai pa
vojingas. Ir tie, kurie patiekė 
p. krašto apsaugos ministeriui 
interpeliaciją, geriau butų pa
darę, jeigu butų pagalvoję, kie
no naudai jie dirba. Krašto ap
saugos reikaluose negali būti 
partinių sumetimų. Tie, kurie 

; tuos sumetimus velia j musų 
kariumenės reikalus, sunkiai 
nusideda prieš tauta ir valsty
bę."

Kaip matote, pats val
džios laikraštis pripažįsta, 
kad klerikalai su fašistais 
sunkiai nusideda tautai ir 
valstybei, o vienok už tą nu
sidėjimą piktadarių nebau
dė.

Skaitykim toliau:
•fetiao plačioji Lietuvos vi-

m j? p?- vergti. Lietuvos gi padėtis 
šituo žvilgsniu yra labai pa
vojinga. Tegul tik prasideda 
tenai didesni sumišimai, o 
matysit, kad tuojaus ją už
plūs Pilsudskio legijonai.

Ir fašistai parodė pasau
liui, kad tokie sumišimai 
Lietuvoje galimas daiktas. 
Piliečių daugumos išrinktas 
Seimas ir teisėtai pastatyta 
valdžia tenai nieko nereiš
kia. O jeigu taip, tai kas gi 
gali tokia valstybe pasitikė
ti?

KUNIGAI ŽADA 
ŠAUDYT.

Rašydamos apie 
Seimo posėdį prieš klerikalų 
revoliuciją, “Lietuvos Ži
nios” 27 lapkričio sako:

“Vakarykštį Seimo posėdi 
reikia skaityti klasišku dabar
tines dešiniųjų opozicijos at
vaizdu. Tai stebėtinai charakte
ringa scena. į kurią iš šalies 
žiūrėdamas objektingas žiūro
vas galėjo aiškiausiai matyti ir 
jausti visą tą buvusiųjų ‘galiū
nų’ tragikomediją, kokioj jie 
dabar atsidūrę draskėsi, kumš
timis ir kojomis baldus daužė ir 
iki isterikos paskutiniais žo
džiais keikėsi. Rodos, neišven
giamą galą jausdami, stengėsi 
žūt būt išgelbėti savo gyva 
kaili.”
Besidraskydami . Seime 

klerikalų “eks-celencijos” 
ministeriai rūpinosi būtinai 
atskelti nuo koalicinės val
džios kairiajį jos sparną, so
cialdemokratus. Ir čia “Lie
tuvos Žinios” pastebi, kad— 

“Atmušus socialdemokratus 
ir suardžius koaliciją butų 
frontas perlaužtas ir vėl sušvi
stų viltis buvusiems ‘ekscelen- 
cijoms’ grįžti i apleistąsias vie
tas. O tada galima butų pakal
bėti kitaip apie 1927 m. biudže
tą su ministerių trimečiais 
priedais, su algomis ir dvarais 
sustiprintai kunigų armijai, su 
subsidijomis, pašalpomis ir be 
nuošimčių paskolomis visai ru
jai partinių organizacijų ir 
dirbtinų draugijų. Tuomet tai 
tikrai išsipildytų barzdočiaus 
kunigo Krupavičiaus žodžiai, 
pasakyti vakarykščiame Seimo 
posėdy, kad ‘mes šaudėme ir 
šaudysime!’ ”

Bet paklauskite šito juo
dos armijos vado, ką jie ža
da šaudyt? Gal varnas? O 
Įal Lenkijos

Ne, per visą savo viešpa-

Lietuvos respublikos konsti
tucijoje, už kurią St. Seime 
balsavo ir krikščionis demo
kratai.

Tikroji sukilimo priežas
tis yra ta, kad teisėtoji Lie
tuvos valdžia buvo patrau
kus teismo atsakomybėn 
šimtus fašistų ir klerikalinių 
valdininkų už jų kriminalius 
darbus. Su jais dabar susi
vienijo ir dvarininkų reika
lus ginantieji smetoniniai 
tautiįlinkai, kurių neapykan
ta yra atkreipta daugiausia 
prieš besiorganizuojančias 
Lietuvoje darbininkų profe
sines sąjungas (unijas). Ši
tais motyvais vadovauda
miesi, tie smurtininkai pakė
lė ginkluotą ranką prieš 
žmonių išrinktuosius Seimo 
narius ir begėdiškai sutrem- 

jpė krašto konstituciją.
' Taip pasielgdami, jie ne 

riai išrinkti į Tarybą nuo or-įtarpe valdžios šalininkų ir'.tik užtraukė ant Lietuvos 
ganizacijų yra kviečiami da- sukilimo rėmėjų, apie Klai-’žmonių kruvino vidaus karo 
lyvauti šitoje konferenci jo- pėdos atsimetimą, ‘ apie ge-j pavojų, bet ir pastate ant be
je. Atsibuvusiojo Seimo už-neralį darbininkų streiką'.dugnės krašto Lietuvos nu
brėžti pianai visuomeniniais. Lietuvoje. " i priklausomybę ir pačią jos
rpili-filflis imi tilnn cnaidnip —i ateitį. Kas apgins l.ietUVOS

žemę nuo tykojančių niogos 
užpulti ją lenkų militaristų, 
jeigu ją bus apsėmusios kru
vino pilietinio karo bangos” 
Kas sugrąžins pradėjusį sti-

Atėjusios žinios iš Lietu
vos sako, kad naktyje iš 16 į 
17 gruodžio laikinoje Lietu
vos sostinėje Kaune fašistai 
ir klerikalai įvykino ginkluo
tą perversmą respublikos 
valdžioje. Prezidentas Dr. 
Kazys Grinius ir dauguma 
ministerių buvo suimti. Sei
mas apsiaustas smurtininkų 
būriais ir išvaikytas. \ isam 
krašte paskelbtas karo ir ap
gulos stovis.

Vėlesnės žinios skelbia, 
kad prezidentas Grinius 
(gal po prievarta) sutiko 
priimti Sleževičiaus ministe
rių kabineto rezignaciją ir 
patvirtinti naują “ministerių 
kabinetą” iš pono Valdema
ro ir pustuzinio žinomų kle- 
rikalų partijos šulų. Kas 

\ isi Tarybos nariai iš- daugiaus dedasi Lietuvoje, 

vjų ?! i?uot.ino ^mo L’ na- bet eina gandai apie mušius

ja4, duonkepiai ir plieno 
darbų unijos.

Penkių dienų darbo sąvai- 
tė Amerikoj virsta labai opiu 
Klausimu. Amerikos Darbo 
Federacija paskutinėj savo 
konvencijoj nutarė, kad 
darbo laikas turi būt būtinai 
sutrumpintas, nes kitaip visi 
darbininkai negali gaut dar
bo. Bet organizuotas kapita- ’ 
las tam griežtai priešingas. 
Kol kas penkių dienų sąvaitė 
buvo įvesta liuosu noru iš 
kapitalo pusės tiktai Fordo 

i dirbtuvėse. Statybos pramo- 
\ ieną j nėj irgi jau pasisekė vieto

mis ją įvesti, bet tai ačiū tik 
šitai aplinkybei, kad darbi
ninkai čia labai gerai orga
nizuoti ir jų visuomet stinga 
šiomis dienomis statybos 
pramonininkų organizacija 
turėjo Pittsburghe suvažia
vimą ir jos pirmininkas pa
tiekė raportą, kuris parodo, 
kad tinkuotojai turi jau iš
kovoję penkias dienas Bos
tone, Buffaloj, Columbuse, 
Daytone, Philadelphijoje, 
Pittsburghe, Portlande, Ore. 
ir Seattle, Wash.

“Penkioa-Penkioa-Penki.”
Penkių dienų sąvaitės įdė- 

ja yra gimusi Bostone. Pir
mutinis čia ją iškėlė nabaš- 
ninkas Henry Abrahams.bu- 
vusis per ilgus metus cigar- 
ninkų vadas ir Centrai La- 
bor Uniono sekretorius. Jis 
buvo pasiūlęs organizuo
tiems darbininkams priimti 
obslsį 
Penki” 
kas reiškia: penkios dienos į me, bet jos viršininkai nu-_____ _____________
sąvaitę, penkios valandos Į matė, kad tai geriau palikti kai netiki. LU*__
dieną ir penki doleriai už pačiai konferencijai spręsti? Su Rusija karščiausia stojo 
dieną. ,i._.-._.i._x_ i. .

Apie penkis dolerius į die-' 
ną šiandien jau niekas nesi-; 
ginčija. Organizuoti darbi- mesnių miestų bei valstijų “ 
ninkai šiandien uždirba visuomeniniais reikalais už-1 
daug daugiau. Bet penkioms interesuoti lietuvių veikėjai 
dienoms darbdaviai labai su savo gerais patarimais, 
priešingi. Ir minėtame Pitts- Negalėdami atvykti į konfe- 
burgho suvažiavime staty-renciją, bet turėdami gerų 
bos pramonininkai nutarė sumanymų ar patarimų, at
kovoti prieš tai visomis pri- siųskite juos Tarybos sekre- 
ernamomis jiems priemonė- ’ ’ m 
mis.

Galim* tikėtis didelių
streikų.

Tuo tarpu penkių dienų 
darbo sąvaitės pradeda rei
kalauti jau ir kitų pramonės 
šakų darbininkai. Daugiau

Ameritos Lietavni
Tarybos Konferencija
Pirma Amerikos Lietuviu 

Tarybos konferencija įvyk, 
sausio «—

•« i

JS

16 d., 1927 metais, 
"Vienybės” Svetainėje, 193 
Grand street, Brooklyn. N. TT T1 —

. ----------- ------------- -------------~ -----------------” IK. VI C* Oi AjIVLUVVJV,

rinkti 5-to Aniet?^os ^ietu- tuo tarpu dar tikrai nežinia;

iiai išrinkti į Tarybą nuo or- tarpe valdžios šalininkų rrn vG'jani* 111 l/vinZin i dn __—___ - * _ • - Tr

reikalais jau tilpo spaudoje šioje valandoje gal lieja- 
oirmiau. Busianti Tarybos įsi Lietuvos žmonių kraujas 
konferencija turi tinkamai, įr išoriniai priešai galanda 
sutvarkyti visus tuos gerus; peili paskersti jauna Lietu- 
įsumanymus ir vykinti juos i vos respubliką! 
j gyvenimam į Rodei tatai įvyko?

; per-j Fašistų ir klerikalų vadai prėti \iaipėdiškiuose pa'iti- 
sujudino skelbia, jogei perversmas kėjimą Lietuvos demvkrati- 

Amerikos lietuvius, šito per-!buvęs padarytas dėl to, kad ja, kuomet jai tapo suduota H-jucimac nūvii orio. l__ _______ i įz__

gyveniman. Kodėl tatai įvyko?
Lietuvos valstybinis per-j p " ■ * ” “ '

versmas nemažai f

versmo klausimas, nėra abe
jonės, bus pakeltas Tarybos 
konferencijoje. Amerikos 
Lietuvių Taryba jau buvo 

“Penkios-Penkios- raginama tarti savo žodį 
(Five-Five-Five”), Lietuvos perversmo klausi-

koalicinis vai. liaudininkų ir toks žiaurus smūgis? Kas 
__ ______ kabinetas atitaisys gerą Lietuvos var- 
vedęs perdaug draugingąją ir kreditą užsieniuose?.. 
politiką link sovietų Rusijos 
ir pataikavęs tautinėms ma
žumoms. Bet tai yra melas, 
kuriuo nei patįs smurtinin-

. Už susiartinimą

socialdemokratu

Bet gal dar ne vėlu gelbėti 
Lietuvą. Todėl kelkime 
griežčiausią protestą prieš 
pasalinguosius Lietuvos de
mokratijos užpuolikus ir bu- 

. _____ ___________ kime pasirengę padėti Lie-
; kadangi ji netrukus pyksta, j juk pats Valdemaras, kurį tuvos darbininkams irsusi- 

Butų gerai, kad į Tarybos i klerikalai su fašistais dabar pratusiems valstiečiams kuo 
- Konferenciją atvyktų iš arti-.yra pastatę savo naujosios kas galėdami!

valdžios” priešakyje. Tau
tinių gi mažumų klausime 
Sleževičiaus valdžia vykino 1926 m. gruodžio 19 d. 
tiktai tą, kas yra nustatyta Chicago, III.

■ — .. 1 - 'j- --------------------------- ■ —
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Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pildomasis Komitetas.

ŽARIJOS

šaudė nei vieno lenkų šnipo. 
Bet Lietuvos darbininkų ku
nigų valdžia pasiuntė ne vie
ną pas Abraomą.

Taigi kuomet kun. Krupa
vičius sako “mes šaudėm ir 
iaudysim,” tai reiškia, kad 
jis taiko savo šautuvu i Lie
tuvos darbininkus.

SVARBIAUSIOJI SUKILI
MO PRIEŽASTIS.

Pasirodo, kad Lietuvoje 
senai jau buvo žinoma, jog 
klerikalai su fašistais nori 
valdžią nuversti. Ir atstovas 
Toliušis, kalbėdamas Seime 
26 lapkričio apie buvusią 
prieš tai fašistų demonstra
ciją, aiškiai nurodė priežas
tis, dėl kurių klerikalai norė
jo perversmo.

Štai jo žodžiai:
“...kadangi artinasi gruodis, 

kadangi reikia priimti biudže
tą ateinantiems metams, 
dangi numatoma, kad bus iš
brauktos algos kunigams, ka
dangi numatoma, kad teisme 
greitu laiku atsiras visa eilė by
lų, kuriose krikščionims reikės 
pasiaiškinti už negražius daly
kus, kad reikės grąžinti iždui 
neteisėtai paimtus ar išeikvo
tus pinigus, tai, kad to viso ne-

“DIDVYRIS” PAS KRIKŠ
ČIONIUS.

Nelabai senai Lietuvos 
klerikalų spauda pasigyrė, 
kad tūlas S. K., “žymus so
cialdemokratų lyderis,” pa
matęs bedievišką socialde
mokratų politiką, pametė 
juos ir prisidėjo prie krikš
čioniškųjų “pavasarininkų.” 
Dabar jisai esąs krikščionis 
demokratas ir dievobaimin
gas katalikas.

Bet štai, ateina dabar 
“Socialdemokratas” ir pra
neša, kad tasai S. K. yra pa
prastas vagis. Jisai buvo pri
siplakęs prie socialdemo
kratų jaunimo organizacijos 
“žiežirbos,”bet kada social
demokratai sužinojo, kad jis 
turi “ilgus pirštus,” jie tuo- 

ka-|jaus jį iš savo organizacijos 
išmetė.

Tai ve, kokiais “didvy
riais” krikščionįs džiaugia
si!

Ne dievas žmogų, bet 
žmogus dievą sutvėrė pagal 

J savo paveikslą.
LkhbenLerg.

džiuma komunistų ir jų pa
sekėjų skaito “Draugą,” ku
ris yra taip “geras” kaip ir 
“Vilnis” ir dar centu piges
nis.

* ♦ * .

Kas kardu kovoja, tas nuo 
; kardo ir mirs.” šito teisingo 
i posakio lai neužmiršta Lie- 
: tuvos fašistai.

Puctapėdis.

; toriui. Taipgi Seimo išrink
tas komitetas jaunimo orga
nizavimui malonės išduoti 
raportą Tarybos konferenci
jai apie savo darbuotę.

D. P. Pilka, Tarvbos sekr. ną” neduosi.

Kapitalistai suskaito kiek
vieną darbininko uždirbtą 
centą. Bet jie nenori, kad 

'J darbininkai skaitytų jų mili
jonus, kuriuos tie patįs dar
bininkai jiems uždirba.

Ar jus žinot, kas musu ko- i Krupavičiau, P^aiš-
munistus sutvėrė? Ogi sla-. į'ntu™ bf ‘““i
r - , . _ ......... * .... : vadini mane “komisaru?”

Kunigai sako: tikėk į Die
vą, bet neužmiršk ir Velnio. 
Jie žino, kad jeigu užmirši 
(Velnią, tai ir Dievui “afie- 

1 •

373 Broadway, So. Boston. 
Mass.-I

* »

Į i*.
Aną (Keną New Yorke sugriuvo penkių ankštų budi n- 
kas. žuvo kepiau žmonių. Paveikslėlis parodo, kaip 
ugnagesių komanda jieško Žuvusiųjų lavonų.

r z -*®

• I

KUNIGO KRUPAVIČIAUS 
IR POŽĖLOS DIALOGAS.

Požėla:— Aš noriu, kad

nistai savo sutvertojui yra 
nedėkingi, nes apie jį nei už
siminti nenori.

♦ ♦

Kas jums sakė, kad Rusi
joj nėra laisvės? Ten jos yra 
net perdaug. Nei vienoj kitoj 
valstybėj be teismo nuo- 
isprendžio nevalia žmogų su- 
! šaudyti, o Rusijoj ir tas gali
ma. Tik šaudytojas turi va
dintis bolševiku, o sušaudy
tas turi būt apkrikštytas so- 
:cialdemokratu ar socialrevo- 
liucijohierium.

♦ ♦ ♦

Musų sentautininkai, ku
prių patėviu yra senis Sirvy
das, daro panašiai, kaip pa
klydusi katė įleista į svetimą 

;stubą. Ji glaudžiasi ir uode
ga šiuruojasi prie kiekvieno, 
kol kas nors ją nepaspiria. 

i Tas pats yra ir su musų sen- 
tautininkais. Jie glaudžiasi 
ir prie krikščionių, ir prie 

• liaudininkų ir prie fašistų, 
žiūrint kas atsistoja prieša
ky. Jeigu man netikit, pasi
skaitykit “Vienybę.”

# * ♦ -

“Vilnies menedžeris teis
me prisipažino, jog “Vilnis” 
Chicagoj^turi tik 400 skaity
tojų. As tam tikiu, nes di-

Juk tamstai gerai yra žino
ma, kad toks titulas man jyi* 
sai nepriklauso.

Kun. Krapaviera*O ar 
tamsta jau užmiršai, kaip 
užėmę anais metais Vilnių 
bolševikai buvo paskyrę 
tamstą savo komisaru?

Požėla:—Tamsta meluo
ji. Kuomet vokiečiai pasi
traukė iš Vilniaus, tenai'ne
buvo jokios vakižios, ir Vil- 
niaus piliečiai išrinko mane į 
laikinąjį komitetą. Tai ne
reiškia Maskvos komisarą. 
Pagalios, tai buvo jau daug 
metų atgal ir to komiteto se
nai jau nebėra.

Kun. Krupavičius:— Tai 
nedaro skirtumo. Sykį tams
ta komisaru esi buvęs, tai aš 
ir dabar turiu teisę tamstą 
komisaru vadinti.

Požėla:— Bet buvo lai
kas, kuomet tamsta kiaules 
ganei. Ar tai reiškia, kad aš 
ir dabar turiu tamstą vadinti 
piemeniu?

Eks-klierikas.

Jeigu kareiviai pradėtų 
mąstyti — nei vienas nepasi
liktų kariumenėj.

Frederich IL

T
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Kas skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo. ©I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
Brooklyno Kriaučių Reikalai jbininkais

BROOKLYN, N. Y.
Iš nepaprasto kriaučių su

sus iri nkimo.
Lietuvių kriaučių 54 sky

riaus nepaprastas susirinki
mas atsibuvo gruodžio 15 d. 
Šiame susirinkime buvo per
rinkimas musų skyriaus de
legato ir duoklių sekreto
riaus.

Apie pačius rinkimus ne
tenka daug kas pasakyti, jei 
bent tai, kad kom-aidoblis- 
tai jau gana smarkiai iš kal
no prie jų rengėsi. Ir visu 
Įtempimu buvo sumobiliza
vę savo spėkas bendram 
fronte. Jie netik kad raudo
nųjų biznierių organe “Lais
vėje” varė karščiausią agi
taciją, bet prieš pat rinki
mus buvo išleidę net specia
li lapęlį agitacijai už savuo
sius.

Well, jie šiuos rinkimus 
laimėjo ir delegatu pasiliko 
perkrikštas Kalpokas, o sek
retorium komunistukas Pet
ronis. Mat, kriaučiai miela- 
širdingi. Kalpokas nuo pe
reitų rinkimų mažai gavo 
būti ofise, nes viršaus pora 
mėnesių sirgo ir ligonbutyje 
gulėjo, tai, žinoma, buvo vi
siems “geras.” O sekreto
rius Petronis jokios rolės ne
lošia : jis sau žmogutis kriuk
si didįjį pirštą tarp lupų 
įbrukęs ir renka duokles. 
Na, tiek to apie tai. Atei
nančio pusmečio darbuotė 
parodys, ką jie gali. Juk jie 
yra pasakę, kad jeigu užims 
ofiso vietas, tai prieš juos 
net New Yorko Joint Boar- 
das drebės, nors iki šiol jie 
dar nei biskį Joint Boardo 
“nepašėkino.”

Kadangi komunistai džiū
gauja, kad “ratelninkai” 
prakišo, tai aš turiu pasaky
ti, jog sąiungiečiai ir nedėjo 
didelių pastangų, kad pasta
čius savo žmogų ofise. O an
tra, sąjungiečiai ir nesivaro 
ant to, kad tik gavus apmo
kamus darbus, kaip tai daro 
Pruseikai, Jankauskai, Kal
pokai ir jiems panašus. Kai 
jie “džiabų” negauna, tai 
perkūnais svaido i Amalga- 
meitų Uniją. Apšaukia ją 
supuvusia iki pat jos pama
tų, reakcijonieriškiausia, 
biurokratiškiausia ir t. p. 
Bet kaip greit gauna apmo
kamas vietas, taip greit jie 
“atsiverčia” sakydami, kad 
dabar unija jau šimtu nuo
šimčių yra geresnė. Žinoma, 
mes su tokia liogika niekad 
nesutikom ir nesutiksim. 
Mes stovėjom ant sargybos 
organizacijos ir lokalo rei
kalų ir stovėsim. O kad są
moningieji darbininkai ne su 
jumis, kad jie nešoka pagal 
jūsų muziką, tai tą aiškiau
siai parodo ir šis kriaučių 
susirinkimas.

Laimėję rinkimus jus bu
vot pašiląžę pravaryti tokį 
tarimą, kad kiekvienas mu
sų lokalo narys turėtų au
kauti po vieną dolerį New 
Yorko moteriškų rūbų siu
vėjų streiko komunistiniam 
komitetui, bet prakišot.

Faktas pasilieka faktu, 
kad tie patįs vadai išlaikė 
ant streiko daugybę dar
bininkų per 25 sąvaitės, ir 
galų-gale streiką pardavė— 
pralaimėjo. Jie netik kad 
negavo garantijos iš darb
davių pusės, kaip buvo pa
statę reikalavimą 36 sąvai- 
čių darbo Į metus, netik kac 
negavo 40 valandų į sąvaitę, 
už kurias taip skaudžiai dar
bininkai kovojo, bet susitai
kė ant sekančių išlygų: 
darbdaviai turi teisę reorga
nizuoti savo dirbtuves kiek
vieną metą, atleidžiant de
šimtą nuošimtį darbininkų. 
Dar toliau, darbininkai turi 
padalyti dešimts nuošimčių

daugiau produkcijos, kaip 
kad padarė pirmiaus streiko. 
Apart to, moteriškų rūbų 
siuvėjų uniją komunistai 
beveik galutinai pakrikdė. 
Na, ir taip dalykams susidė
jus eiliniai nariai išėjo prieš 
tokius vadus. Dalis darbi
ninkų jau pirmiau buvo su
grįžę dirbti, bet darbdaviai, 
matydami, kad pas darbi
ninkus nėra vienybės, ap
skelbė jiems lokautą. Darbi
ninkai tuomet dar daugiau 
įtūžo ir tiesiog pareikalavo, 
kad komunistai pasitrauktų 
iš streiko vadovybės. Pasta
rieji, dar turėdami šiek tiek 
pasekėjų, tam pasipriešino. 
Nacionalis unijos preziden
tas Sigmanas paskyrė kitus 
žmones streikui vadovauti. 
Buvo šaukiami mitingai vie
nas po kitam. Komunistai su 
savo pasekėjais sukėlė tuose 
mitinguose muštynes, ir, ga
lų gale, iš moteriškų rūbų 
siuvėjų streiko prieš darb
davius išsivystė tiktai savi
tarpinė frakcijų kova.

Na, brangus skaitytojai, 
gal būt kad aš čia nukrypau 
nuo temos, tečiaus nebuvo 
galima apsilenkri nepabrie- 
žus bent keliais žodžiais, ko
kiems tikslams musų 54-tam 
skyriuje Komunistai nori iš
plėšti iš darbininkų dolerius. 
Mes. sąjungiečiai, remda
miesi tais faktais, kad strei
kas, kurį komunistai vado
vavo, tapo pralaimėtas, ir 
kad dabartinėj frakcijinėj 
kovoj mes nematom jokio 
reikalo remti vieną ar kitą 
pusę, stovėjome už tai, kad 
tie doleriai, kuriuos buvo 
pradėję rinkti klokmeikerių 
streikui, turi būti grąžinti 
atgal darbininkams. O kuo
met moteriškų rūbų siuvėjų 
streikas susitvarkys ir jeigu 
jie vėl išeis kovon su dari)- 
dariais, mes ir vėl juos rem
sime. nepaisant kokis komi- 

1 tetas vadovautų. Ir su šia 
musų teisinga propozicija 

' susirinkimas sutiko.
Toks musų kriaučių’nuta- 

: rimas kom-^doblistus kaip 
1 šaltu vandeniu apipylė. Jie 

pradėjo rėkti, triukšmą kel- 
;i ir visus, kas ne su jais, 
streiklaužiais vadinti. Well, 
mums aišku kodėl tie žuli- 
<ai taip sielojasi. Tik pamis- 
lykit, jeigu jiems tas butų 
pavykę, tai jie butų surinkę 
iš musų kriaučių virš 1,000 
doL. kuriais butų sušelpę 
nusišpicavusį streiko komi
tetą. t. y. savo draugus.

Na kaip gi dabar komuni
stai nekeiks, kaip jie neplųs 
tų sąjungiečių, per kurių 
drąsų pasipriešinimą tepa
vyko apdumti kriaučiams 
akių ir nepavyko pagauti to
kios skanios žuvytės, kuri 
jau beveik buvo užsikabinus 
ant raudonos meškerės.

Aš jums štai ką pasaky
siu, jus Maskvos gizeliai: 
nerkitės iš kailio iki nuplik
siu pluskitės kiek tik jus mo
kat, tai jūsų amatas, bet tuo- 
mi mus nenugąsdinsite ir 
mes jums neleisime skriausti 
musų lokalo narių.

Leonas Rubikas.

val. vakare Franas Inczaus
kis su kitais geležkelio dar- 

; važiavo motoriniu 
karuku geležkelio relėmis iš 
Ladysmitli į Exeland. Va
žiuojant per Chippewa upės 
tiltą, prie Murry, Inczauskis 
nuleido galvą žemyn ir pas
tebėjo, kad iš po relių pili- 
mas nuslinkęs Į pakalnę apie 
60 pėdų. Inczauskis išsyk iš
sigando ir nei žodžio tarti 
negalėjo. Bet kiek pavažia
vus, jis atsiminė, kad netru
kus atbėgs ekspresinis trau- 

l kinis iš Duluth ir Superior į 
Chicagą. Jis nesavu balsu su
šuko sulaikyt karuką. For- 
manas išsyk manė, kad In
czauskis pamišo. Karukas 
buvo sulaikytas ir dalykas 
paaiškėjo. Tuojaus buvo iš
statyti pavojaus signalai. 
Tuoj atūžė ir ekspresinis 
traukinis, kuris pamatęs pa
vojaus signalus sustojo. 
Traukinio konduktorius ir 
inžinierius apžiurėjo pavo
jaus vietą ir pripažino, kad 
traukinis veikiausia butų 
nudardėjęs į upę. Trauki
nis grižo atgal į Superior ir 
tik ant rytojaus kitu keliu 
pasiekė Ladysmith. Trauki- 
nisrišviso pavėlavo 15 valan
dų, bet išvengė didelės ne
laimės. Tuojaus buvo suju
dinta visa apielinkė, darbi
ninkai dirbo dieną ir naktį, 
kol tuštumą po relėm buvo 
užpilta ir išlyginta.

Franas Inczauskis už sa
vo akylumą ir perspėjimą 
gavo šimtus laiškų su pa
sveikinimais iš visos apielin- 
kės. Soo Line geležkelio su- 
predentas irgi pasveikino 
savo darbininką Inczaųskį ir 

{žadėjo išrūpinti jam už tai 
dovaną.

Smagu vra pažymėti, kad 
1 musų broliai lietuviai pasi- 
i žymi. Skaitytojas.

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.

(Iš Keleivio” Kalendoriaus 1927 m.)DANGIŠKAS CHORAS

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

“KELEIVIO” ADMINISTRACIJA.

PITTSBURGH, PA.
Iš Lietuvių Mokslo Draugi

jos susirinkimo.

pasirodymas Šaliapino ope- 
Iroj lietuviams labai patiko ir 
jie didžiuojasi savo tautie
čiu.

Artistė Liuda Sipavičiūtė 
taipgi sujudino pittsburgie- 
čius. Pirmą vakarą L. M. D. 

į svetainėje buvo nekokios

kas dėl tos nelaimės atsidu
so ir tarė į kitą darbininką: 
“Nedarykime taip, kaip mus 
bosas mokina, nes neteksi
me pirštų, o netekę pirštų 
neteksime ir darbo. Bosas 
ir be pirštų galės gyventi, 
nes jis turtingas.”

Darbininkui dirbtuvėje pasekmės. Gal negeriau bu- 
susižeidus sunku yra kom- Vo ir McKeesftocks. Bet už- 
pensaciją gauti. Kartą aš tai ant S. S. Šv. Jurgio para- 
buvau susižeidęs koją ir ne-ipijos svetainėje Sipavičiūtės 

Įgalėjau dirbti per penkias koncertas pavyko labai pui- 
j savaites, tai turėjau samdyti į kiai, nes žmonių buvo pilnu- 
j advokatą, kol gavau apdrau-jtėlė svetainė ir dainininkė

=ssaes=s---====?
ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.

Jau buvo savo laiku 
rašyta, kad lapkričio mėn. 

! L. M. D. valdyba pasiliko nakti iš 16 į 17 d. nežinomi
tapati, išskiriant vieną ka-!Plktadanai Peiliu nužudė 
sos globėja ir vieną direkto-' Kelmės vąj., Elenavos kaimo 
riu. Susirinkimas ėjo gana 'gyventoją Balsienę Pranę 70 
tvarkiai, iki prieita prie lai-’metų amžiaus. Dabar ši 
kraščių. Čia prasidėjo tikra 'žmogžudystė jau išaiškinta, 
kova. Mat, L. M. D. duoda; Kriminalinės policijos val- 
savo nariams laikraštį 2 dolJ dininkai praveri ę smulkų ty- 
vertės. Narys gali pasirinkti rinėjimą nustatė sekančiai: 

Balsienė vienui viena valdė 
savo 9 ha ūkį ir kažkokių pi
niginių sumų turėti negalė
jo ir todėl ją nužudė ne kas 
kitas, kaip tik jos artimi gi
minaičiai, kas vėliau ir pasi
tvirtino. Pasirodo, kad Bal
sienę nužudė pastarosios gi
minaitis Sakalauskas Stasys, 
gyv. Liaudiniškių km., Kel
mės vai. su savo draugu Va
siliausku Antanu, gyv. Ele
navos kaime, Sulaikius šiuos 
abu kaltinamus ir pravedus 
tardymą, Vasiliauskas Anta
nas nužudyme Balsienės kal
tu prisipažino ir pareiškė, 
kati nužudė Balsienę drauge 
su Sakalausku prie sekančių 
apystovų:

Lapkričio mėn. 1 d. laike 
atlaidų Liolių miestely, Kel
mės valsčiaus jis susitiko su 
Sakalausku Paskutinis nusi
skundė, kad, girdi, norįs ves
ti, bet dėl sunkių ekonomi
nių sąlygų negalįs. Norėjęs 
iš savo giminaitės Balsienės 
teismo keliu gauti nors kiek 
žemės, bet teigiamų rezulta
tų negavęs, todėl esąs suma
nęs Balsienę nužudyti ir tuo 
budu paveldėti jos visą ūkį. 
Šiam darbui įvykinti jis 
kvietęs Vasiliauską, priža
dėdamas jam už tai piniginę 
premiją 200 litų sumoje, ant 
ko Vasiliauskas sutiko, tuom 
labiau, kad būdamas artimu 
Balsienės kaimynu, gerai ži
nojo jos visą padėtį. Lap
kričio mėn. 15 d. jie abu šį 
klausimą dar sykį apsvarstė 
ir nutarė galutinai savo pla
ną įvykinti lapkričio mėn. 17 
d. ankstį rytą. Minėtą dieną 
apie 4—5 vai. ryto jiedu at
vyko prie Balsienės gyvena
me namuko ir pabaladojo į 
duris. Išėjo Balsienė ir,, pa
mačius savo giminaitį Saka
lauską ir artimą kaimyną 
Vasiliauską, nieko blogo ne
manydama, įleido juos kam
barin. įėjus kambarin, Sa
kalauskas pirmas smogė 
Balsienei 3 kartus peiliu į 
galvą; Balsienė griuvo be 
sąmonės. Vasiliauskas pa
griebęs kirvį, kuris stovėjo 
kambario kampe ir pentimi 
dar sykį smogė į galvą ir ga
lutinai Balsienę pribaigė. 
Užbaigę budelių darbą. Sa
kalauskas tuoj pradėjo krau
styti visus kampus, atplėšė 
vieną dėžę, iš kurios paėmė 
žemės dokumentus ir 4 auk
sinius žiedus, gi Vasiliaus
kas toje pat dėžėje jieško- 
jęs pinigų, gautų už Balsie
nės parduotąją karvę, bet vi
so labo rado tik piniginę su 
50 centų, kuriuos pasiėmęs 
su savim. Po viso ko, jiedu iš 
Balsienės namo išėjo ir kiek
vienas nudrožė į namus.

žmogžudžiai patalpinti 
kąiėjiman, gi kvota perduo
ta Teismo Tardytojui.

lokį laikraštį, kokį jis nori. 
Suprantama, jeigu pasiren
ka dienraštį, tai dalį prenu
meratos turi pridėt iš savo 
kišeniaus šiame susirinki
me komunistai kėlė didžiau- 

■sį triukšmą, šaukdami, kad 
I nereikia laikraščių, nes, gir- 

; 'di, nariai vistiek jų neskaito. 
Mat, komunistams pikta, 
kad L. M. D. nariai neskaito 
komunistiškų šlamštų. Pa
vyzdžiui, iš 400 dr-jos na
rių “Keleivį” skaito 214, o 
komunistiškus organus skai
to tik 29. Ir kaip tu čia ne
pyksi, kad tą “Keleivį” žmo
nės taip myli!

Šįmet L. M. D. savo na
riams ant laikraščių duos tik 
po $1.50, vietoj $2.00. Se
niau draugija duodavo tik 

į po $1.00, bet 1919 m. komu- 
■ nistams pasisekė pravaryti 
i nutarimą, kad duotų po $2, 
i nes jie tikėjosi gauti dau- 
igiau skaitytojų saviems orga 
nams. Bet kadangi jų šlamš
tų žmonės vistiek neskaito, 
'tai šįmet jie norėjo visiškai 
atmesti laikraščių prenume
ravimą. Nusidėvėjo, varg
šai, kaip ta šluota.

Senas Narys.

PERKASIE, PA 
Misteriška ekspliozija su

griovė namą.
Gruodžio 13x1. ciu fwKU įclą ir pusę gautų pinigų tu- i jautėsi labai gerai. Jos dai- 

mistenska ekspliozija, kun |rėjau išmokėti advokatui. I nos tiesiog užžavėjo publika, 
sugriovė Neff-Apfelbaum, Mat bosas nenorėio Drioa. y,a ^aug^_

į šokių draugi jų ir visokių 
: biznierių, bet labdarybės 
■ darbais pasižymi tik L. M. 
'D. ir P. Pivoriūnas. Per išti- 

L gruodžio mėnesį Pivoriu-kaip tas atsitiko, bosas |^®nu0 kiekvieno!parduoto 
į duonos kepaliuko nutraukė 
i po 1 centą dėl Lietuvos naš- 
jlaičių. Jeigu visi musų biz- 
inieriai imtų pavyzdi nuo Pi
voriūno, tai Lietuvos našlai
čiai bado nekęstų.

Pittsburghieds.

• K j M’ i » I LC1C CVCldlIIU II '.i

u? ir P\ni^ tu- Liautėsi labai gerai.
- ^eff-Apfelbaum ] yjat bosas nenorėjo pripa-

budmką.ant Chestnut st. jžinti, kad aš dirbtuvėj susi- 
Ekspliozija buvo tokia smar- j geidžiau. Kada toji nelaimė 
ki, kad sukrėtė visą miesteli į su manim atsitiko, tai aš nu-: 
ir daugelio namų langai įsbi- ėjau i ofisą ir pasakiau bo
rėjo. Griūvančios bud mko sui. Vieton kad ištyrus daly-i 
sienos prispaudė ir labai su- ka__ ____ ___;________
žeidė draugą Leoną Maure- išjuokė mane ir išėjo iš ofi- 
ri. Jo pati ir vaikutis liko iš-{£0 Po keliu skaičių aš ta- 
gelbėti. Draugas Maurer už i pau atleistas iš darbo, 
kelių dienų mirė. . p. Abazorius.

Minėtas budinkas priklau-, 
sė žydeliams, kurių labai ne-i 
apkentė vietos kliuksai. Pra-' 

mitingus ir grąsino žydus iš-Į 
naikinti. Todėl dabar žmo- bet tokio dar nebuvo, kuris 
nes ir mano, kad minėtą bu-ilaikj 
dinką sugriovė kliuksai.

F. L.

KENOSHA, W1S.

ėjusią vasarą kliuksai darė Į Kunigas munšainieris. 
. • Buvo čia visokių kunigų,

GARDNER, MASS. 
Apie darbus ir darbutmką 

išnaudojimą.

i 
i

VAIČKAUS DRAMOS TE
ATRO GASTROLIŲ

MARŠRUTAS:"

,Sausio mėn.:
8 ir 9 dd. Rochester, N. Y. 
16 ir 17 dd. Pittston, Pa.
23 d. Kingston, Pa.

Vasario mėn.:
6 ir 13 dd. Cleveland, O.
Vaičkaus dramos teatro 

Irepertuaras susideda dau- 
Įgiausiai iš linksmų dalykė
lių, būtent komedijų, nors 
i prie jų duodama ir vienas 
i rimtesnis veikalėlis. Talpi 
. patartina visiems atsilankyti 
• į jų. vakarus, nes kiekvienas 
.gerai žino, kad Vaičkaus te
atras vaidina puikiai. Taigi 
nepraleiskite ir šios progos.

I

DUQUESNE, PA.
Šis-tas'iš užmiršto 

kampelio.
Šis miestelis stovi prie pat 

' i upės, šone 
Pittsburgho. Gyventojų ja- 

Nesenai tasai kunigėlis me yra apie 20,000. Iš išdir- . — . w s • • • . •

__ ;ytų mišias Įsikabinęs Į 
altorių. Mat, vargšelis, girtas 
ir bijo prie altoriaus sugriū
ti. Koktu ir nejauku darosi

ją.
I

žiūrint i toki dūšių ganyto- Monongahela

APGALĖKITE NAUJŲ 
METU RAPORTĄ.

“Štai aš esu, moteris ir vy
rai, iusų jarinas draugas dėl 
sekančių 365 dienų. Saldus 
metas yra prieš jumis ir nesi
rūpinkite su atmintimis. 
Kuomet tik jumis kankins 
blogas apetitas, nevirškini
mas, prietvaras ar panašus 
skilvio nesmagumai, tai im-

Šiame miestelyje darbi-iturė.i0 Fordą, »»ž kuri buvo bysčių svarbiausią vietą uži- 
nkai yra neapsakomai iš-1mokėjęs 7o0 doi Neturėda-; ma plieno dirbtuvė Carnegie jn inkai yra neapsakomai iš

naudojami, nes neorgani
zuoti. Keli metai atgal per 
nesidarbavimą B. Kuprevi
čiaus buvo sutverta unija, 
bet Kuprevičiui apleidus 
dirbtuvę ir nuėjus dirbti prie 
valdžios už pciicmaną, dar
bininkų judėjimas apsnūdo 
ir unija pakriko.

Čia randasi didžiausios 
krėslų išdirbystės, tarp ku
rių žymiausia yra Harsrood-f _ , -
Wakefield Co. Darbas dau-1*’-2 kirpiko. Tikra beda, 
giausia nuoštukių ir moka-! Farapijonas.
mi yra bonai. Norint viduti- j 
nę algą pasidaryti, reikia' 
neapsakomai skubėti. Kat-' 
ras darbininkas neužtekti-'

įmas Dinigų girtuokliavimui i Steel Works. Uždarbis nuo 
jis tą Fordą pardavė vienam 50c. ir aukščiau į valandą, 
kontraktorfui už 100 dol. Dabartiniu laiku darbai yra 
Gavęs pinigus uz Fordą per sumažėję. Daug darbininkų 
tris savaites neišėjo iš klebo- dirba nepilną laiką.

»

I

EXELAND, WIS.
Keleivio” skaitytojas Fra- 
nas Inczauskis apsaugojo 
traukinį nuo gręsiančios 

nelaimės.
Franas Inczauskis yra tas 

žmogus, apie kurį šiandien 
čia visi kalba. Angliški laik
raščiai vadina jį “neapdai
nuotu karžygiu.” Ir Inczaus
kis tų pagirų ir tos garbės 
pilnai vertas. Jis perspėjo 
traukinį nuo gręsiančios ne
laimės ir tuo budu išgelbėjo 
100 gyvasčių. Istorija to atsi
tikimo yra šitokia: I

Lapkričio 16 d., apie 8 tu. šalę stovintis darbmin- dainuojant.

nijos ir nelaikė mišių, o gėrė 
munšainą.

Dabar tasai kunigėlis din
go kaip kamparas. Turbut iš
dūmė i Kanadą, nes sarmati- 
nosi žmonėms pasirodyt. 
Parapijonų vilnos apžėlę, o

PITTSBURGH, PA
Visokios žinelės.

• Pittsburghe įvyksta daug
nai apsukrus ir neatlieka įvairių atsitikimų, bet laik- 
greitai darbo, tas prašalina- lraščiuose mažai kas prane- 
mas iš dirbtuvės. ' šama. Štai kad ir apie musų

Vienoj dirbtuvėj darbda- dainininką Babravičių, kuris 
vio brolis norėjo parodyt lošė Šaliapino operoj, nie- 
darbininkui, kaip reikia pa- kas į lietuvių laikraščius ne
skubėti. Bet nabago butą ne-' parašė, nors daug lietuvių 
prityrusio ir vieton Įkišti į buvo pamatyti minėtą operą 

»mašiną pagalį, įkišo du pirš- ir išgirsti musų garsų tenorą 
' ’ ’ * '. Babravičiaus

Lietuvių šiame miestelyje i 
gyvena nedaug, todėl nega
lima nei tikėtis, kad butų kas 
daug veikiamą. Iš draugijų 
čia gyvuoja Lietuvių Nepri-Į 
gulmingas Literatūros Pa- 
šalpinis Kliubas su 83 na
riais. Šis Kliubas turi gražų 
savo namą su svetaine ir ke
lis tuksiančius pinigų banke. 
Taipgi čia gyvuoja SLA. i 72 
kuopa, SLRKA. 102 kuopa 
ir šv. Antano draugystė. Lie
tuviai čia gyvena neblogai, 
daugelis turi savo namus. 
Taipgi yra keli biznieriai, 
kurie užlaiko mėsinyčias ir 
smulkių daiktų krautuvėles. 
Visi jie daro neblogą pragy
venimą. Netrukus žada ati
daryti real estate ofisą lietu
vis A. P. Slavin.

Tėvo Vaikas, j

^Trtw

JTRINERS
BtTTt r wmt

a ------- -
S TRlNEROVCŲ-
38 lb M0RT1 <7 /

B ,k“
A ii

kitę Trinerio Kartųjį Vyną!” 
Visi patenkinti su šiuo vais
iu. “Fort Wayne, Ind., Gruo
džio 12, 1926. Trinerio Kar- 

;turis Vynas yra labai poras 
vaistas. Aš jį r_-L____________
dėl daugelio žmonių. Mrs. i Andi’ių
Caroline Mahr.” 1 butelis už 
$1.25, sampalo butelį pa- 
riunčiame gavę 15c. -------- i — -- ___
suokit Joseph Triner Com- Marijoną, su kuna gyveno 
Dany, 1333 So. Ashland i.jau 3 m. Priežastis — ne- 
Avc., Chicago, III. — Du se-'santaika, gyvenime, nes Ži-

ŽMOGŽUDYSTĖ.

Pabaliai (Šiaulių valse.). 
Lapkričio 21 d., apie 9 vai. 

kedendavau vakaro, geriant pas Mikaliu- 
degtinę ir “įsi

smaginęs” pil. Taranda Ka
zys mirtinai nudurė savo 

Adre-! sugy ventoją, Žilinskienę

I

Ashland i Jau 3 m. Priežastis — ne-

Įzono patarimai: Trinerio 
i nuo Šalčio Tablctai yra la
bai geri, ir Trinerio Lini- 

įmenias yra labai geras nuo 
I nusišalinto. Jei jūsų parda
vėjas jų neturi, tai rašykit 
ant viršuje paminė'.o adreso.

linskienė nuo jo norėjo išei
ti. Taranda yra vedęs ir su 
žmona persiskyręs. Žilins
kienė gi nuo vyro atsiskyru
si.

Taranda sulaikytas ir pa
talpintas kalėjime.I



t»z
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KELEIVIS

mmisterių, valdinio- Į"
r>Lr triniu >>• nL m inl’ii •pinigų paskirti. įkų, mokytojų ir bankininkų

—Taip ir turėtų būt. tėve, pareigas eiti — galutinai ati- 
Mokslas žmonėms reikalin
gesnis. negu kunigams algos.
Jie ir be to turtingi.

r —Ne, Maike, mokslas iš-
i tvirkina

I
I

traukėme juos nuo Dievo ir 
bažnyčios ir dabar tik plau
name, ką pasėjome.

Jau kunigijoje nusitrynė 
paskutinių nprs ir biurokra- 

į tiškus. oficialokos “gany- 
i toįų.” ^njės. Męt jau senai 
užmiršome, kad Krupavičių 
pėšaūkimas nieko bendro su 
žmonių’šaudymu neturi. Pa- 

' nairšo-tai • ir jie patys, ir tik 
tuomet prisimena savo pro
fesiją. kai gauną kunigų al
gas. Tos algos. — tai vienin- 
tM»rii-‘.paskųtinis ryšys, ku- 
rfs dai\ tėbėjunge kunigus 1 

Ne- mėnesiu-dieną.su jų praeiti- 
____o_______ _. . ‘ \ su bažnyčios* Anistika. 
kad viena.- kunigas Bruckto-' Daugiau nieko bendro nei 
ne pametė kunigystę ir nuėjo. vidujtnįo nei, išorinio jąu ne-Į 
į šiušapę čeverykų siut. bo belieka;Tatai parodė ir ku- 
bažnyčios 1__________ .
bankrutijo. Kitose parapijų- spaudavo 
se kunigai pradeda jau ais-Į 
krymą po mišparų dalyti, Į

žmones. Kaip tik 
žmogus pamokytas, tai jis 
tuojaus ir kritikuoja kuni
gus. Jis jau netiki į velnią, 
nesibijo peklos ir ant bažny
čios nieko neduoda. Tik tu 
pažiūrėk, kas. darosi Ameri
koj. Čia žmonės bagoti, ai
nio bilais važinėjasi, cigarus 
ruko, mėsą valgo su pyra
gais ir da sviesto užsitepa, o 
bažnyčios apleistos, kunigai 
neturi iš ko pragyventi, 
senai gazietose buvo rašyta,imi,

— ■! ■

* **•

o3

niui;U&>nę
mis re i ka lų" _______j
Senai jau žmona,
vaikai ir jis vienui
vieirąš, su. beritu Šonu aplu- 
žusiojeK pakrypusio je grin
delėje gale kąinįĖL Nebuvo 
pas jpnei vištų, „nei galvijų, 
net ir šuns nelaikė:

—Aš pats geriau už šunį, 
savo luitus dabinu 
jis ne karią. —' Tegul pamė
gina vagis atsiTelrir!; Ir drū
čiai špatui ė puslė|ė£ėjranko- 
se savo aprudijušj;‘saw^Į^..

žmogų.- 
į$Šu žmonė- 

.nenorėjo.

I

sakė

No. 52. Gruodžio 29 d., 1926

KERŠTAS.

Sako. pavojinga, 
gali taip sukoliečyt, kad pas

ukui žmogus niekur netiksi. 
", mes nutarėm 

pastatyt i valdžios priešakį 
-----  . Jie 

ne musu partijos žmonės, tai 
jeigu kas ir atsitiks — tuščia

—Tegul bus pagarbintas, nesutiko.
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve.
—Na, o ką tu dabar šaky- ^’žtai. \ aike, 

si, Maike? Ar aš neįspėjau, £ 
kad bedieviška Lietuvos vai- Smetoną m Valdemarą, 
džia bus nuversta ? Da nei . 
viena gazieta Amerikoj apie J. 
tai nėrašė, o aš jau žinojau, 
kad Lietuvos kunigai riktuo- 
jasi rivaliuciją kelti.

—Taip, tėve, šį sykį tau 
pasisekė įspėti. Bet ar tu gali 
įspėti, kas bus Lietuvoje to
liaus? ’

—Toliaus. Maike, bus 
taip, kaip Dievas duos. 0 
Dievo valios, vaike, niekas 
negali žinot.

—Taip ir aš manau, tėve, 
kad klerikalai nežino, kas 
juos laukia ateityje. Jeigu 
jie žinotų, tai jie šitokio 
maišto nedrįstų kelti.

—Ką tu. vaike, nori tuo 
pasakyt?

—Aš noriu pasakyt, kad

—O jeigu niekas neatsi
tiks, tai jie geras vietas tu
rės. Argi krikščionims to ne
gaila?

—Nebijok. Maike. ilgai 
jie neviešpataus. Kaip tik 
.krikščionys pamatys, kad 
[viskas einasi gerai, tai jie 
Smetoną ir Valdemarą iški- 
kins. Lietuvos prezidentu 
bus paskirtas koks nors vys

-kupas, o Valdemaro pleisą 
‘ užims arba kun. Krupavi
čius, arba kokia kita dvasiš
ka asaba.

—Bet pasakyk man, tėve, 
kaip kunigai drįso kelti nud

istą prieš žmonių išrinkta 
Lietuvos žmonės nedovanos;valdžią? Juk jie revoliucij/ 
fašistams už tą suokalbį visuomet smerkia. Jie sako, 
prieš valdžią. į kad katalikas niekuomet ne-

—Šitą, vaike, ir mes su-įgali revoliucijai pritarti, nes 
prantame. Mes turėjome revoliucija tankiai baigiasi 
Kaune slaptą mitingą ir be- kraujo praliejimu. Pagalios, 
veik visi krikščionių lydė- kataliku bažnyčia ‘ ** ‘

prantame.

i

veik visi 1
riai kalbėjo tą pati, kad be
dieviai gali da atsigauti ir 
sukelti kitą rivaliuciją.

—Kodėl tu, tėve, sakai:
“Mes turėjom mitingą Kau
ne?” Juk tu pats tenai nebu
vai.

—Tai kurtu mislini aš ga
lėjau būt? Juk pereitą nedė- 
lią tu manęs nematei!

—Tas tiesa, tėve.
—Jes, Maike, aš buvau 

nuskridęs į Lietuvą. Jie no- žygrpateišinti?

biznis visiškai su- nigas Krupavičius ir užant- 
i savo žodžius a 4a

Dzėržinskiš.' -
....„ __ “Žudėme ir. žudysime, nes
muvink pikčius rodyt, kad tarnaujame ne Kristui, -o 
tik patraukus žmonių į baž- Mamonai, / triAštame vai- 
nyčią. Tu pats man skaitei džiog^ iųkvizicijos ir geiLiu? 
andai iš angelckų peiperių, m& ąukso veršį.” ’* x 
kaip vienas kunigas Najorke štai kur. nudardėjo ‘musui 
Įtaisė šokius bažnyčioj, kur, “ganytojai,” '• paragavę už- 
prie altoriaus mergos be an- drabsto. , jiems vakįžios vai- 
darokų šoko džiką. O kodėl įsialįš:'Tik bažnyčios nuo val- 
jis taip darė? Todėl, kad. ki- atskyrimas- gali vėl
taip žmonės nenori į bažny-.-juos- Dievui, o ne 
čia eiti. O kodėl jie nenori i Mamonai tarnauti ir atsi
eiti? Todėl, kad apsišvietę, minti sąvo pašaukim^. •- 
Jie rokuoja. kad jie daugiau ; Nekųnigas.
žino už kunigą, tai ko jie eis!- 
jo klausytis. Tas ir parodo, ;
vaike. ! ' _ * j
bažnyčias. Užtai, vaike. Lie-.' 
tuvos kunigai ir turėjo pa-’ 
kelti rivaliuciją. kad bedie
viška valdžia neapšviestų 
žmonių. Kaip visi taptų be
dieviais. tai jau tada butu 
pervėlu.

—Taip, tėve, ir Meksikos! 
kunigai galvojo. Bet matai/ 
kas iš to išėjo. Žmonės suki
lo ir kova ėjo pakol klerika
lizmas lapo visiškai sutriuš
kintas. Kunigus taip pažabo
jo. kad jie ir pasijudinti da
bar negali. Bus taip ir Lietu
voje. Nėra pasaulyje tokios 
galybės, kuri galėtų sulaikyt 
progresą.

—Na. pažiūrėsim, Maike, 
kaip bus toliaus. Dabar aš 
noriu užeit pas blaivininkų 
susaidės prezidentą, ba jis 
turi bačkutę alaus pasidaręs.

Pamatė vienai payąįŠ^ 
Tamošius, kad dideli^3$Į> 
dais- sparnais ‘ir uodėgargsĮth 
dras dažnai atskrenda apt j$ 
namų stogo ir ką tai ten tai? 
so.’ ‘

. —Nemyliu aš to. paukščiai 
—pasakė Tamošius ^darbi-i 
ninkui. — Žiūrėk,. kadypįfe 
mus jis neapsigyventų.'/

Jonas sako: . ' ;
■ —Na. dėde! Tas negerbi: 

gandras —;. geras paukšte,' 
paties Dievo žmonėm^t-

, siųstas.
‘—Aš tau kaip alsiųsifif^- 

užsimojo ant jo piktasj$a- 
mošius. .

—Jonas daugiau nekalbė
jo, nusišpi'ovė ir nuėjo į^itklą 
kalti dalgį — artinas šiena- 
piutė. - s? !

• Atėjo <larbymetis.sNub' Tv-

■■■■■ ant kitu planetų
kad mokslas gnauja pAT YRA GYVYBĖ.

i.. J manyti, -^eju uann
kad augmenis auga 11 to ligi vėlaus vakaro (Urbo

*mRai.gyvena ant vie- 
-žemės. sako anglų 

įninkąs Lodge. Mes 
sako, kad gy- 

jąfciranda visur, kur 
silaro-jai tinkamos są- 

l?frtfš. Nėra gi jokio pamato 
manyti, kad tos sąlygos vien 
tik ant žemės galėjo susida
ryti. Jos gali būt taip jau ir 

. ant Marso ir ant kitų plane
tų. Todėl ir gyvybė tenai ga
li egzistuoti tokia pat, kaip 
ant žemės.

skelbia, 
kad kiekviena valdžia yra 
nuo Dievo. Lietuvos kunigai 
skelbė, kad ir caras su savo 
kazokais buvo Dievo pasta
tytas ir kad todėl priešintis 
I jam nevalia. O dabar jie pa
tįs pakėlė revoliuciją, ir dagi 
i prieš savo šalies valdžią! 
Jie patįs pasidarė tais maiš
tininkais, kuriuos jie yra 
tūkstantį sykių prakeikę. 
Kuogi jie dabar gali savo

Kalėdų Diedukui.
Esi, seni, nepatyręs.

•Velki maišą atsispyręs, 
(Su vaikais juokauji—
Visus turtus ir gerybes 
Turčiams paaukauji.
Kas Kalėdos maišus aukso

i Turčiams nešt papratai. 
|O pas vargšus tik sugriždams
Trupinius iškratai.
Kur nunešei maišus aukso.
Kur gerybės dingsta,
Gali nešt ir tuos trupučius
Lai jie jais užspringsta.
Žinai, seni, ateis laikas.
Nereiks tavęs laukti.
Tuomet ponai negaus nieko. 
Ims kaip šunes staugti.

Pustapėdis.

Tamošius lauke ir apie gan< 
drą visai pamiršo. Bet pasi
baigė šienapiutė, šieną su
vežė į pašiūrės ir užšimanė 
kartą Tamošius pasilsėti po 
pietų lauke. Pasiėmė antklo
dę, pagalvę, ir išsinešęs į so
dą, atsigulė po medžiu. Tik 
ką užmerkė akis, ir pradėjo 
snausti, girdi, kad kaž kas 
ant stogo subaladojo. Žvilg
terėjo — ir net paraudo iš 
pykčio.

—Palauk, biaurybe! Aš 
tau parodysiu, kaip teršti 
man stogą.

Nuėjo į gličią, nuėmė nuo 
sienos šautuvą, užtaisė ir 
greitai išbėgo laukan. Jau 
taikė į gandrą, bet laiku su
sigriebė. Jei iššaus — už
degs trobos šiaudinį stogą, 
ir grįčia sudegs. Metė šau
tuvą į šalį ir pajieškojęs ašt
rų akmenuką, sviedė juo į 
gandrą. Pašoko gandras į 
orą, suplasnojo sparnais ir 
matės kaip varvėjo jam iš 
sužeistos kojos kraujas. Su
kasi gandras ore apie stogą, 
bet nutūpti į lizdą bijo.

O iš lizdo kyšo maži gan
drelių snapeliai, plasnoja 
trumpais sparneliais, nori iš

rėjo mane vainos ministeriu 
aprinkt; sako, tu ameriko
nas, moki gerai faituotis, o 
musų fašistai moka degutu 
žydams langus ir iškabas 
murzinti, tai sudalysi gerą 
vaiskų prieš bedievius ir 
žydbemius. Ale aš pabijo
jau ir greitai sugrįžau atgal 
į Ameriką.

—Kogi tu pabijojai?
—Bijotum irtu, 

jeigu butum ma*no 
Lietuva, mat, tai ne 
ka. Tenai visokių 
yra. Ant pažiūros, rodos, 
geras žmogus ir rąžančių ne
šioja, o pradėk su juo kalbėt 
—jis bedievis įsako, kunigus 
reikia išskapvt. Na. tai kaip 
tu gali atsivožyt prie tokių 
žmonių Į valdžią stoti?

—Bet kunigai vis dėlto i 
nebijo Į valdžią stoti.

—-Jes, vaike, jie bijojo. 
Nei vienas kunigas neapsi
ėmė į Lietuvos prezidentus. 
Aš buvau padavęs įnešimą, 
kad kun. Krupavičius butų 
paskirtas nors j ministerius 
pirmininkus, ale |i,< ir ant to

Į

Maike, 
vietoj. 

Ameri- 
žmonių

—Maike, tu esi dar jau
nas. tai nesupranti politikos. 
Politikoj teisybė visuomet 
būna toj pusėj, kuri paima 
viršų. Pakol caras viešpata
vo, tai jo buvo teisybė, o kai 
Kerenskis paėmė valdžią, tai 
tada Kerenskio buvo teisy
bė. O kai bolševikai paėmė 
viršų, tai Kerenskis turėjo 
bėgti, kad jo į džėlą nepas's 
dintų. Taip, vaike, yra ir 
Lietuvoj. Kunigai paėmė 
viršų, tai dabar jų pusėj tei
sybė ir Dievas jiems padeda.

—Tu, *tėve, neatsakei i 
mano klausimą. Dalykas yra 
štai kame: Katalikų bažny
čia skelbia, kad kiekviena 
valdžia yra nuo Dievo, taigi 
ir buvusioji Lietuvos valdžia 
turėjo būt nuo Dievo. O jei
gu taip, tai kodėl kunigai ją 
nuvertė?

—Ogi todėl, kad ji blogai

dantis. Jis greit griebė pa
klodę, metė ją ant gyvatės ir 
prislėgė. Paskui šoko ant ko- 
ių ir su piktumu ėmė spar
dyti paklodę, po kurią ran
gės gyvatė. Spardė, spardė, 
net prakaitas išpylė, o pas
kui pasileido bėgti į grįčią. 
įbėgo į seklyčią, krito lovon 
ir negali iš nuovargio ir iš
gąsčio atsikvėpti.

—Dėkui Dievui! — šnibž
da:— užmušiau prakeiktą
ją. Paskui ėmė galvoti, iš 
kur galėjo atsirasti gyvatė?

Jo namai stovi sausoje 
vietoje, gyvačių čia niekad 
nebuvo nuo amžių. Bent su 
šienu atvežė ją iš pievos. Tik 
išgirdo j i s, kaip su
skambėjo išmuštas langas. 
Pakėlė galvą — gi žiuri, pro 
išmuštą stiklą kyšo gandro 
kaklas, o ilgam jo snape ran
gos didelė pilka gyvatė. Ji 
uodega muša gandrui į gal
vą, bet tas stipriai laiko ją 
snapu ir ko tai jieško akimis. 
Pamatė gulintį lovoje Tamo- 
šitr. metė ant jo gyvatę ir 
gaišiai suklegėjo’ lyg saky
damas;

—Tki tau, nenaudėli. Gro- 
žėkis ! PaU esi piktas,, imkis 
sau gyvatę į draugiją. Gy
vatė krisdama išsitiesė, su- 
šnipštė ir išsižiojo. Krito tie
siai Tamošiui ant veido jF 
įleido baltus ir aštrius dantisį 
jam į dešinį žandą pale? 
akį. Sudrebėjo Tamošius, 
šoko kaip padegtas ir abiem 
rankom atplėšė gyvatę nuo 
veido. Gyvatė dar įgėlė jam 
į ranka ir nukrito žemėn. 
Tamošius ant pirštų, ltątĮ 
neužsistoti gyvatę, išbėgo j 
prieangį. Jam rodės, kad. 
gyvatė šliaužia paskui jį ir 
štai tuoj dar įkas.- Greit už
darė seklyčios duris ir iš iš- 

. giąsčio be sąmonės krito že
mėn.

Pavakare bernas Jonas 
grįžo po darbo namo ir rado 
ūkininką gulintį prieangy 
asloj su ištinusiu veidu ir 
ranka. Jis dar silpnai dejavo 
ir judino dešinę koją.

—Dėde, dėde. — suriko 
jam Jonas.

Bet Tamošius jau nė žo
džio negalėjo ištarti ir tik 
baisiai kriokė, judindamas 

• ištinusias mėlynas lupas.
Subėgo žmonės, ištraukė 

Tamošių laukan, apipylė 
; vandeniu, ėmė jį kalbinti. 
1 Jis kiek atsipeikėjo ir apsi
dairė kraujuotomis akimis. 
Ir štai pamatė, kad į kiemą 
lekia gandras ir snape neša 
ką tai ilgą judantį.

—Dar?! — pamanė Ta
mošius. — Dar maža jam! 
Neišgyvensiu aš. Viešpatie, 
už savo nuodėmę!...

Ir pamatė žmonės, kaip 
gandras prilėkė prie išdauž
to lango ir metė į vidurį gy
vatę.

O Tamošius sudejavo, pa
kėlė ranką prie kaktos, lyg 
norėdamas persižegnoti, bet 
nepersižegnojo; ranka krito 
atgal. Giliai atsiduso Tamo
šius ir mirė. J. T.

’izdo iššokti, mėtos iš bai
mės ir garsiai čypia.

Pastatė Tamošius prie sie
nos kopėčias, užlipo ant sto
go ir laikydamasis rankomis 
ųž stogo šiaudų, prišliaužė 
prie gandro lizdo. Atsistojo 
stogo viršūnėje ant kojų ir 
įleido rankas į lizdą. Stvėrė 
vieną ir takštelėjo į kaminą. 
Gandrelio galvelė skilo, 
smegenys istvško ir jis kaip 
molio gabalėlis nusirito že
mėn. Tamošius panašiai nu
metė dar du. Liko tik vienas. 
Prisiglaudė vargšelis lizdo 
kertėje, šonai tik banguoja, 
tik banguoja — bijo naba
gas; galvelę pakišo po spar
nu. Bet Tamošius nepasigai
lėjo ir to. Stvėrė abiem ran
kom paukštelio kojas ir per
plėšė jį pusiau. Sustenėjo tik 
gandrelis gailiai ir žvilgte
rėjo mėlyna akute į Tamo
šių.

0 senis gandras sukasi 
ore, tai nusileidžia visai arti 
prie Tamošiaus, tai pakyla 
aukštai Į mėlyną dangų. Nu
sileidęs prie lizdo, gandras 
gailiai klegėjo snapu, rodė 
Tamošiui savo sužeistą koją, 
lyg norėdamas žmogaus bal
su prabilti: “Atsimink, žmo
gau, apie savo širdį! Juk jau 
patenkinai savo piktumą, 
eik sau. ir palik man nors . 
vieną vaikelį.”

Bet Tamošius nė neklausė 
ir tik išardęs lizdą, sumin
džiojęs kojom kas nuo jo li
ko, jis atsipeikėjo, nubrau
kė kraują nuo rankų ir nuli
po kopėčiom žemėn. Pasi
šaukęs berną Joną, liepė 
jam atimti užmuštuosius 
gandrelius ir lizdo liekanas, 
o pats vėl išsitiesė sode po 
medžiu. ’’ f .-g

—Na, bjaurybės! —: Da
bar jau jie man nekliudys?. 
—Lyg 'teisindamasis pats 
prieš save, manė Tamošius. 
Apsivertė ant kito šono, pa
kišo po galva dar šlapią nuo 
kraujo ranką ir užmigo.

Ilgai dar gandras sukosi 
ore apie vietą, kur buvo jo 
lizdas, kaltais nusileisdavo 
ant stogo, žiūrinėjo, dairės ir 
atsistojęs ant vienos kojos 
atydžiai klausės, ar nepasi
girs kur jo mažučių balseliai. 
Paskui atsargiai nusileido 
stogu žemyn, atsistojo ant 
krašto ir pamatė, kaip ber
nas šluoja Į duobę jo nužu
dytus vaikus. Jonas piktai 
dairės į ūkininką ir kelis kar
tus pažiurėjo į liūdną lyg 
veikiantį gandrą.

—Vargšas gandrelis! — 
manė Jonas. — Nejaugi tas 
biaurybė už tai neatsakys?

Gandras urnai galingai 
suplasnojo sparnais ir nulė
kė į artimiausią pievą, čia 
ėmė akylai dairytis aplinkui. 
Prie vieno kupstelio, lomoje, 
pamatė susirangiusią gyva
tę. Kaip akmuo krito ant jos 
gandras, stvėrė ilgu snapu 
prie pat galvos ir pakilęs į 
orą, grįžo į Tamošiaus na
mus. čia jis atsargiai priėjo 
prie miegančio po medžiu 
ūkininko ir atidarė snapą 
Gyvatė rangydamos nušliau
žė prie Tamošiaus.

0 Tamošius kietai miego
jo ir sapnavo, ka i stačias 
plaukia per didelę upę ir 
rankose laiko savo rubus. 
Sapnuoja, žino, kad sapnuo
ja ir pats .sau aiškina sapną: 
“Vanduo, — mano — reiš
kia sveikatą, o plaukimas— 
laimę, kad ryšulį rankose 
laikau — bloga. Tai mano 
nuodėmės mane slegia.” No
ri jis atrišti rūbų ryšuli, bet 
pajuto, kad pasineria giliai į 
vandenį. Stveria nendres, 
nori iškilti, surikti, nori atsi
kvėpti, bet negali. Prabudo.

Gyvatė. rangyJamosi ir 
šnypšdama, prišliaužė jau 
piif pat jo veido, ir Tau o 
ši us pa < ate jos v i rpantj r au 

' Joną b’ežu-eb* ir baltuosius

i

LIETUVOS HšISTV VADAI PO REVOLIl C1J M.

Raulinaitis:—Ale, bra. kas gi tau kaktą perskėlė? 
Andziulaitis:—Matai, bra. toks jau mano budas- 

T»i ir ai ten. Na. išmeskime ix? ’ iena už
x ___ __ . ..

“Daktaras” 
. “Daktaras” 
kur didžiausi inuf i i 
Smetonos vrit at<.

Velnias Apsėdo.
------------r----- —■-------------

“Šaudėrtje žmones ir šau- 
dysim,” sušuko Seime krikš
čionių kunigas Krupavičius, 
Kristaus mokslo skelbėjas...

Aš ne davatką ir iš ma
žens į jokius velnius netikiu. 
Bet jeigu tariamasai “pra
garas” su visais savo neeste
tiškais aborigenais tikrai eg
zistuotų — tai lapkričio m. 
26 d. ten butų buvusios di
džiausios iškilmės ir visų; 
velniškų federacijų manifes-į 
tacijos. Ir butų kuo pasi-1 
džiaugti raguočiams!

Evangelijos tiesos skelbė-, 
ias pamynė po kojų vyriausį' 
ir gražiausi Kristaus paliki-1 
mą ir vieton jo paskelbė pra
garišką “žudyk, šaudyk”!. 
Tokiu budu krikščionybės’ 
emblema — kiyžius tapo pa
keistas čekisto nagaika, o ar
timo meiiės žodis — šuviu į 
pakaušį. Kadangi musų lai
kais ir kunigai į pragarą ne
betiki. tai. atlikęs savo Kris
taus m< kslo pasekėjo parei
gas 
gatvėje sumodernizuotos 
“krikščionybės” credo, kuni
gas Krupavičius tur būti tą ' . 
naktį ramiai miegojo. Mie- - ’ 
gojo ir jo, dvasininko, sąži
nė.

Perskaitę laikraščiuose 
kunigo Krupavičiaus žo-1 
džius, pasakytus Seime, mes 
pasipiktinome. Tečiau pasi
piktinome tik krikščionių 
partijos žiaurumu, o ne tuo, • 
kad baisus žodžiai yra kuni- '«

ir paskelbęs Ožeškienės

1.*

elgėsi. Ji atsisakė mokėti ku- go ištarti.
nigams algas. Ant ateinan- žinoma, mes turime rim
čių metu ii rengėsi sumažini to pa^ indo pasiteisinti. Mes

*•* • . • ■ i i i •*> i • i • ** a » • ?,pašalpa ir visokioms katuli- blogi kavų likai.
kiškom. -'įsaidėms o ant

Mes neturi
me kunigų nes na1 ede

PROJEKTUOJAMA IŠLEI
STI NAUJĄ KALEN

DORIŲ.
Tautų Sąjungos technikos 

ir patarimų komiteto narys 
p. Cotsvvort pranešė spaudos 
atstovams apie sumanymą 
reformuoti kalendorių. Ka
lendorių numato., a su tiks
linti _ aip: kiekvie... mėnesį 
sudaryt, s keturių aičių 
—28 dienų netus pao<u ♦> 
į 13 mėnesių. >' ub kvie,. 
mėn. 28 d

P. Cotsvvort’as ap . :iavęs 
Ameriką, Angliją, & *iją, 
Norvegiją ir kitas valsų, »* 
kur sutinka jo nuomonei p. 
tarimą. Pastaru . is dienomk; 
informacijos tiksiu p. Lots- 
a ort as buvo nuvyi.ę. o į 
Liet. j*. a

dien%25c4%2585.su
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
~ * ** — Pajieškau savo moters Liudvisės ir,

. ■ -. , . , , . , . .’ dukters Onutęs. Jų abieių ir paveiks
užbaigusiam v arnių pakutą, vimas labai kenksmingas ir lai čionai yra. Jos prasišalino nuo ma

riją Valdemarai, nesenai da Smarkus vidurių praliuosa- 
iržluiionisiam Varnių nakuta. vimas labai kenksmingas ir

I

t

be abejo buvo labai sunku, turi būti vartojamas labai 
Užtai gi jo ka7ba sukėlė retai. Tankus vartojimasUžtai gi jo ka7ba sukėlė

PREZIDENTAS GAVO
GYVAČIŲ SKUROS 

RUSĄ.
Prezidentas Coolidge ga-.

vo Kalėdoms dovanų bruslo-11895 milijonai žmonių. Bet 
tą pasiutą iš barškuolių gy- tik apie pusė tos skaitlinės 
račių (rattle snakes) odos.!žmonių skaitoma civilizuo 
Jį prisiuntė jam tūlas Joe tais.
Stinson iš Kentucky valsti
jos.

Lietuvoje žmones žiuri i 
gyvates su didžiausiu pasi- 
v • — • • • . .

ŽEMĖS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS.

Suskaityta, kad 1024 me- 
tais visame pasaulyje buvo

NEMIEGOJO 80 VA
LANDŲ.

.................... . , Pernai Italijoje viename 
oiaurėjimu. n- nusiųstas kam mieste buvo pažadėta dova- 
noi-s šitoks lubas butų d i- na — 7,000 italištų lirų tam, 
dziausis įžeidimas. Ameri-'kas ilgiausia išbus be miego, 
koje visai kitaip....................... i Dovaną gauti panorėjo kele-

,tas dešimčių žmonių — vyrų j 
ir moterų. Bet moterys visos ■ 
greitai sumigo, paskui ir vy
rų dauguma. 80 valandų ne

miegojo tiktai du vyrai, ku- 
| rie tuos pinigus ir pasidali
no.

ŠV. ZOFIJOS BAŽNYČIA 
BUS ŠOKIŲ SALĖ.

Londone gauta žinių, kad 
turkai ruošiasi paversti gar
siąją šv. Zofijos bažnyčią 
Konstantinopolyje į šokiu 
šiję. Ją pastatė 6-tame šimt- 
męįy imperatorius Justinio- 
nas kaipo krikščionių bažny
čią.. Užėmus Konstantinopo
li turkams, ji buvo paversta 
mahometonų moska.

PARDAVĖ MAŠINĄ 
FRANKAMS SPAUS

DINTI.
Iš Budapešto pranešama, 

kad toji mašina, ant kurio.- 
vengrų patriotų organizacija 
yra atmušusi 30,000,000 fal- 
š^vų frankų, dėl ko pereitais 
metais buvo kilęs didelis 
skandalas, pereitų sąvaitę 
buvo,parduota ant svaru už 
$18. ' i

TRANAS TURJS 13,800 
AKIŲ.

Bičių tranas turi 13,0u0 
400 akių, o motinėlė turi 
“tiktai” 4,900 akių. Taip sa
ko Spokane Valstijos Kole
gijos bitininkystės ekspertas. 
Dr. D. A. Slocum.

▼

daug juoko. Juokėsi iš jo ne- smarkaus vidurių praliuosa- 
- tik kairieji, bet juokėsi net ir «nV*liQ viduriu Vu.-čti 

patįs klerikalai, kuriuos j'is 
norėjo ginti. Ant galo ir jis 
pats prisipažino, kad jis ne- 

;žinąs ką apie tą interpeliaci- 
! ją manyti.

Paskui išėjo už interpelia
ciją kalbėti barzdotas kun. 
Krupavičius.

Jo kalba demagogijos 
žvilgsniu vietomis prilygo 

'prof. Valdemaro kalbai, vie
tomis jį visiškai sukonkura- 
vo. Buvo ir skirtumų, pav.: 
prof. Valdemaras tvirtino, 
kad vidaus reikalų ministe- 
ris Požėla prilygsta Nikalo- 
jui II, o kun. Krupavičius — 
kad jis esąs bolševikų komi
saras...

Kun. Krupavičius, neturė- 
• damas ko pasakyti, smarkiai 
j rėkė ir prisipažino, kad jis 
esąs fašistas, o fašizmas esąs 
sveikas tautinis judėjimas, 
todėl jis paskelbė kovą be
dieviams ii- socialistams...

Maža to. Jis prisipažino, 
kad jie šaudė ir šaudys žmo- 

įnes. Sekmadienio mušei- 
i koms, kurie lazdomis daužė 
' policiją ir neklausė teisėtų 
valdžios įsakymų, kun. Kru
pavičius pareiškė užuojautą 
ir visišką pritarimą. 

; Šie kunigo Krupavičiaus 
žodžiai yra įsidėmėtini, juo

NEPAPRASTAS MOKSLO
\ IŠRAEhMAS.
J • v• 4

■Galima matyti per sieną.
’įtusų fizikos "eksperi-j IR JIS “SKOLINGAS.” 

ląentatorius L. Termenas pa
darę nepaprastą išradimą. 
Jis pagamino prietaisą, ku-

APŠVIETA SUV. VALS
TIJOSE. ________ zooziai yra įsiuemeuni, juo

1926 metais įvairias šios I labiau, kad jis ne savo vardu 
šalies mokyklas lankė 27,-jgynė interpeliaciją, bet visų 
398,170 mokinių. Tuos mo- [frakcijų, kurios pasirašė bi
kinius mokino beveik vienas.‘terpeliaciją, vardu. Reiškia 
milijonas mokytojų. Perišti-!—ir tautininkai, ir ūkininkų 
sus metus visoj šaly mokslo j partija, ir visa kademų trai- 
reikalams išleista $2,386,-cė yra davusi kun. Krupavi- 
889,132. Išviso Suv. Valsti-įčiui įsakymą pareikšti, kad 
jose yra 263,280 įvairių mo-; jie yra šalininkai žmones 
kyklų. Visas mokyklų turtas ■ šaudyti ir kurstyti krašto gy- 
yra vertas $6,462,531,367. ventojus prie anarchijos: 

----------------neklausyti valdžios teisėti,!
• parėdymų, mušti policijų 

Iš Lietuvos laikraščių da-Uaz^omis ir tt.

vimo sukelia vidurių karštį, 
kas yra viduriams pavojin
ga.

Tankus vartojimas vidu
rių praliuosavimo vaistų pri
imtina prie nuolatinio vidu
rių užkietėjimo. Toks varto
jimo būdas verčia dirbti žar
nų muskulus. Kaip kiekvie
nam yra žinoma, muskulai 
nuo tokio veikimo pasidaro 
minkšti ir palieka visai ne
naudingi.

Todėl tie liuosavimo vais
tai neturi būti vartojami 
kuomet nėra tikro reikalo. 
Reikalui priėjus gali būt var
tojama mineralinis aliejus, 
ricinos aliejus, arba druskos. 
Enemos tankus vartojimas 
yra tiek kenksmingas, kaip 
ir vaistų vartojimas.

Vidurių užkietėjimo apsi
saugojimui yra geriausias 
sekantis būdas: pratink kū
ną prie reguliariškumo, gerk 
užtektinai vandens, valgyk 
daržovių, k. t. salierų, kopūs
tų, žalių pupų, salotų, svogū
nų, fygų, džiovintų slyvų ir 
razinkų. Rūgščios, kaip 
apelsinai, tomatės, obuoliai 
ir citrinai priduoda musku
lams daugiau veiklumo. Rie
bumai kartais reikalingi pa
lengvinti muskulų judėjimą.

Proto veikimas yra suriš
tas su viduriniu organizmo 
judėjimu. Valgyk tinkamai, 
nesirūpink, perdaug nenu- 
vark, o tavo sveikatos padė
tis bus normalė.

Prisilaikant aukščiau mi
nėtų nurodymų, savo sveika
tą palaikysi gerame stovyje.

F. L. L S.

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

gi, “lysas" dar geras ant trijų metų ir 
biznis išdirbtas gerai jier tris metus, 
įtaisymai visi geri ir veliju pirkti 
kiekvienam žnu .ui. kuris yra dirbęs 
restauranto da .ją. Kreipkitės laišku, 

aš jums duosiu atsakymų. (4) 
,W. M. SHUSKUS

755 \\ . VVa>hington st..
Los Angeles. Calif.

T Ai YRA BAISI 1 
Kaip Gali Kęsti Taip

Žiaurius Skausmus 
Sąnariuose?

Meškos Balzamas.

Čia reikia pažymėti ir šisbar sužinome, kad prieš kun. - Tr
* * - Krupavičių, kuris klerikalų faktas. Kada kun. Krupavi-

rio pagąlba galima maįvti valdžioje buvo valstybės tur- čius pasigyrė, jog jie šaudė 
“per sienas. Pirmieji ban- ttuininisteriu, dabar buvo iš- *r šaudys žmones, _tai_ inter-
dymai davė gerus rezulta
tus. Rentgeno instituto audi-

keltą byla, reikalaujant su- 
gi*ązihti į Valstybės Iždą 

torijoje buvo užtiesti langai 49,000 litų, 
ir pastatytas ekranas. Ter-: •“ 
meno aparatui pradėjus vei- vra 
kti, ekranas nušvito žalia, į)abar, 
spalva ir atvaizdavo visa tai, 
kas darėsi už storų kapitali- Į 
nių sienų.

Mokslininkai priduoda di-' 
dėlės reikšmės Termerw iš-; 
radimui. Jo aparatas kol kas į 
esąs dar silpnas, bet ir pir
mas Stefensono garvežys bu
vęs netobulas, bet ilgainiui 
atsirado ir galingi garvežiai. 
Taigi tobulinant Termeno 
prietaisą esą galima atsiekti 
to, kad žmogus, stovėdamas! 
prieš ekraną, galės matyti1 .. - -
įvykius, kurie darosi toli nuo c°cho piktadaiyste^.

(Kanados kunigams nebuvo; 
kur pinigauti, todėl jie atka- 

•sė tos bažnyčios skiepą, įtai- ’ 
sė tenai altorių, ir dabar 

' skelbia, kad tikintis mulkiai 
vėl gali tenai keliauti ir nešti 
savo pinigus.

peliantai smarkiai ėmė ploti.
Reiškia — pritarė. Tuo tar- 

i pu interpeliantų eilėse sėdi 
i katalikų kunigai: šmulkš- 

skolingas.”itys> Dagilis, Steponavičius 
■ Mironas.

Taigi pasirodo, kad ir jis
i yra pasilikęs 
B___ , žinoma, jam nerei-Jr

j kės tų pinigų grąžinti ir “sa- į =

Sveikatos Palaikymasviskiai” pasistengs iškeltą i 
bylą “užglostyti."

“STEBUKLINGA VIETA” šioje šalyje randasi apie 
ĮTAISYTA SKLEPE. ; vienas milijonas žmonių ser- 
Nelabai senai Kanadoje: gandų plaučių džiova. Apsi- 

sudegė šv. Onos iš Beaupre'o saugojimui nuo plauei į 
bažnyčia, kurią kunigai bu-ic*zlovos reikalinga užlaikyti 
vo abskelbę umsuoliams-g^ame.stovjje savosveika- 
“stebuklinga vieta,” tokia! ?en!lau sekantieji paais- 
kaip buvo Čenstakavoj. pa-! kinimai sutelkia informaciją 
kol neišėjo i aikšte kun. Ma- sveikatos klausimuose. Kuris 

’ - ** ----- tų nurodymų prisilaikys, nė
jo * i7už“ storį^enų."Savo1 Sudegus šitai bažnyčiai,! sirSs Pjūčių džiova, 
aparatą Termenas sukonst- 
ruktavo pusės metų laikotar- 
py-

Vidurių užkietėjimas. 
Rašo Dr. B. S. Herben:

i Žmonėms vertėtų daugiau 
! užsiinteresuoti apie suvirini- 
: mą maisto žmogaus vidu- 
Jriuose. Yra aiškinama, kad 
daugelis maisto vaikščioja 
dvidešimts keturias valan
das po nematomas musų or
ganizmo dalis. Maistas yra 
■laikomas, suvirinamas ir pe
reina į kraujo srioves, kurio
mis eina į reikalingas kūno 

(w, ___ ________ Po to, kai klerikalai su fa- į dalis. Išmatos tuojaus praša-
ningrado" gubernijos rajo-. šistais suruošė 21 lapkričioįlinamos.Toskunodalys ne- 

maištą Kaune ir mušė lazdo-; atnaujinamos, joms suirus 
gubernijoj mis policiją, jie įnešė Sei- gali būt tik pagydomos, o 

........... ....... netikėtai man interpeliaciją, klausda- neatnaujinamos.
ilžėio ištisas vepsų, ižora ir mi valdžios, ar ji žino, kaip Tankiai žmonės paprastu 
vod padermes, kurios jau jie tą maištą kėlė, o jeigu ži-jbudu gadina savo vidurius, 
buvo laikomos mirusiomis, no, tai ką ji mano daryti, smarkiai praliuosuojant juos. 
Šios padermės, skaitančios kad ateityje šitokių riaušių j Kai kurios šeimynos yra per- 
10—15 tukst. žmonių, kalba daugiau nebūtų?
artima vakarų suamtų tautų

ATRADIMAS PADERMIŲ, 
KURIOS BUVO LAIKO

MOS MIRUSIOMIS.
Leningradan sugrįžo M<>- 

kslų Akademijos ekspedici-, 
ja, kuri dirbo žinomam etno-, 
grafui, prof. Zolotariovui 
vadovaujant dar neištirtuose 
buities žvilgsniu Laplandi
jos, Šiaurės Karelijos ir Le-;

Kunigas Krupavičius 
Yra Fašistas.

nuošė.
Leningrado 

ekspedicija visai

r.ęs 12 d. rugpiučio, š. m, su Petru Juš- 
sa pasi>mda<nos manu sunkiai uždirb- Į 
tus pinigus. Mano moteris yra 37 me- Į 
tų amžiaus, vidutinio ūgio, plaukai 
geltoni, šviesaus budo. Duktė Onutė 
10 metų amžiaus, taipgi šviesi. Juška 
nedidelis vyras, beveik abu vienu ugi" 
balto budo, plaukai šviesus. R*,.- pate 
my-sit tokią porą, ir man praneši*, 
kur jie gyvena, tam skiriu S.’O.OO do
vanų ir busiu labai dėkingas. Prašu 1 
pranešti po šiuo antrašu: 11)

V. GEDAMINAS
60 Hudson avė., Brooklyn. N. 1.

Aš, Uršulė Pazniokiutė, pa į iešką ; 
savo dėdžių Martyno, Juozo, Miku 
Paznšoku ir Miko Žiminsko Visi Tra
kų apskr., Aukštadvario vaisė., Žydiš- 
kių kaimo. Apie 25 metai kaip gyvena 
Amerikoje. Meldžiu patiems atsišauk
ti arba žinantieji teiksis pranešti. (1 ) 

URŠULĖ PAŠVENSKIENĖ
Fazenda Fnrtaleza. Linha Mogyana, 

ltahiquara Estado Sao Paulu, Brazil.

Pajieškau savo giminaitės. Zofijos 
Čepaitės, po vyrui Mažeikienė. Ang
liškai ji vadinasi “Josie Chapas,” "Jo- 
sie Dumsky,” “Josephine Miller” ir 
kitokiais vardais. Ji yra vedusi mote
ris ir turi jau apie 10 metų vaiką, ku
ris nežinia kur randasi. Ji pametė sa
vo vyra Kazimierą Mažeiki jau apie 
5 metai. Ji mėgsta susirašinėti su tais 
vyrais, kurie pajieško merginų apsi
vediniui. Tūlas laikas atgal ji gyveno 
l.e'vistone, Me. Iš tenai ji nuvažiavo 
pas vieną vyrą į Cleveland. Ohio, o 
paskui pas kitą nuvažiavo į Scrant'i- 
įą, Pa Dabar girdėjau ją maišanti** 

tarp lietuvių Nevv Yorke ar New Jer- 
sey. Ji yra aukšto ūgio, melsvų akių, 
apie 28 metų, mėgsta šaipytis ir išsi
gerti. Kas apie ją žino, tai lai prane
ša man jos adresą: (4 >

J M., 25 Porter st., Montellu, Mass.  . / ■

Redakcijos Atsakynai.
K. Janynui.—Tamsta tur

būt truputį perdaug trukte
lėjai komunistiško munšainę, 
prieš Kalėdas, jeigu tamstos 
galvelėj pradėjo.rbd’ytjs to* 
kie dalykai, kaip?- 'kapitalis
tų bernai,” “skebų Užtaryto
jai” ir “kurstymas prie kru
vinojo karo.” Jei po Kalėdų 
tamsta iš komunistiško rau
go išsipagiriosi, tai parašyk 
mums rimtai, nesikarščiuo- 
damas, nurodydamas kuria
me “Keleivio” numeryje, ku
riais metais ir kuriamė straip 
snvje buvo “ginami kapita
listai,” “užtaraujami ske- 
bai” arba “kurstoma prie 
kruvinojo karo,” tai “Kelei
vis” nusiųs tamstelei šimtą 
dolerių prezento.

P. B. Balčikoniui, Bingh- 
amton, N. Y. — Apie rengia
mą Kamilei Jozevskaitei 
koncertą jūsų pranešimas at
ėjo pervėlai ir patalpinti ne
galėjome.

P AJ IEŠKOJIMAI

FARMOS
PARSIDUODA LIETU

VIŠKA FARMA.
1* a :'ų z-iirės- pusė dirbamos 

pusė aptverta de! zanyklus. yra siani- 
. baus miško, 10 kambarių stuba, šty- 
' minė šiluma šildo visus kambarius, 

miesto vande;, prie vieškeliu, penkios 
minutės eit ixi gatvekario. dešimts 
minutų t-l Į kompaničną krautuvę. 
Apart stubus yra barnė. kapa, fidru- 
mis. du garadžiai, vietininkas, 5 ra- 

. guoėiai galvijai, 1 arklys, 3 vežimai, 
' I pakinktų yra <lel 6 arklių ir visi far

mos įrankiai, nieko nereikia dapirkti. 
Apart to visko yra malkoms piauti 
masina ir gatavų malkų yra ant kie
mo ant kokių trijų metų, žodžiu sa
kant. tai yra pilna farma ir yra visko: 
kiaulių, vištų, žąsų, ančių ir 10 kala
kutų. Žuvingas upelis teka šonu far
mos. 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- 
vinir.kas yra visada namie. i 1 )

F. M. BERTULIS
Box 57. Stratford. Conn.

ir

Pajieškau sesers Julijonos Vaišvi- 
'aitės. po vyrui Taraškienės, jau virš 
20 metų kaip matėmės. Ji tuo laiku 
gyveno Žaliuonej. . Tryškių parap.. 
Lietuvoj Taingį papeškaa krikš o 
dukters Stanislavo^ Taraškaitės iš 
tos padt/H vietose Malonėkit atsisaukt, 
arba žinant^iųi praneškit jų adresą. V7 
ką busirr iabui dėkingas. * (11

• ĘETNĖDIKTAS VAIŠVILA ' 
1S7 fjilver <♦.. S<. R,r.rr>n

Pajieškau brolio Karimltro Griga
liūno, paeina iš Šiaulių apskričio. Pa
švitinio valsčiaus, Iarite-enų kaini>. 
Taipgi pajieškau draugu Jono K. M;;- 
žiuknus ir Antano ir Vinto Virbickų, 
paėina iš Pašvitinio miestelio. Šiau
lių apskr. Prašau draugų ir brolį ats'- 
šaukti arba kas žinote prašau prisių — 
ti man ju antsašus. Mano antrašas

JUOZAS GRIGALIŪNAS (2> 
810 So. 6-th st , Independence, Kana.

(Bear Balsam >
Tuojau* prašalins visus dieglius . 

! ir Skausmus Sąnariuose, kaip tik I 
; pradėsi vartoti tų visų iiuimentų ! 

Karalių- Meškos Balzamų ■ ;
Jeigu negausi tuos vaistus pas ! į 

! vietinį aptiekorių arba pardavėjų, ; 
! priųsk mums 35c ar 5Oc už butelį, ■ 
; mes tuojaus išsiųsime buteliukų ! 
Baisumo. ;
BEAK BALSAM PRODUCT CO. <

; 214 S. Main st.. Shenandoah, Pa. I

_____ ___________________________________ i i

t

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo ginti 

nes iš Lietuvos, I-atv.jos. Lenkijos ir. 
Rusijos, jeigu tik jie -veiki nr gali,, 
skaityti nūn, vienoj kalboj. Ūkininkų 
pageibininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint infor
macija, rašvkit musu n&tuUlžeriui: 

ŠANDY LEW<Š (-,
4.1 U ind-iir St.. ' Monfr^al. Canada.

i

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Tai yra .geriausias apsisaugojimas 

nuo šalčių.;'4,.kVarai viedrukas $1.65. 
Imant daiigilru atiduosiu pigiau. Lie
tuviški viY.ttmiai balandžiai (karve
liai) pora .'.32'Hl ir aukščiau Taipgi 
turime gerų medžioklės šunų-gončių 
ij dideliu gražių vistu apželtkojų. (52) 

F. D. \NDKEKUS (O.
PENTV ATĖK, MII H.

Vose & Sons Piano 
Campany 

jau virš 20 metą.
Jei manot pirkti Player-Pian*, 

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

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boy lston SU Beateu 
įkurtas 1851 m.

1927 KALENDORIAI 1927
■Jau gatavi lietuviški kalendoriai su 

visais Lietuvos kunigaikščiais Vienas' 
kalendorius 30c.. keturi uz $1.00 (do
lerį). Galite siusti stampomi* arba re- , 
gistrflotuose laiškuose ant šio adre
so: (-)

L F. SH EETRA
1X5 Neobury *t.. Lawrence, Mass. į

I

i

i

l!
leleforiaa 6112-W. j •

Dr. L 6ornaa-6uanskis i
LIETUVIS DENT1STA8 !

VALANDOS:
NsolO—12 dieną 
Nao 2—5 po pietą 
Nuo 6—8 vakare 

N ėdė Imi m ta Nčo 10—12 dieną \ 
705 N. Main St. kimp.

MDNTELLO. M ASS s .

NEBŪK ŽILAS
Siebukiingds Gyduolės, kurios panai- 
Wn« žifrmą plaukų, slinkimą, ir plei - 
kanas, šias gyduoles privalėtą turėt 
kiekvienas, kuris žyla, slenka arba 
nleiskaouoja phiukai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiolei išrasta. Atsi- 
šaukit tuojaus. Kaina S3.0O. (52)

JOHN SKINffERIS
534 North 7-th St.. Clinton. Ind.

Pajieškau savo vyru Iaoiio Lauri
naičio, kuris vadinasi Ix;> I^rrk, paei
na is \ ilniaus rėdybos, Švenčionių 
apskr.. Tverečiaus parapijos. Didas.t- 
lės kaimo. Norime žinoti ar jis gyvas 
ar gal jau mirė. Vaikučiai klausinėja 
manęs, ar mes daugiau jau nemrty- 
sim savo tėvelio? Kodėl jisai mūrų 
nemyli? Jisai yra apie 35 metų am
žiaus. apie 6 pėdu aukščiu, tamsi.-., 
geltoni ir biskį garbiniuoti plauka . 
maža patiesta nosis, šviesiai mėlynos 
didelės akys, yra randas ant kaktos, 
atrodo sportas, vadina save kavalie
rium, šeši ir pusė metų kaip pabėgo 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ji 
žinote, malonėkite man pranešti. Ku
ris pilonas praneš, tam skiriu 5 dole
rius dovanų (2)

Mrs. Nastė Laurinaitienė
■53 IV. 122-nd st., Chicago, Iii.

0. K.
MERGINŲ PAVEIKSLAI

Šitie paved -dai yra padaryti priva
tinėse fotografių tų studijose tikrai 
naturališki, aiškus franeuzų styliaus 
paveikslai. Miera atvirutės didumo. 
Kaina $2.00 už 12 paveikslų; 5 už 
si o<i. /u)

ART-I’HOTO SUPS’LY AGENC Y 
3616 So. Halsted si- Chicago. III.

AKIŲ SPECIAJUSTAS

i
!

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

das. arba spaudėjimą galvos, 
kreipkitės pas

DR. M. H. MIRKIN
OrroMETRLST

30 Chambers St., Boston. Masšf. 
Telefonas: Hav markei 6487.

Dr. Mirkin. rekomenduoja daugelis 
Bostono žymių daktarų.

| 85

Pajięškau broliu Vinco Simino, ku
ris paskutiniu laiku gyveno St. C-har- 
les. TU. Prašau atsišaukti arba žinan
tieji apie ji praneškite. .

ANTANAS SIMINAS
793 Bank st.. Vaterbury, Conn.

Pajieškau brolio Marčiaus Narkevi
čiaus. iš Gulbiniškių kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Maloniai prašome 
paties atsiliepti arba žinančius pra
nešti. 452>

Liudvikas Petras Narkevičių-, 
349 So. l-th st . Brooklyn, N. Y.

APSIVEMMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės kad ir su vienu v’aiku. nuo 
25 iki 45 m amžiaus. Aš esu 40 metu, 
turiu kiek turto ir gražiai gyvenu. Su 
pirmu laišku malonės prisiųsti ir pa 
veikslą. P-L N-D. (52)

P. O. Box 155. Neįlįs. W. \ a.

LAIKRODININKAS 
PRIE JŪSŲ DURŲ.

Pirmos klesos laikrodininkas (dze- 
garmeisteris > taisau visokius laikro
džius ir laikrodėlius, nepaisant kokie 
jie butų: amerikoniški, šveicariški ar 
vokiš: i. Iš sudaužyto padarau kaip 
nauja. Siųsdami laikrodėlį turite už
sirašyti •<> numerį ir aiškiai parašyti 
w vard-> ir adresą tik iš Suvienytų 
Valstijų. Taisau su naujausio išradi
mo mašinomis. Pusę persiuntimo lėšų 
aš apmoku. Savo darbą gvarantuoju 

i užregistruokite kiekvieną 
kainom nuo $2.50 iki

(1) 
MIKE KETURAKIS

•8 street. Vallev Junction, Iowa.

NAUJA GYDYMO M EI ODA PRA
ŠI L! N IMI I SENU LIGŲ-

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chn niskas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprasta ir galutinų naujų na- 
turalę gydymo metodų.

Pajieškau apsivedimui merginos a - 
ba našlės tarpe 28 ir 35 metų am
žiaus. Aš esu 35 metų našlys, turiu 
'"iena mergaitę 10 metų Meldžiu atsi
šaukti. platesnių žinių suteikiu per 
laiškus. 111

G. MAKLAUSKAS
P. O. Boa 85. Kings Park, L. L N. Y

Pajieškau draugo Andriaus Rasimo, 
keli metai atgal jis dirbo mainose apie 
Terre Houte, Ind., dabar nežinau k> r- 
jis gyvena. Malonės atsišaukti arija 
žinantieji teiksis pranešti.

JOHN ADAMS
R. F. D. 1, Box 58a, Berlin, Md.

Pajieškau panelės Tikslas — vedy
bos. Esu jaunas, sveikas, 26 metu, 
valdininkas. Smulkmenas laiškais.

S. B. Saniili.škiai, Trakai. I.ithuania.

Siųsdami 
numažintum 
$5.00

120

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pab’J' 

namus ir pigiai 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc.
t ės

Rvojame geriausius
Taipgi padarau

Dr. Wenlworth, L M.
1761 VV ashington St..

Prie* Northampton eLaveito 
stotį, Boston, Mass.
Te* : Coplei 0653-M.

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

I

10—15 tukst. žmonių, kalba daugiau nebūtų? daug sūsirupinusios vidurių
_ ‘ 1 Kaip ir buvo laukta — in- liuotavimu. duodant vai-
kalbai kalba. Pas vepsus Lo^ terpeliacijos skubotumą iš-kams liuosuojančios drus- 
deinopolio apskrity yra kai- ėjo ginti Varniuose krikščio-1 kos, “ex-lax,” žolių arbatos 
nų, kur nežino ratų ir važi- niškos išminties prisisėmęs i kas sąvaitė. Tas nėra reika- 

pirmykščiais “voloku- ats. Valdemaras. (Klerika- ilinga, nei gera ir nepatarti
nais; vod padermė ištisai lams viešpataujant jis buvo 
gyvena modose trobose, jų ištremtas i Varnių stovyk- 
Tepsai uzla*. isus buities lą ir tenai- laikomas nelais- 

iožus, Kurie bu lar pir- vėj kaipo pavojingas žmo
gus.)

Jo padėtis buvo labai

. _ J.OZUto, n Ui iv v V*,

na tūkstančio metų.
Ekspedicija nu -

tingą E’ų padermių o 
ir gyvenime

L.

na.
Yra du budai viduriams 

praliuosuoti — lengvas pra- 
luosavimas ir smarkus vidu
rių išvalymas. Pirmas vidu
rių praliuosavimo būdas ne- 

i »ki. Ginti tokią durną kle- taip suerzina vidurių žarnų 
JntprDplinriia. ir einti Dlėvele* ir yra ’engi p<ni-

Generalis Konsulatas yra gavęs iš 
Adomo Peleckio. gyvenančio Lietuvoj, 
prašymą rūpintis jo mirusio sunaus 
Izidoriaus Peleckio palikimais. Pra
šyme žymima, jog velionis visą laikų 
gyvenęs ir miręs Bostone arba jo aov- 
Iinkėse. Vienok to fakto iki šiol pati
krinti nepavyko.

Tat, jeigu kas iš šio atsišaukimo

_ Aš. Ona Sukevičienė, pajieškau ap
sivediniui vyro. Esu 47 metų dora mo
teris našlė. Norėčiau ir vyrą gauti to
kių pat metu. Atsišaukit šiuo adresu:

O. Š. < 1 >
14 Corey st.. Amsterdam. N. Y.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
tarpe 22 ir 35 metų amžiaus. Aš esu 
vaikynas 35 metų, turiu geni darbą ir 
gerai užsilaikau. laiškus galite rašy
ti lietuviškai, angliškai ir rusiškai.

S. BARTKUS < 1 )
116 No. 3-rd st.. Brooklyn, N. Y

I

skaitytojų velionį pažino arba ką nor . ; 
apie jo palikimus pranešti gali, tai . 
prašoma atsiliepti sekančiu adresu: 

Lithuanian Consulate Gęneral.
15 Park Row, New York.

Pajieškau savo brolio Ignasio Da- 
linkevičiaus, paeir.a iš Pamūšio kaimo. 
Taujėnų valsčiaus, Ukmergės apskri
čio, 13 metų atg, i gyveno bruokiy , 
N. Y. Meldžiu atsišaukti ar kas api, 
j) žino pranešti, uz ką tus.v <.>

Juozapas Da'in) .
i*-11 I t • 'v r

Maži ir dideli mokinkitės
MUZIKOS

[ant lengviausių ir gražiausių i i.v.- 
mentų: mandalinos. gitarc- ,i. bala- 
laikot*. Bukit visų myl'i i >r plačiai | 
žinomi. Greit išrrc' i. . laoai pigiai. 
Naudokitės ii... o pamokom pavieniai 

"i.a. oii v<*K«stra. Einu ir po stu- 
«v.i^-.k, '.aišku arba ypatiškai 
-• retesnių informacijų.

R. ŽIDŽD a

ir be’ 
Ir- .

• ’ < ’r

Visokiais reikalais kreipki- 
(-) 

TITUS B. GREVIS 
Broad*ay. So. Boston.

. So Boston 2340.
395 

Tel.;

MUZIKANTAMS 
NAUJIENA.

Telefonai* So. B«>«ton 23M. 1
LIETUVIS DENT1STAS C

Dr. SU. 6ALVARISKI :
(GAL1NAUSKAS)

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

414 BROADYVAY,
SO. BOSiON, MASS.

P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAY 
AUTOSERVICE 

and FILL1NG STATION

< 
. i I

Dabar tik išėjo iš 
smuiko* naujos knvgo 
BUMAI LIETUVIS 
katrose ' a alp.nt 
polkos, vairai rra - .: 
Kaliu. jĮii.vi,

IO?.*.IN Kl IMS
izw nebslcr a»e.,(ambridg*.*, Mess
W -

Jeigu norite, kad Ju.-ų automobu..* 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Dartaj geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Ju-ų karas gerai tr.iri.ię, imkit 
gesoliną pas nv>-

415 01d Colony Avė. 
SO. BOSTON. MASS.

leicionas: So. 3075-W.
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Tyrai išvalyta,- G«>iu> ■ n 
padaryta* medirinos rinka 
lama. Be kvapsnio SMuhi 
ma? ir tyrumas nepbkMČM* 
ma*. Be- skonio ir ne* tai 
dumia Imkit K.ollonj’a -ta 
piltas Laocrsųirijuw

Voras atsisuka link savo gauna darbo. Ir kaikuriosdi-!Lincoln (dabar PcnEo). 
kaip Packard, Rickenbacker. ’m- 

H Motors, rant ir Reo. Ohio valstijoj —
ir apžiūrėdamas, samdo daugiau darbininkų, Chandler, Cleveland, Jor- 

kad tinklas butų visur stip- negu tūli miestai turi gyven- dan, Overland, Peerless ir 
tojų. Ford’o Highland Park Wiliys Knight. Indianos val- 
istaiga samdo daugiau kaip x*- - * 
50.000 žmonių, neskaitant 
ofiso darbininkų.

Detroitas. Miehigano vals-
w. • U • •

tinklo vidurio ir stiprina džiulės kompanijos, 
tinklą, verpdamas dvigubus Ford ir General 
------------ s,siūlelius

Pasauly augalų nesuskai- javai tik per 14 mėnesių te
taria daugybė. Tų augalų prieina. Pietiniuose kalnų 
yra naudingų ir nenaudingų, šlaituose augalai daug aukš- 
žmogaus gyvenimui reika- čiau auga, mat, ten šilčiau, 
lingu ir kenksmingų. Su- vienok yra vieta 92 metrais 
prantama, reikalingų, nau- aukščiau ir už tąją šiaurinia- 
dingų augalų žmogus netu- me šlaite, kurioje nepapras- 
rėdamas 
tuo tarpu 
naikinte naikina.

Mums naudingųjų augalų 
žinome visą eilę, kurie musų 
kaime kuo plačiausiai sėja
mi, sodinami, auginami, pri
žiūrimi ir tt. Jei mes tokių 
augalų rūšies neturime, 
stengiamės jų gauti pas kai
myną, jei jis neturi, toliau 
jieškome ir tt. Pagaliau, jei 
valstybėje tokių augalų vi
siškai nerandama, parsiga
benama iš ten, kur jų yra. 
Toks augalų gabenimas yra 
jau iš senai.

Mums gerai žinomos bul
vės nėra Europos augalas. 
Bulvės tėvynė — Amerika. 
Jei nebūtų atrasta Amerika 
—ir šiandien bulvių nepa- 
žintume. Pirmą kartą Į Eu-1 
ropą jų parvežus, žmonės 
tiesiog spiaute spiaudėsi. Į 
Rusijoj Katarinai II Įsakius.' ' ' 
net tam tikru Įstatymu bul
ves sodinti — kilo “bulvinis 
maištas.” Žmonės kiti net. 
gyvasties nustojo prieš bul-'

žmonės įprato, pradėjo jas žemiai. Seniausiais laibais 

maistas, be vų vos po vieną rusi, dabar 
,2, į obelių virš tūkstančio, kriau- 

__ "__ 21  O šių arti tūkstančio, slyvų ke- 
toivė — pirmas' turiasdešimt rūšių ir tt. Ag- 

Irlandiia išimtinai rastus anglai taip ištobulino, 
«*__________ * V V . A 1__ T ? _ JI • J_____

________ ______ ______ T_„2 L2„_____ žemuogių tebuvo ži- 
daugybes bulvių sodina, jas noma vos kelios rūšys, dabar 
parduoda, patys maitinasi, Į begalinė daugybė. Kviečių 
gvvulius šeria ir tt.________ .dabar yra net virš 300 įųšių.

Yra nasaka ’-nk koks ten’Tai vis Pare5na dirbtinu bu- Yra pasaka k. uk koks ten d j j žemė kH_
karalius pasodino bulvių ir. ’lankė kas R in Kai hnl irr‘atO’ pneziUlOS, diegnumo lauke, ka. is jų įsei.. Kai bul-, j pagalba patobulini- 
ves peržydėję jis paąunte , v’
savo tarną nuskinti ir igjnrti. , *ičius ir ju ivainim'as. 
Tarnas rūpestingai nuskynė ■ ,= A ljja da,._
nuo vnfecių tuos bulviukus ž;ninkaiJ sugebėjo naikiško 
ir išvirė. Karįius paragavęs ko’u.ąt?užausrinti_
ir radęs snubą įtinkamą. didumo, kuria-
įiepe bulves įsraut irisme^l k kai med
Taip temas ir padaręs, bet 4k Bu)vl- £

.Pakibusius pne 2G(, a B ■ki 
virkščių ir kartu raujanciuo-j d ■ vi - , «
Kn±rusBU^ mi! btt <lau^iausia Pa«<>« ^P“- 
gingas z ogus, uta e itgse; raudonų, rusvu, gelto- 
ginti sau valgio is jų pas.ga- M ilgįlpva-
minu. Ir pamėgino. Patyręs, „ į » np£p)įkščių ir tt. 
kad tai skanus valgis, prane-j -’ f 6 ‘ _
še.karaliui. o šis visai šaliai, j } . , - .
Tąip bulvės isivvravusios n?ės ploto dalis yra žmogui 
Eliropoje. * ~ 'naudingiausių 40 rųšių au-

Tabakai ir kukurūzas taio ^*’1^ apsėta’ aP?odinta- nors 
n?M<slo žmonių apskaičiuo- pat is Amerikos atgabenti. .,. * * tuvątan-

ęUirlri voil' Q 1a1 P«nK1U Hm.U lUKSldĮl

stengiasi įsigyti, tai darbštus vietos gyvento- 
kai kenksmingus jai randa būdų augalus au

ginti, net juos tobulinti, mai- 
nvdami seklu rūšis ir kitokiu <■ u £
agronomiškų gudrybių im
damiesi.

Kartais atsitinka, kad au
galų įsiveisia visai prieš 
žmonių norą, šventos Elenos 
si.loję, kur mirė franeuzų iš
tremtas imperatorius Nano- 
lcanas Didysis, teužaugdavo 
tik 60 rūšių augalų, dabar 
skaitoma apie 750, o yra ži- 
n. ma, kad niekas jų ten ne- 
eabeno, ne veisė. Bet, mat, 
d; žnai pati gamta pasitar
nauja. Vėjo pagalba, ypač 
vandeniu sėklų' pakliūva Į 
kitą vietą. Paryžiaus apylin
kėse, Reino upės slėny, apie 

'1815 metus pastebėta kokių 
tai ypatingų žolių, kurių iki 
to! niekas nežinojo. Vėliau 

; pasirodė, kad 1812—1815 
> metų laiku kariškių 

balnuose sėklos atgabentos 
• net iš Rusijos Dniepro ir Do
ne upių pakrančių.

__________ Dirbtinubudužmonėsau- 
ves kovodami. Bet ilgainiui R^lų skaičių padidina gana 
y__ ‘_____ _j žvmiai. a ’.aikaic
vartoti ir pastebėjo, kad tai tebuvo obelių, kriaušių, sly- 
yra puikiausias i__ 2___ , _ _
kurio šiandien joks geresnis; 
valgis nepagaminamas. 
vargšams f ’ " 
maistas. ]_____ _________
daugumoje bulvėmis minta, 'k-d yra net obuolio didumo 
Rusijoj tas pat. Pati Lietuva uogų: :

,'isa penkiasdešimtoji že-

Sodų vaismedžiai veik visi iš 
Azijos Įgabenti. Amerika vi-

rus.
Antys prieš audrą pasi

stiepia. plastena sparnais ir 
bėgioja lyg pamišusios.

Gaidžiai gieda vakare ir 
nepaprastu laiku prieš lietų 
ir vėsulą.

Karvės grūdasi viena prie 
kitos ir iškėlę galvas uosto 
orą.

Asilas nuliūsta. Skruzdės 
nustoja dirbusios ir lenda i 
savo požemius urvus. Strai- 
gės išlenda iš žemės. Musės 
limpa labiau, negu papras-į 
tai.

Varlė yra puikus baro-1 
metras. Įdėk ją i pusiau pil- j 
na vandens bačkutę ir pa
statyt laiptelius. Prieš audrą 
varlė tuoj lips i vandenį.

Žftionės panašiai jaučia 
oro permainą, ypač silpno, 
nesveiko sudėjimo ar ner- 
vuoti. Jei turi senas žaizdas,! 
reumatizmą ar panašią ligą, 
jie jaus aštrų skausmą ne
sveikuose sąnariuose.

Gydytojai taipgi nužiūrė
ję, kad bepročiai yra labiau 
pamišę prieš audrą ir kad 
tas pamišimas aiškiausiai 
pasirodo kovo ir rugsėjo mė-i 
nesiuose, kuomet baromet
ras tankiai mainosi.

Genijai, kuine paprastai 
esti nervuoti, irgi labai at
jaučia oro permainas. Gior- 
dami nuspėdavo audrą ketu
riomis dienomis iš anksto. 
Diderot skundėsi, jog jau
čiasi lyg beprotis, kuomet 
vėjas smal kiai pučia. Alfieri 
rašė — “Aš esu tikras baro
metras. Pastebėjau, kad gra
žiam ore man geriau sekasi 
lasyti; jaučiu minties tuštu
mą, neveiklumą vėjams 
siaučiant; vakare turiu ma
žiau protiškos jėgos, negu 
ryte.”

Ne vien genijai turi tokius 
jautrius oro permainos jaus
mus. Ne vienas žmogus yra 
nervuotas, nusiminęs ir su
niuręs keliomis valandomis 
prieš oro pasikeitimą. Ta; 
r.ėra išmislas, bet natūralūs 
apsireiškimas ir pas l\cll ku
riuos taip vadinamus “negy
vus” dalykus gamtoje.

stijoj — Auburn, Elcar, Le- 
kington, McFarlan, Mar- 
mon, Studebaker, Stutz. 
New Yorko valstijoj - Pier-

ti ioj, yra šios šalies automo- ce Arrow, Cunningham, 
biliu centras; bet kitos vals- Franklin ir daugelis trukiu ir*• _ _ _ 1_ ._ XX/• • * •rijos irgi kuo nors prisūlcfla 
arba ką nors pristato tai pra
monei. Detroite randasi vy
riausi Fordo kompanijos ir 
General Motors korooraci- 
ios ofisai. General Motors 
dirba šiuos automobilius: 

i Buick. Cadillac. Chevrolet, 
' Oakland, Oldsmobile ir Pon- 
j ture. Be to da ji gamina tro- 
' kus. automobilių liemenis, 
| elektros Įtaisas, elektrinius 
šaldytuvus, rogus ir daug ki
tų dalykų. Korporacija turi 
35 Įvairius fabrikus Ameri
koj ir užsieny. Ji turi apie 
!25,000 darbininkų.

Fordo kompanija, nors ir 
vieno žmogaus ir jo šeimy
nos kontroliuojama, yra vie
na dklžiausių kompanijų. Ji 
viena produktuoja beveik 
iek automobilių, kiek visos 
titos kompanijos sudėtos 
<ruvon. Kaip šita kompani
ja per dvidešimts metų išau
go iš mažos kalvio šapos į 
lidžiausią pramonės Įstaigą 
pasaulyje, tai Įdomus daly- 
kas. Imtų daugelį tomų apra
šyti visą šios kompanijos is- 
oriją. Kompanija turi savo 
geležies ir anglies kasyklas, 
r gabena viską savo gelžke- 
iais. Ji turi 35 dirbtuves A- 
nerikoj, ir daug jų turi visa
me pasaulyje. Ji vien tik A- 
merikoje samdo 150,000 
žmonių.

busų. Wineonsin’e — Kissel 
ir Nash.

Iš to galime matyti, kiek 
gazolino, kiek gumo ir viso
kių dailų turi būt reikalau
jamą šioj pramonėj, ir kiek 
reikia visokių taisytojų. Pe
reitais metais šios šalies au
tomobiliai suvartojo apie 
8,000,060,000 galionų gazo
lino. Ohio gumo fabrikai ga
mina daugiau kai pusę ši nu. 
New Jersey ir Massachusetts 
gamina apie milijoną šinų ir 
80 milijonų tūbų kas meL 
Pereitais metais visų tų da
lių, dalelių ir'šinų buvo pa
gaminta daugiau kaip už 
52,060,000,000.

F. L. I. S.

čių Įvairiausių augalų. Tokia 
daugybė augalų ryšių yradokai nPŽmoio ani/> iavus įsiuvi*sufcai nežinojo apie javus. ,(|irbtinam žmogaus ju 

Tik pnes tns Šimtus m«, vįeno al£a|f) g
europ.eciai jųteu nup^e™;, a;:e0 keletas, iš tu keleto vėl 
Dabar Amerikoj dulz^si;. D b ;ra j . 
lauka, javais apsėtu Cuk- augai, nuo savo
raus švendres tik pnes du irmukunu ka(l mažiausio 
šimtu metų Amerikoj atsira- į . - . j neranfla.
<1„ U!P p^ryzui. medvilne P - v j rfj
ir kiti augalai. V aistų me l s sužinoma jo'’k!lmė. vis 
chmimi vadinamas, is kurio - - J _ -m
gaminami v^al ,n“^.™>ilžiniški darbai.
gu) ligos, buvo Amerikoj . v__
baigiamas naikinti, tuo tar- j _____ _
pu. kai Europoj didžiausia ------- - ~
SS'^jhnas”^ Geriama Atjaučia 
dėlto vienam Europos ke
liauninkui pavyko jo įga- 
genti į Europos kraštus, taip 
ir įsiveisė. Pagaliau imta 
stengtis sėti javus ten, kur 
anksčiau ir manyte nebuvo 
manoma apie augalų sėjimą. 
Pavyzdžiui, šaltajame Sibi
re, Grenlandijoj žmonėms 
pavyko Įsisėti, isisodint h* 
auginti miežius ir kai kurias 
daržove; Alpų kalnuose 
vienoj vietoj 3ėjami rugiai, 
midtte ir, reikia pasakyti, 
gerai auga: 2 kilometru ---- -  --------------------- ---
aukščiau juros niekas ir ne- orą, apleidžia savo avilius

laukai javais apsėti. Cuk-

Oro Atmainas.

Amerikos Astonobilią 
PranHė.

FarCtets lUW
Apsisaugoki! nuo užsiro- 
zinim.o. Gydykit kiekvieną 
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
kimą su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zenite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

KELLOGG S
TASTELE5S CaSTOR Cit

SPECIALISTAS— l»KR 25 M* 
TUS turi patyrimo gydyme n«e 
gandą: Kraujo ligoni*. N ve
ną paminu, RaaimMiama iv ta. 
katą ir patils ligų nu*. Gydo 
kaip yyrna, taip ir nMiteri* pa- 
aekasingai.

Dr.KILLORY

Ll

60 SCGLLAY SQUAKE 
Skersai Hanover Sv — 

BOSTON. MaS> 
Oiyaipia ThaaLr* Kwwn, 

Baa* &
Patarimas dykai tik per pa«Kirt< 

laiką.

I

^4657
Eagle Brand išauginu dau
ginai sveikų lutdikių. negu 
visi kiti katdikių maistai.

avinų. . >
Tarpe kitu automobiliu 
mpaniiu Miehisane ranl

EAGLE BRAND
kompanijų Michigan’e 
laši dar šios: Hudscn ir. 
Zssex, Chrysler, Dodge,' 
Hupmobile, Paige-Jewett, $

RODYKLE No. 42
Naamriai Pasiireibėjimaė 

Baltas šilkas ir satinas geriau

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLEKAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta panti pateli 
mų pajrerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir rietena. šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips
neliai. kurie bus teomne Uošna* Lietuvei šeimininkei.

Jei Patrukę, kkandykit 
Sekatį Vistą

Vartokit nuo patrūkimo, seno ar nau
jo. didelio ar ir.ažo ir jų* bw»it ant ke

lio. kuris tuksiančius pertikrino.
RAŠYKIT, K AD DYK AI 

fl<ltt*H»YTrMĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

ar vaikas turi tuojaus rašyt pas W. S. 
Rice, 12-F, Main st, Adams. N. Y., 
kai dykai prisiųstų išbandymui jojo 
punui patik stinantu vaistą. Tik uždėki
te ant kylos ir muskulai tuojaus pra
dės ankštintis; jie pradeda susiglaus
ti. taip kad atidarymas natūraliai už
sidaro ir nebereikia paraiščio nešiot. 
Neužnariftite parašyt, kad prk-iųstų 

, išbandymui dykai. Jeigu patrūkimas 
jūsų ir nekankina, bet kam nešiot pa- 
raištį per visą amžių? Kodėl kentėt? 
Kielei •'no mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti į pavojų, kuris tuksiančius atvedė 
į operacijos statą? Būriai žmonių kas 
dieną eina į gangrenos pavojų tik vien 
todėl, kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo ju kasdieninių pareigų. Ra
šykit tuojaus reikalaadanii išbandy
mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas ir yra padėjęs išsi- 
gydyt nuo kylos didumo kaip du vyro 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
šį kuponą.

Vartok Bordeno kon
densuotą pieną viso
kioms bulkelčms ir py
ragėliams, kur reikia 
pasaldinimo. Čia nerei
kia varfk^ančio maišy
mo, cukrus ir pienas jau 
sumaišyti ir tas padary
ta geriau negu galėtum 
savo maišymo bliude. 
To pasekmės pyragė
liai, bandelės, duonos 
yra geresnio sudėjimo 
rūšis, kuri laimi dova
nas maisto parodose ir 
pagyrimus nuo šeimy
nos narių.

Bandykit šį būdą rytoj 
KORN'V DUONAI

1 puodukas kornų miltų
1 puodukas miltą
.2 šaukštai baking potvderio
’4 šaukštuku druskos
’į puoduko Bordo**) komlcn- 

suoto pieno
K puoduko vandens
1 kiaušinis. truputį išplaktas 
3 šaukštai sutirpyto sviesto 

Sumaišyk ir išsijok sausuo
sius daiktus. Gerui sumaišyk 
pieną ir vandenį. Pridėk kiau
šinį prie sausųjų daiktų ir ge
rai suplak. Pridėk sviesta. 
Kepk seklioje, gerai išsviesuoz- 
toje blėtoj karštame pečiuje.

STANDARD
• KAM. D 

OONDENSED MUK 
JUSU GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO.

Amerikos automobiliu 
pramonė yra viena iš pui
kiausiai organizuotų pramo
nių visame pasaulyje. Netik 
visokia mašinerija ir mecha
niški išradimai vartojam' 
dalių ir dalelių gaminimui 
bet visokie išradimai varto
jami gabenti tas dalis iš vie
nos vietos fabrike i kitą, lei
džiant darbžninkams stovėt: 
prie darbo. Kiekviena auto
mobiliais dalis turi tikti i sa
vo vietą, kitaip ji nebus var
tojama. Fabrikuose darbas 
eina taip smarkiai, kad dar
bininkai neturi laiko taikinti 
dalis, kurios nors truputi ne
tinka. Visos dalis būna laba:' 
atydžiai peržiūrėtos, moder
niškiausios laboratorijos vi
suomet bando medžiagos 
[drūtumą ir kokybę. Be šitų 
visų modemiškų būdų, auto
mobilių pramonė nebūtų to
kia, kokia ji šiandien yra.

Ford’o kompanija Detroi
te gali kasdien užbaigti po 
7-8,000 automobilių. Ima tik 
kelias dienas laiko padaryti 
gatavą produktą iš žalios 
medžiagos.

Amerikos automobilių fa
brikai samdo šimtus tūks
tančių darbininkų, ir daugu
ma tų darbininkų yra sve
timšaliai. Viena kompanija

Daugelis žmonių ir gyvu
lių iš anksto gali atjausti oro 
permainą. Jie jaučia atmos
feros spaudimo sumažinimą 
ir tokiu budu žino, kad iškils 
audra. Gyvuliai, labiau, ne
gu žmonės, jaučia tą per
mainą, ir išreiškia ją skirtin
gais budais. Jie jaučiasi ne
ramus fiziologiškai ir jieško ^savo leidinyje paskiria net 
apsaugos nuo audros.

Bitės, nujausdamos blogą

«

tris puslapius savo darbinin
kų paveikslams, kiekvienas 
paveikslas turi perstatyti

Virimo Receptas
Smetoninės zupčs yra geras būdas 

.artėjimui sykiu daržovių ir pieno prie 
ipmažinto valgymo ir yra taip mais- 
ingos, kad su duona ir sviestu jos ga- 
i sudaryti vyriausi valgi arba vaka- 
■enę. Jas taipgi galima duoti buljono 
modeliuose. apibarsca.it labai smai
liai kapoto m petruškom. Sekantis re- 
entas užtenkamas <ie! šešių ypatų 
’as receptas yra toks geras, kad 
imtai šeimininkių jį nauiloja.

S METONIN Ė ZU PĖ
2 puodukai daržovių kamldi.i
2 puodukai daržovin v:r».-as
2 šaukštai sviesto 
’i šaukštuko pipiru 
Biskis babkavų lapų
2 puodukai, evaporated pieno
2 šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas trintų svogūnu. 
Sukarpyk riebalus skauradoj. ;

:vogunus ir šu^nk palengva per.pra
das minutas; ' dadėk miltus, nuolat 
naišyk iki burbuliuos. Dadėk paleng
va pieną, atmieštą daržovių vandeniu, 
tuolat maišant iki aptirštės. Sudėk 
laržovių kamblius ir užskonį ir plak 
vieliniu menturiu arba kiaušinių plak
tuku. Putos susidarę šiame procese 
leduos užsidėt skurai ant Smetonos ar 
šieno zupių. Duok į statą tuoj su 
grūzdais, trapiais kreklais ar džiovin
ta duona.

Virtuvės Reikaluose
Kepant pyragaičius su sviestu rei

dą turėti pečių neperkarštą. Pyragai 
te sviesto reikalauja greito karšto pe
isus. Kepant pyragaičius pečius turi, 

būti užpildytas greitai prie vidutiniš
kos temperatūros. Jei nuolatai naudo- 
anta. pyragai iškeps dar greičiau.

Kad nepajuostų obuoliai pjaustant, 
naudok sidabrinį peilį.

Perspaudus lemeną ar orandžį tuoj 
tuvalyk spaustuvą Tas išvengs ne- 
eikalingo triūso vėliau.

Stotkų mazgotė reikia išskalbi karš
ioj sodos soliucijoj ir išplaut karšta- 
ne vandenyje po kiekvieno naudoji
mo.

Žemuogių gėrimą paskanink dapi- 
lant biskį vynuogių skystimo, lemono 
skystimo ir arbatos.

Tledant į stiklus r bu barbą naudok 
tiek pat ir cukraus ir visai mažai van
denio. Jį taipgi galima sudėti nevirtą 
ir nesaldintą.

pieri išvengimui pageitonavimo. 

naudojimo vietoj vaistų įkišant spil- 

kad smaigalis iš-

_______ _ išsi
laikys jei snvj-niori Juof į mėlyną po-

Saueus būdas laikys nuodus nuo pa- 
natsdojimo vietoj vaistų įkišant spil- 
kutę ar fonografo adata iš vidaus ar
ba apačios korko. kad smaisralis iš
lystą per viršų.

Baltą milinę kepurę galima išvalyt 
pniiarios iš arrow root ir magnesia ko
šę, aamaišant su šaltu randi niu ir už- 

• tepant ant kepurės ar skrybėlės. 
I.eisk visai išdžinti, tada nutrink.

j Skalbiant šviesiai pelsvas langines 
į krakmolu reikia nudažyti aibata arba 
t kava.
I Sidabrinį krepšelį pamerk maMion- 
| koše per nakti. rytą nuplauk drung

ni'me vandenyj ir nušluostyk sausai 
mmkšta skaruliu, ir išrodys gražus.

Nudegus pirštą, uždėk pnt tos vie
tas tuoj miltų ir skausmo nejausi, 

sudėk Miltai apsaugos skausmą nuo šalto 
‘ oro.

Taukų plėtmas galimas nuimt nuo 
vilnonio patiesalo trinant tvirtai su 
kioroforme padažytu skaruliu.

Grožės Patarimai
Rouge (veido dažai* galima pirkti 

dviejose formose—pudrą ir kietą. Ją 
naudoti reikia prie šviesos,- ir reikia 
uždėt biskį pudros ant tu vietų pirm 
tepant. Rouge reikia naudot labai ma
žai Daugelis mėgsta naudot biskį roki 
cream ant odos pirm rouge tejiant. 
Reikia žiūrėti ją pasirenkant, nes į i 
skiriasi Vr pritaikoma prie natuflulės 
spalvos. Visi apsidažymai reikia pir
ma nuvalyt naudojant cold crcam. Ga
ro maudymas yra gerai, nes visai ati
daro odos skylutes. Geriausia pasitart 
su vaistininku apie tai kuri rouge ge
riausia jums.

Ypatiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausiu 

dalykų duodančių žmogui sveikata. 
Žmogaus kūnas susideda iš 70 nuoš. 
svorio vandens Reikia kasdien sunau
doti bent šešis stiklus vandenio. Tas 
nereiškia kad tai turi būti grynas van
duo, galima sunaudot arbatos, ka
vos ir sodų pavidale. Faktas yra kad 
skystimai išeina pirmiau iš viduriu 
ne«u tirštimai. Geriausia yra rerti 
vandenį pirmiausia m ryto ir paskias- 
sia vakare Daktarai pataria išgert 
šalto vandens stiklą tik atsikėlus, ir 
tiek pat vakare šilto einant gulti.

mančt kad butų galima kas labai anksti rytą, bet nelekia vieną tautą arba rasę, kurių 
■oro užauginti ; 600 metru toli. Jos tankiai lekia į avilį, iš viso pasirodo net 60.
gaHBMnofe sniegas netirps- nedirba taip uoliai ir yra 
IP Bet tokioj šaltoj padėty greičiau užpykinamos.

Šioj industrijoj daug ir 
neprityrusių darbininkų

Kiekviename name yra reikalingi tu H vjrtuvi 
•»o4ai. skaurado* ir t. p Jtte galite gauti tekias 
vant Maadard ir Clkątienge Pianą >r taupant jo 
niškos šeimininke perka šias rūšis pteno. Just 

1 reikalaukit.

Dykai Naa I*atrulua*o
W. S. Rice. Ine.
I2-F Main St, Adams. N. Y.
Jus galit man atsiųsti dykai «am- 
palą jūsų paankstinančio vaiste 
nuo patrūkimo.
Vardas ..........
Adresas ........
Valstija ........

' •vUSTABDO SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvminto, 
kaip originalis Botrme 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmų nuo pat nz- 
tepimo.
(įaafc originali fraacuziską

ŠALTO! TRINKTI" KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

Taipgi nuo: *Skausmų, 
Sustingusio Neutalgijos, Už
sigavimų. Neuntis. ■. žaiado. Galvos 
Skaudėjimo, Išsinarinimų. Skaudančių 
Muskulų. Šono, Krutinės ir Nugaros 
Skausmų, Nusideginimų, Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodvt nuo išsidrėski- 
mu ir tt
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALBERT G. GROBLEWSKI A CO.’Plymo'ith, Pa.
“TRINKITE KUR SKAUDA.“

r
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apibarsca.it
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tri-šrinbinių _ laivų
a

viduriuose ir skilvyje 
nieko geresnio ir pagel-

PLUNKSNAS, Pukus. Padnikaa. 
Patalas, Kaldraa ir Tuokias lovų 
jredmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkite* ypatiškai arba rašykit

26-45

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio it 
mėšlungio 
gali būti 
tingesnio.

Uetraika Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėįim

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, komtho. patmkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš IJeC«vo<«. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. Įvai
ri** šaknys, partrauktos iš Lietu- 
voa. \ priorime i a m ir per
paštų. Musų A plieka tebėra toj ju
rtoj vietoj.

10* SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

(-)

I

_ ................ ~ MkhiViS

net po tris šimtus metų tu- Dekanas Sarapas viešai 
rinčių. Vieni rusiški, kiti ant dar neagituoja, bet, kaip kai 
vieno" šono vokiškais para- kurie kunigai sako, važinė
tais, o ant kito šono lotyniš- damas po dekanatą, kunigus 

J__ _ informuoja ir net pamoks-
: nubėgės i bažnytkiemį, tuo-'lams temas nurodinėja. Kai 

, jau pradėjo tuos pinigus ---- -------- - ’-J —
au' pardavinėti. Pirko kas norė

jo ir už kiek norėjo.

net po tris šimtus metų tu-
- __ — - • » w . • 1 • . » >

KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

PLĖŠIKŲ ORGANIZACL tada Bairunienė išmušė <_
ris, įėjo vidun ir rado Laba
nauskienę stovinčią vieną 
vidury kambario vienuose 
marškiniuose, o Bairuno ne
buvo. Čia tai ir prasidėjo ko
va ir kinkų žaibavimas: 
Bairunienė įsikioo Laba
nauskienei į plaukus abiem 
rankom ir ėmė vadžiot iš 
kambario

vieno šono

kai “Taler.” Piemenukas,

mo stoge žarijų ir liepsną. 
V. Paltanavičius pripuolęs 
ugnį su šiaudais ištraukė ir 
užgesino.

JA LIETUVOJ.
Pastaruoju laiku Surviliš

kio valse, buvo padaryta eilė 
plėšimų. Iš kai kurių žymių 
galima spėti, kad tafdarbas 
yra vienos ir tos pačios ban
dos. Ypatingai žiaurus buvo 
tos bandos paskutinis užpuo
limas Bučionių kaime lap
kričio mėn. 2 d.

HetUSi 1^n°' do. O jis “nabagas” iššokęs 
Anie 9 valandfv^kara ^olė •1>r0 Ungą ParPuolė ant že’ 

mės. Nieko neradę išėjo ant 
Ikiemo, gi žiuri —Jonas Bal
trūnas guli po langu ir šun
akiai kenčia. Tada N. vaiki
nas prikėlęs Bairuną parve- 
'de Į namus, o Bairunienė iš 
to pykčio langus išbarškino 
Labanauskienei.

Kaimynas.

PADEGIMAS IŠ KERŠTO.
Naktį iš 16 į 17 lapkričio 

pil. Aukščionio Domo ūkyje 
gyv. Kurpių kaimo, f‘ 
apskr., kilo gaisras, laike ku
rio sudegė visi triobesiai su 

į kambarį savo visu turtu ir gyvuliais, viso 
vyro jieškodama, bet nėra- padalyta nuostolių 12,000 li- 

~ ’ ....... ‘ ’ tų sumai.
Vedant tyrinėjimą paaiš

kėjo, kad gaisras kilo iš pa
degimo. Be to, buvo rasta 
pėdsakai žmogaus, kuriuos 
išliejus gipso lydiniais pasi
rodė, kad bėgęs žmogus bu
vo su naginėmis. Neilgai 
rukus paaiškėjo irjieško- 

.nas asmuo, to pat kaimo gy
ventoja Balčiūnaite Poioni- 
ia. Liudininkai parodė, kad 
iries gaisrą naujomis nagi
nėmis kaip tik avėjo Balčiū
naitė. Jos brolis Liudas ir 
bernas su piemenaite nuro-

kurie kunigai sako, kad jis 
•taktikos mokinąs juos ir be 
galo įkyrįs jiems savo in
struktavimu ir sekimu, kaip i 
jis kovoja. Klebonams jis 
nepatariąs iš sakyklos pulti 
“bedievišką” valdžią, o tik 
vikarams. Dekanas pripažįs-. . . . , nitu?, uvnana.? pi

t kad esmėje bažnyčiai

PERŠOVĖ.
Žeimelis (Šiaulių apskr.). 

Spalių mėn. 20 d. pil. Fabi- 
janavičius iš medžioklės 
šautuvo peršovė jauną vai
kiną Strazdą. Priežastis—, 
kerštas ir pavydas, nes mylė
jo abu vieną merginą. Kalti
ninkas areštuotas.

I

šikai aplanko turtingą ūki
ninką Petrulaitį Vincą. Lai
mė jo nerado namie. Neži
nia, ar nebūtų jis nuėjęs pas 
Abraomą. Vienai šeiminin
kei teko baimes matant “sve
čius” -apsiginklavusius re
volveriais ir peiliais. Neradę 
šeiminin'.o “svečiai” išsineš
dino. Maršruto keliu užsuko 
pas našlę Jasinskienę, čia 
jie išlauže svirno duris, bet 
apsirikta — neradę užkan
dos, kumpių, lašinių, dešrų 
tarėjo išsinešdinti. Pačiame 
vidurnakty, apie 11 vai. nak
ties tie patys plėšikai aplan
kė seną ūkininką Jasinską 
Jurgi. Eidami pro kluoną su- lūs — muką ir tt., 
sitiko to ūkininko samdinį 
Jokimą, puolė jį ir pradėjo 
mušti, daužyti. Jasinskas iš
girdęs riksmą ėjo pažiūrėti. 
Vos tik spėjo išeiti į prieme
nę, plėšiku gauja pradėjo 
duris laužti ir langus daužy
ti. Iš miego pabudęs sūnūs 
Antanas, pajutęs triukšmą, 
revolveri pasiėmęs, bėgo iš 
miegamojo kambario į sek
lyčią ir pamatęs ištiestas 
iš tamsos rankas per išmuštą 
langą šovė. Plėšikai nuo lan
go atšoko ir ėmė iš lauko 
pusės šaudyti iš revolverių. 
Kaimynai išgirdę nepapras
tą triukšmą atbėgo su gink- j 
lais. Plėšikai pasijutę apsup
ti, leidosi bėgti, o ūkininkai 
vytis. Po didelių pastangų 
sugauta tos bandos 2 plėši
kai. Ūkininkai padarė savą 
tardymą ir patyrė, kad tą 
bandą yra organizavęs mo
kytojų seminarijos’ auklėti
nis Lukša Saliamonas: joje 
dalyvavo iš Kazokų kaimo 
Lukša Stasys, Lukša Jonas ir 
Bučionių kaimo vienk. gyv. 
Petrulaitis Aleksas.

Pirmą vai. nakties buvo 
pranešta Surviliškio polici
jai ir prašyta padėti susekti 
tos pačios bandos likusius 
dalvvius ir suštatvti ivykio 
protokolą. Policininkas atsa
kė, motyvuodamas, kad ne-; 
randa reikalo, nes plėšikai į 
vidų nebuvo įsilaužę, nieko 
neužmušė nei papiovė. Kai
mo ūkininkai dalyvaujant 
seniūnui surašė ivykio proto- { 
kolą ir atidavė atatinkamai. 
teismo ištaigai.

* _________ į

SUNKIAI NUKENTĖJO : 
DĖL MEILUŽIO.

Daukniunų kaimo, Nau
jamiesčio valsčiaus, Pane
vėžio apskr. Jonas Bairunas, 
turėdamas žmoną ir trejatą 
vaikų, jau kelinti metai mei
laujasi su Labanauskiene to 
paties kaimo, kuri turi vyrą 
ir ketvertą vaikų. Lapkričio 
mėn. 7 d. pas kaimyną buvo 
susirinkimas, žinoma, buvo 
ir alučio, ir kada Jonas Bai
runas įsikaušo, tai jam liko 
visi niekas: žmona ir susi
rinkimas. Mat, jo meilužės 
Labanauskienės tame susi
rinkime nebuvo. Vakarui at
ėjus Jonas Bairunas nudu
mė pas savo meilužę Laba
nauskienę. Labanausko irgi 
namie nebuvo. Jono Bairuno 

/žmona, netekusi savo vyro 
susirinkime, pasikvėtė N.
1
nauskienę savo vyro jieškoti. pusantro šimto (150) sidab- 
Priėjus prie durti, Bairunie-rinių monetų, ir supuvusį 
nė ėmė šaukti ir visokiais žo- odini krepšį. Pinigai buvo 
džiais koliotis, kad Laba-visi sveiki, balti, gražus ir 
nauskienė atiduotų jai jos visokio dydžio. Yra net to- 
vyrą. Labanauskienė neno- kių didelių, kaip du sidabri- 
rėjo leistis Bairunienę į vidų, niai penkličiai. Ir labai senų,

I

PIKTADARIAI JURBAR
KE IŠLAUŽĖ BAŽNYČIAS

Naktį iš 17 i 18 lapkričio

SPAUDOS NAUJIENOS.
Netrukus išeis iš .spaudos 

Leono Vitkausko raštų pirma; 
knyga — “Spinduliai ir šešėliai,” 
eilės. Knyga turės 64 puslapius.

Sekantis toks pat rinkinys 
talpins poezijos ir prozos daly-.

joks pavojus negręsia ir ku
nigų aprūpinimas pakanka
mas, bet kovoti dėl algų ir’ 
“bedieviškos” valdžios auto
ritetą griauti randąs reika
lingu ir butinu. Kalbama, 
kad čia klebonijoj esąs įs
teigtas kovai SU vyriausybe kėlius iš kovų už Lietuvos nepri- 
operžeinis “Štabas.” Šefas klausomybę metų, nuo 19T9 me- į 
to štabo dekanas Sarapas. tų, nuo kurių pradedant 
Dažnai matosi klebonijoj 
lankantis iš Kauno “tėvus” 
jėzuitus.

Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosuly*, 
bronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.

KOTDIMULSION 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau- 
ja dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra- 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion!

Scott & Bowne, Bloomfield. N. J-

PETRAUSKAS TURĖJO 
DAINUOTI IŠLIPĘS IŠ 

PURVŲ DUOBĖS.
Iš Lietuvos rašo, kad 

komp. M. Petrausko koncer-bU ĮJ itfl Ilvllct 1 lu HUTU“ , 1 i .

Jurbarke į katalikų bažnyčią Į , kad prieš gaisra Balčiu- tai sutraukia daug publikos, i
įsilaužę piktadariai, iš alto
riaus išėmė pušką, išbarstė 
ant altoriaus šv. sakramentą, 
susukinėjo puškos papuoša-

’ " ir tokioj
padėtyj paliko. Piktadarių 
į bažnyčią Įlįsta per langą, 
prie kurio iš lauko pusės bu
vo pristatytos kopėčios, nes 
langas nuo žemės 4 metrų 
aukščio ir iš vidaus taip pat 
pristatytos kopėčios, kurios 
visuomet stovėdavo už di
džiojo altoriaus. Tas pats 
padaryta ir su Jurbarko sta
čiatikių bažnyčia, karne vi
duj išmėtyti paveikslai ir tt.

Piktadariams sulaikyt po
licijos vedamas griežtas ty
rinėjimas. Spėjama, kad tai 
fašistų darbas, atliktas tuo 
tikslu, kad kunigai turėtų 

| progą keikti bedievius.
------- 1 •

GRINKIŠKIO APIELIN
KĖS NUOT1KIA1.

Spalių 19 d. Bilazonišky 
kilo gaisras. Sudegė kloji
mas su javais ir padarinė
mis. Spėjama padegimas.

Kairenėliuose Ivanauskui 
javus beleidžiant į mašiną 
nutraukė iki kelio koją.

Vaitiekūnuose P. Mede
liui kuliamoji mašina nu
traukė pirštą, iš ko kilo gan
grena ir reikėjo nupjauti 
ranką.

Žalnierytei kuliant pas 
Tamulį Dirgaičiųose x pil 
Orpštaitis išmušė ’gruse akį.

Lapkričio 23 d. koncertavo 
Kupiškyje, lapkričio 24 —naitė tomis naginėmis dėvė

jo. Be to, išaiškinta, kad pa-m ,
.iegimas papildytas iš kers-r ^aPlskyJe\mokyklos salėj, 
o, nes Balčiūnaitė su Aukš-'$?a tiek Pnsi-

sunumi Domu buvo,k]msę> kad ne tik salė buvočionio sunumi Domu buvo; kimšę, kad ne tik salė buvo 
artimuose meilės santikiuo-'P1‘na\'?e^ ir ant krosmessu-.

i
i

<e ir prigyvenusi net vaiką.kiek tiljpo.Čia Pj^Pot 
Apsivesti gi Domas atsisakė r 
ir priešingai, rengėsi vesti : 
visai kitą panelę ir jau ren- ' 
gėsi padaryti vestuves. Dar ' 
1925 metais Balčiūnaitė bu- 
vo parašiusi Aukščioniui 
Domui lašiką, kuriame issi- 
eiškė: “Nors aš kalėjime su
kusiu, bet padarysiu, kad tū 

’r visa tavo giminė bus uba
gai ir verks per amžius.”

Balčiūnaitė patalpinta 
Šiaulių kalėjiman, gi kvota 
perduota teismo tardytojui.

»

DĖL PRASTO VEŽIMO 
ŽMOGUS BE KUNIGO 

PALAIDOTAS.
Salos, Rokiškio apsk. Spa- 

ilių mėn. 30 d. Taraldžių kai- 
*me mirė neturtingas šeimos 
i narys. Namiškiai, norėdami 
įtinkamai mirusį palaidoti, 
■užpirko pas vietinį kleboną 
i kun. Purauską apeigas. Išne- 
'šus karstą iš bažnyčios, ku
nigas pareikalavo i kapus 
nuvažiuoti vežimo. Vienas 
žmogus sutiko nuvežti tik 
paaiškino klebonui, kad jo 
vežimas esąs prastos vežė
čios. Klebonas tai išgirdęs, 
akymirksniu nudumė Į kle
boniją. Žmonės, netekę kle
bono, vieni nulydėjo mirusį 
ir palaidojo.

... i
: yra ir 

visi šie dalykėliai iki šiol auto
riaus parašyti. Leono Vitkausko 
rengiami visi jo iki šiol parašyti j 
(ialykėliai, vienas rinkinys po ki-, 

; tam išleisti.
Pirmosios knygos kaina — 

'pusantro lito, ir ją galima užsi- 
į.sakyti ir išanksto — leidėjo ant- ( 
rašų (Julei Vitkauskienei, Kau
nas. Iki pareikalavimo).

Prierašas. Amerikos lietuviai 
yra prašomi užsisakyti tos kny
gos po daugiau egzempliorių, į 
nes ji labai tiks ir kaipo dovan - 
lė bile kam suteikti.

rauskas ir tam tikiu nemalo
numų gavo patirti. Skapišky 
elektros nėra, vakarais baisi 
tamsa. P. Petrauskas besku
bėdamas patamsy j koncer
tą, įkrito i kiaurą šaligatvį, 
gerokai susipurvino, užsiga
vo koją. Tokis gavo ir į sce
ną išeiti, nebuvo kada žmo
niškai ir nusivalyti. Žmo
nėms, sako, geriau patinka 
lengvi dalykėliai.

Leonas Vitkauskas.
■ Iš CHiLIAUS “SKURDAS."

i Iš knygos "Spinduliai ir šešėliai “)
i Į mano bakūžę senai pasibeldė 
į žiaurus, neprašytas svetys.

Ir nuodų mirties man krūtinėn įleido 
Ir liko, kai šildomas anty žaltys. 
Daba aš žinau—tie nuodai, išsivystę 
į ligą baisingą, mane greit pasmaugs. 
Išvogę vaikybę, prariję jaunystę. 
Gyvenimo pilko slinkimą pertrauks; 
Bet ką aš?—Nuliųsti, sutikus jį— 

verkti, 
Gal butų man širdžiai ir dvasiai 

ramiau ?— 
Tai ne!—Aš galiu jį pasmerkti,— 

I Buk sveikas, brol varge, manęs 
nenuienksi— 

5ian baimės neteiki,—tai smaugki 
greičiau:..

“LINKSMO KAMPELIO” 
NELINKSMIOS 

PASEKMĖS.
Kaune, Vytauto kalne yra 

restoranas, “Linksmas Kam
pelis.” Pinigingi piliečiai su
sirenka tame restorane, ge
ria, linksminasi ir linksmai 
praleidę laiką,bet be ūpo se
gančios dienos ryte namie 
pabunda. Po nakties nuoti- 
kių eina kriminalinėn polici- 
jon užtarimo jieškoti. Vie-

KAIP DŪŠIA KARVĘ 
PAVOGĖ.

Lapkričio mėn. 2 d. Kruo
nio miest. turguje suimta su 
vogta karve vagilka Liut- 
. inskaitė iš Medžionių kai
no. Ji pavogė karvę savo 
caime našlei moteriai. Tame 
s'aime iš senovės kalbama, 
ad vakarais atsilanko savo 

namuosna mirusių dusios. 
Tas pasakas žinodama, Liut- 
vinskaitė pavogė našlės kar- c^ėliš Mikas vakare a’pie

tų nanm šei- kažkokia panele
Vogtą karvę nuVyUo į Vytauto kalno 

aici.* Nemuno gatvių kampe toji

-ydai pranešė policijai..Tu6- oir'G^ėlioMYko'p'^įais 
p_et vagilka leidosi su karve a j ]itu Sšoknsi iš wži. 
bėgt Kauno link bei policija _ p^pė. Pil. Gradė- 
■avijo. Karve atiduota savi- ijsapjeta,nusiskundė krimi- 
r.mkei, o vagilkai sustatytas na]i^ė- kur jšsiaiš-
p!-otokolas. k ino, kad ii “aušmutreliavo”

\ : 11) < ’ < > k

t i'Š

u
fili f'į i(' S

G‘Ų
v

Geriavsis Kūdikiam
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mariomis 
kojomis—pe meg-‘ ntate

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui dtto- 

damos pavyzdinės bonkutės 
EAMB1NO. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį!
P. AD. RICHTER & CO. 

Berry čt So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y. 35c. vaistinėse.
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LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus
Resolute, Reliaaee, Aibrrt 

Ballin. BenthsehlMd, 
Haratarg 

ir ant popnliariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Westphaiia ir Thuringia. 
Savaitiniai išpĮaokimai iš Nev* 
Yorko. Laivai Thurmgia ir 
Westphalia atplaukia į Boston*. 
Personaliai dylimi į Europą ii- 
važiavimai.

m
 ii N«w York*

jeigu T*ksm.>

Dėl sugrįžimo leidimų ir kit* 
informacijų klauskit pas rieto* 
agentus arba pas

HmbKHmriCN LlM
United American Lines, Ine. 

General Agents
28 Broadway, New York

Puikios Naujos Nuo Širdies 
ir Vidurių Gyduolės 

Daktarai Per Dau" Metų Praktikos 
Sako, Kad jos Veikia Puikiai Tokiuose 

Atsitikimuose
.... j Musu laikraščio skaitytojai be abe-

nas paskutinių Įvykis buvo! Jonės nusistebės kaip dasižinos apie ;
* — _ _ - ----- įjas panjas gyduoles ir kaip jrreitai

jos yrikia Jei .iusu daktaras dar iki 
šiol jums jų neužrašė, tik nueikit i ap
tiekę ir gaukit buteli. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos yra malonios vartoti 

"te.gaati visam mėnesiui gvduo- 
?1.V) Tikrai r.usiebins jumis 

jaksite <eriaa. Nuo
> iš--prie**>' 

žasties nevirškinimo, užkietiejimo, iš
pūtimo, suirimo skilvio ir žarnų, ne
veiklių kepenų, gaivos skaudėjimo, 
nieko nėra geresnio kaip šios gyduo
les. Jos viekia ge>-ai ir greitai. Jos su
teikia puikų apetitų ir nuolatinį ėjimą 
lauk, stimuliuoja kepenis ir Inkstus ir 
suteikia ramų, atšviežinantį miegą. 
Tik gaukite' jas ir vartokite pagal nu- 
rpdyrnų' per keletą dienų ir jus pajau
site geriau ir išrodysite geriau Jei 
nepatiks, sugrąžinkite likusią dalį ap- 
tiekoriui, jis atgrąžins jūsų pinigus 
a!gal. Išdirbėjai Nuga-Tone žino la
iku gerai ką jos padaro tokiuose atsi- 
kimuose, jie privertė visus aptiekorius 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pini
gus, jeį jus nebusite užganėdintas. 
Rekomenduojamos ir pardavinėjamos 
pa; visus gerus aptiekorius.

lapkričio mėn. 22 d. Pil.
vę, manydama suversti kal- 
.ę ant mirusio tų nanąų šei- 
.nininko dušiosM
įsivedė Kruonin ir siūlė restoraha

11 vai. Laisvės Alėjoje susi-
ir. ir galite 

Htf už C-

verta apie 200 litų. “panelė” su pasisavintais iš

! kino, kad jį “apšmugeliavo” 
_ ;Johana Paškauskaitė, gyv.
DEMAGOGIJA IŠ SA- į Nemuno gatvėj 23 Nr., kuri 

tardoma paaiškino, kad pi
nigus iš Gradėlio ji nepasisa
vino, bet “uždirbo.”

Čia dar ne galas. Ši byla 
baigsis teisme.

• t

RADO SENOVIŠKŲ 
PINIGŲ.

Krokelaukis, Alytaus aps. 
Spalių mėn. 26 dieną, netoli 
Krokelaukio bažnytkaimio, 
Mažtorėlių kaime pil. K. 
Černiausko piemenukas be
ganydamas gyvulius, po lie
pa sėdėdamas rado sidabri
ni vieną pinigą. Atsinešęs iš 

_______ a namų lopetą, pradėjo apie tą 
vaikiną ir nuėjo pas Laba- liepą kasinėti ir iškasė net

KYKLOS.
Vyskupams paskelbus 

“bedieviškai” Lietuvos vy- 
i iausybei kovą, Radviliškio 
kunigai, o ypač kun. P. jau 
veik kas sekmadienis baž
nyčioj puola vyriausybę iš 
sakyklos ir rikiuoja “armi
ją” kovai su demokratine 
vvriausybe. Kunigas P. gąs
dina žmonelius, kad iau tuoj 
ateis laikas, kad bedieviai ir 
ju valdžia uždarys bažny
čios duris ir neleis melstis. 
Minėtas kunigas iš sakyklos 
nurodo, kokie katalikų santi
kiai turi būti su vaistyti!
“masoniškos-sociaiistiškos” 
valdžios, pridurdamas, kad 
katalikas dabar privalo savo 
santikius su valstybe nusta
tyti taip, kaip jam įsakys 
bažnyčia. Save pateisinti 
griebiasi net šv. Povilo apaš
talo žodžių: “Kiekviena val
džia paeinanti nuo Dievo ir 
kad kiekvienas katalikas 
turi pasiduoti jai,” ir juos sa
votiškai aiškindamas padaro 
išvadą, kad šie žodžiai ne
gali būti taikomi prie Rusi
jos bolševikų ir mūsiškių be
dievių.

GIRTUOKLYSTĖS AUKA.
Panemunėlio vai., Tin- 

džiulių kaime 20 metų vaiki
nas Bitinas lapkričio 2 d. ei
damas pas merginas irbu-{
damas neblaiviame stovy! 
įvirto į upelį ir prigėrė.

MASINIAI VOGIMAI.
Ta’iragėje prasidėjo ma

siniai vogimai. Spėjama, 
kad tai daro organizuotos 
bandos.

Paskutinėmis dienomis 
už smulkius vogimus suimti: 
Nausėda Jonas, Beinoris 
Antanas, Pinkauskis Pranas.

ARMONIKAIir importuoja- 
! me visokių ru- 
šių rankomis ; 
dirbtas Itališ
kus Akordinas ’X<S 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos. 
Musų kai
nos žeme
snės negu ______________
teikiam pamokinimui Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunėiam dykai.

RU.ATTA sekeneuj & co. 
1014 Blue Trisnd *v. Dpt. 80. Chiearo

NENUSISEKĘS PADE
GIMAS.

Jurkšai (Vilkaviškio ap., 
Paežerių valse.). Lapkričio 
14 dieną Jurkšų kaimo p. 
Justino Stankevičiaus kėsi
nosi sudeginti namus. Rytą 
J. Stankevičiaus uošvis V. 
Paltanavičius pamatė kloji-

Te!. So. Boston W«-W
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LITUVIS DENTISTAS

VALANDOS; Nuo * iki 12 diena
DO 2 iki * rak

NEDALIOMIS: 
Iki 1 v. po ni«t« 

Serrdomia ik! 12 diena.
f»Tnų», name

2'1 Br>mdway, rarj^ ( ir D At
SO. BOSTON. MASS.

kitų iMfrbėjų. Dykai su-

Santai Midy 
Greit Palengvina 

Shtsniigi 
štyfflnąsi

Apsisaugokit 
padirbimų 

Tėmykit žodį 
“Midy“ 

Parsiduoda 
Aptlčkose

kurie 
išsivysto į

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis taukiai 

priveda prie pavoįinpo* bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar srt 
(’reomnlsion. ' sušvelntntas kreozo
tas, kuris yra Orfimnas vartoti. Cve«J- 
mulsion yra naujas med'tkalwkas 
išradimas ir jis veikia padeigubintu- 
grcitttmu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kttrie paleng
vina iė gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
Nusigeria j kraują ir tuorhi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
; eras dėl sutvirtinimo visos siste- 
i.tos po blogo šalčio ar “flu.” Pi- 
nigus sugrąžiname jeigu jllsų šalčio 
;.t kosulio nepalengvintų vartojant 
ii taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
i ūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany. Atlanta. Ga. (apg)

LIETUVA
PER BREMENA 

ant didžiausių ir, greičiausio 
Vokiečiu 

COLUMBUS 
ARBA KITAIS ŠIOS LIN 

LAIVAIS 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios k a juto s Trečiai Klesai- 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Br<»adway, Ncw York. 

arba pas vietos agentus

DR. MARGERIS
a -T '•:
ė Gydytojas ir Clrirargaa
J Valandos: 10—2; 5—B
g Sekmadieniais: 10—2
* 3327 So. Halsted Street
; CHICAGO, ILL.
J Tel. Boulevard 8483 
<WtNN«NS6WSS8S!!63S8»J«

Visokie Plumberiški Prietaisu
l’AKSIM ODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS R U AI ES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMB1NG A 

l.lC.imNG SCBPLY CO.
Port tanų! Su. Bttata*

Drioh North S t alio n
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MILŽINIŠKAS PROTESTO 
MITINGAS.

Bostono Lietuviai protestuoja prieš Fašizmą
Gruodžio 30 vakare visi susi
rinks Lietuvių Salėn pasmer

kti juodašimčius, kurie su
daužė Lietuvos konstituci

ją ir nuvertė teisėtą 
Respublikos valdžią.

Bostono ir apielinkės lie
tuviai ruošia milžinišką Pro
testo Mitingą prieš fašistų 
smurtą Lietuvoje.’

Ketvei’ge, 30 gruodžio, 8 
valandą vakare, Į Lietuvių 
Salę susirinks šimtai musų 
žmonių, kad pakėlus protes
tą prieš tą piktadarių gaują, 
kuri nakties laiku užpuolė 
Lietuvos Respublikos prezi
dentą, pagrobė miegančius 
ministerius ir sugrudo visus 
kalėjiman.

Visi Amerikos lietuviai su 
didžiausiu pasipiktinimu at
meta dabartinę Smetonos- 
Vaklemaro “valdžią” ir rei
kalauja, kad kuogreičiausia 
butų sugrąžinta Lietuvoje 
konstitucijos nustatyta tvar
ka ir paliuosuoti visi žmo
nės, kuriuos fašistai nekaltai 
areštavo.

Bostoniečiai raošiasi taip 
pat 'pasmerkti klerikališkų 
fašistų padarytą smurtą ir
prasyti Amerikos valdžios,! 
kad ji Smetonos-Valdemaro 
“valdžios” nepripažintu.

Kalbės adv. F. J. Bago- moteriški 
čius, “Keleivio” redaktorius nUOS stoffel paėmęs savo 
S. Michelsonas ir “Sanda- meilužei, su kuria jis gyveno 
ros” redaktorius K. Paulaus-1 gavo tikrąją pačią pametęs. 

Kada šita vagystė išėjo aikš
tėn, Stoffel paleido sau šūvį 
galvon.

1—mes nespėliosim, tik tiek! 
pasakysim, kad Juškos su į 
Sarpalium ristynės bus tikrai 
Įdomios ir švarios, nes jiedu 
abudu vra švarus sportinin-: 
kai. J

IRengia smagų balių.
Cambridge’aus Lietuvos 

Dukterų ir Sūnų Draugystė 
rengia smagų balių, kuns 
ivvks nauiu metų dienoje, t. 

OddFel- 
536 Mass. avė..

3 vai.

Pavogė automobilių ir turė
jo užtaisytą revolveri.
Ant Centrai skvero. Cam- 

bridge’uje. pasirodė aną va
karą automobilius, kurie 
“šoferis” nemokėjo važiuo
ti. Jis atsimušė i kelis kitus praleisti, 
automobilius ir užgavo ke
liatą žmonių. Policija ji su
laikė ir pasirodė, kad juo va
žiuoja 17 metų amžiaus vai
kėzas, kuris tuoj prisipažino 
tą automobilių pavogęs.. 
Areštuotas ir nugabentas po-. 
licijos nuovadom jisai išsi- kad per amžius ant žemes vieš-; 
traukė užtaisytą revolveri J patavo neteisybė ir teisybė buvo: 
Policmanas sučiupo jam už paminta po kojų, šitoje proto ar-. 
rankos ir ginklą atėmė. Vai-,ba smegenų gadynėje žmonės į 
kėzas tuomet pradėjo teisin-, pradėjo teirautis, kodėl pasauly-į 
tis, kad jis norėjęs pats nu- J® taip daug neteisybės? Kas i 
sišauti: bet policija spėja, Drašalins neteisybe? Kasirka-. 
jkad jis butų šovęs policmaną 
ir paskui bandęs bėgti.

y. 1 d. sausio,. 1927 
lows Hali. 
Cambridge. Pradžia 
po pietų.

Kas nori smagiai laiką 
lai atsilanko į šį 

balių. Grieš puiki Žvingilo 
muzika.

Į ~ ~

■ Kas įsteigs ant žainės teisybę?
Daugelis žmonių trokšta teisy

bės. Kiti net kovoja už ją. Te
čiaus žmogaus istorija parodu..

Apsivogęs laiškanešys 
nusišovė.

Pereitą sąvaitę nusišovė 
laiškanešys L. M. Stoffel, 
kuris pristatydavo laišku? 
jUpham’s Corner distrikte 
per 14 metų. Sakoma, kad 

;jis nepristatęs kur reikėjo 
vieno siuntinio i 
dovanomis.
riai padarę jo name kratą ir se Biblijos 
tą siuntini pas jį radę. Tai 
buvę $50 vertės apatiniai 
--------J marškiniai, ku

ša vo

prašalins neteisybę?
<ia įsteigs ant žemės nuolatinę ir 
nepergalimą teisybę ir lygybę? Į ‘ 
šituos ir Į daugeli panašių klau-1 
simų atsakys garsus Biblijos ži-| 
novas pil. J. R. Muzikantas iš Į 
New York. N. Y. Nedėlioję, sau-i 
šio 2-rą d. 3:00 vai. po pietų. į 
Lietuvių Svetainėje, ant E ir Sil-| 
ver gatvių. So. Boston. Mass. j 

Prakalbu reengėjai. Biblijos! 
studentai, su malonumu laukia 1

| 
i

kas.
Lietuvai gręsia didelis pa

vojus, nes yra žinių, kad kle
rikalai rengiasi jau taikytis 
su Lenkija ir statyti Pilsuds
kį Lietuvos karalium. Jeigu 
jie tuos velniškus savo pla
nus pradės vykinti, tai Rusi
ja turės pamato paskelbti 
karą ir Lietuva vėl gali virs
ti skerdynių laukais.-

Taigi, kas tik gyva?, visi ti, o‘jiedu bėgti. -Jie dūmė 
eikim į protesto mitingą, visi per miestą didžiausiu greitu- 
gelbėkim Lietuvą iš degu- mu ir sustojo tik tada, kai jų 
tuotų fašizmo nagų. automobilius Įsirėžė Į sniego

Gruodžio 30, ateinančio pusnyną. Suimti vagiliai pa- 
ketvergo vakare, kaip 8, vi»i sirodė abudu girti, neturėjo 
bukime So. Bostono Lietu
vių Salėj, kertėj Ę ir Sihrer 
streets.

♦

RISTYNĖS
UŽ LIETUVIŲ ČAMPIJ0NATĄ

Lietuvių Čampijonas FRANAS JUŠKA Risis iki galu
tinos pergalės, du tykių iš trijų su Chicagos Čampijonu 

SARPAL1UM
Rietynės įvyks 

Šiame ketverge
30 D. GRUODŽIO-DEC.l! 

Pradžia 8 vai. vakare.

Grand Opera House 
Washington st., arti 

Dover st., Boston.
Be musų milžinų, i 
tą patį vakarą risis į 
dar trįs porus žy- ji 
rnių ristikų.- tokiu ; 
kaip Pat McGill. 1 
-Joe Maleeu'icz iri 
kiti. Taigi šitos ri-l 
stynės lietuviam : J 
sportininkams bu; 
užvis įdomiausios, 
nes bus išspręsta, 
kas ištikru yra lie-• 
tuvių čampijonas. i 
Juška yra nugulė-i 
jęs netik visus lie-1 
tuvius ristikus, bet j 
ir tokius žymius j 
čampi jonus. kaip i 
Stasiakas ir Mal- ■ 
cevriezius.

DR. KAROLIU

Apar: to 
risis oar trįs 
poro* kitų 
gerų ristikų.

i

F. Juška
Sarpalius irgi smarkiai lipa aukštyn. Ilgšio! dar ne: vienų ristynių nepra- 
lošęs. Juška ir Sarpalius yra vienodi aukštumu: abudu turi po 6 pūdas ir 2 
coliu. Tik Juška biskį sunkesnis, jis sveria 215 svarų, o Sarpalius 210. 
Bet užtai Sarpalius yra už Jušką jaunesnis. Abiejų šansai lygus. Katra-, 
laimės? Atsakymą duosime ketverge vakare

ŽYMAUS ARTISTO-SMUIK1NINKO 
A ŽIDANAV1Č1AUS

KONCERTAS
NEDĖLIOJĘ

9 d. Sausio-January, 1927
-

Pradžia 3 vai. po pietų.

CYPRUS HALL
40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.

Kadangi artistas Židanavičius yra geriausias smuikininkas iš visų 
lietuvių, todėl Cambridge’aus lietuviams patartina atsilankyti į minė
tą koncertą ir išgirsti p. Židanaviėiaus smuku pavejančias meliodijas.

KOKIAS DOVANAS
PRKTL

i

VALET

AutoSirop
Razor

Išsigelan- 
da pati.

Fornišius visur pripažįsta 
kaipo pirmutinį pasirinkimą 
iš dovanų, kurios ilgai tąsa. 
Čia vra keletas pasirinkimų:

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

I

DAKTARAS 

BALABAN 
Iš Rusi jo*.—Gjdjtojas, 

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

arti Andre*s Sq^ 
Tel. So. Bo>ton 1768.

I
i
i
1

I

iSonora 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 Broadway, 

South Boston, Mass.

Operetė ‘Vaikas ar Mergaite’
IR KONCERTAS

kur
__ » su Kalėdų J° atsilankymo ir kuoplačiausia 
Pašto inspekto- garsina jo prakalbas. Kaip visuo-

........ ; studentų susirinki
muose. taip ir šitame, kolektų I 
nebus ir už Įžangą nereikės mo-. 
keti...................Kviečia Rengėjai.
SENA NUMYLĖTINĖ NAU-J 

JUOSE KUBUOSE.
La Touraine Kat a pasirodė nau

juose pakeliuose.
Garsioji La Touraine kava, 

kurią tūkstančiai lietuvių yra 
numylėję dėl jos malonaus sko
nio, pasirodė naujuose pakeluo-: 
se. šitie pakeliai, litografuoti ru
domis ir auksinėmis spalvomis, i 
turi savyje tą pačią aukštos ru-! 
sies kavą, kurios prirengimas • 
ir skonis neatmainytas.

La Touraine Kava yra sudary-! 
ta pagal tam tikrą sekretną re-! 
ceptą. kuris yra laikomas di-j 
džiausioj kompanijos slaptybei. Į 

Kas perka kavą — lai perka I 
tikrą kavą. La Touraine. Ji gal 
kiek brangesnė už paprastą ka
vą. bet vartojant pigiau atsieina. 
O skonis I-a Touraine Kavos ir 
paprastos kavos nepalyginamas. 
Ant kiekvieno šitos kavos pake
lio yra atspausdintas obalsis: 
■‘You might as well have the 
Best." kas lietuviškai reiškia: 
Jums patartina pasirinkt Ge
riausia.

Sugavo du vagiliu.
I Lexingtone nedėlioję poil
sei ja sugavo du bomu iš 
! South‘Bostono. Jiedu važia- 
;vo automobilium ir nesusto
jo ant policijos signalo. Tuo
met policmanai ėmė juos vy-

Didžiausis sniegas.
Bostone per šias Kalėdas 

tiek privertė sniego, kiek čia 
nebuvo jau per 43 metus. 
Snigti pradėjo nuo pat ryto 
ir drėbė per ištisą dieną. 
Paskui [ 
šalt ir dabar Bostonas turi 
sunkią žiemą.

nei automobiliaus registra
cijos, nei laisnio, iš ko poli
cija sprendžia, kad automo
bilius yra pavogtas South 
Bostone.

SPORTAS.
Kas yra lietuviųčampi jonas?

Lietuvių kumštininkų čam-
pradėjo' smarkiai!pijo™5 Jack Sharkey. 
bar Bostonas turi ’ Bet kas istikrujų yra lietuviu

Policmanai girtuokliauja.
Per Kalėdas Ęostono poli

cijos komisionierius Wilson 
šuspendavo 4 policmanus 
už girtybę. Vienas jų buvo 
atrasta^sugriuvęs prie “bak- 
so,” o kitas važiuodamas po
licijos automobilium pradė
jo zigzaguoti Į visas puses ir 
sudaužė tris svetimus auto
mobilius.

ristikų čampijonas? Chica
gos apielinkėje lietuvių ris
tikų čampijonu skelbiasi Ka
rolis Sarpalius. New Yorko 
apielinkėje — Kamaras, o

nas Juška. Bet katras jų yrr. 
tikras čartirijonas?

Pereitais metais Chicagoj 
prasidėjo ristynės už lietuvių 
čampijonatą, bet nepasibai
gė. Karolis Sarpalius pagul
dė garsųjį Požėlą ir storąjį 
Komarą. Reiškia, Sarpaliui 

wi j- i;.i. i ant kelio prie lietuvių čam-Nui,x±. Piloto pasiliko tik Fnanas
Kalėdų dieną Brookhne i Ir jiedu susikibs šia-

pasidarė sau galą Edward )me ketverge Bostone, Grand 
Dana Desmore, vienas žy- - — -
miausių Bostono architektų. 
Vaikai rado ji maudynėj su 
jerpiauta gerkle. Manoma, 
<ad savžudystės priežastis 
buvo nervų suirimas, nes ne
labai senai jis pastatė Park 
Square bildingą, didžiausį 
visam pasaulyje ofisų namą, 
o dabar darė planus jau ki
tam milžiniškam triobesiui.

Buvo “šlapios” Kalėdos.
Per Kalėdas Bostono poli

cija areštavo 340 girtų žmo
nių šįmet. Tai yra didžiausis 
skaičius nuo prohibicijos 
įvedimo. O kiek buvo girtų, 
kurie į policijos rankas ne
pateko?

Iv•

r ‘J f -Dec.1926
Prieš Naujus Metus 8 vai.

Kampas E ir Sflver sts..
So. Boston. Mass.

Rengia Dramos ir Muzikos
Draugija GABIJA po vado

vyste J. Dirveiio.

01 
01

J. C. Navadauskas
Operetė “Vaikas ar Mergaitė labai gražus veikalas koinp. M. 

Petrausko ir daugelis nori da kartą ją pamatyti. tad Gabija ir pasi
stengia perstatyt, kur bus visiems proga dar kartą tą linksmą opere
tę pamatyt. T odei nepamirškite senu metu vakaro ir ateikit pamatyt 
gražaus parengimo Bilietai: 75e ir 50c.

- Kviečia GABIJA.

Norėjo nusišauti 4 vaikų 
motina.

Praėjusį nefiėldienį Chel- 
sea bandė nusišauti M. Cen- 
gienė, 4 vaikų motina. Skur
das ir nesveikata atėmė jai 
norą gyventi. Su peršauta 
galva nelaiminga moteriškė 
buvo nugabenta ligoninėn.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Su 3 krėslais ir modemiškais 

Įtaisymais. Visi fumičiai balti, 
pakeliami krėslai, biznis gerai 
išdirbtas, per 10 metų toj pačioj 
vietoj, {nešt reikia $700. Parda
vimo priežastis — savininkas iš- j i

Bostono apielinkėje — Fra- važiuoja Lietuvon. Rašvkit: (1) I
— l._x----- ---- -------------- ------- ~ ~ H

• •
i!

C. S. B., 61 Thumas Park. So. 
Boston. Mass.

PIK-TURKIŠKOS IR RUSIŠKOS
TYS tankiai išgydo šaltį. Rheumatiz- 
mą. Neuralgiją ir daugelį kitokių li
gų. SAUGOKITE SAVO SVEIKA
TĄ— MAUDYKITĖS TANKIAI. At
dara dienomis ir naktimis. Tik vy
rams. (52) *

TREMONT TURKISH BATHS
176 Tremont st.. Boston.

Po Tremont Teatru.

Opera House. Nejaugi Sar
palius nušluos nuo kelio ir 
Jušką, tą -Jušką, kuris ant 
savo pergalės listo turi to
kius garsius ristikus, kaip 
Stasiak ir Malcevvicz? Mus’ 
supratimu, jiedu abu turi ly
gių šansų laimėti. Juška yra 
stipresnis, bet Sarpalius jau
nesnis. Prie to reikia pridur
ti, kad Sarpalius, kaipo dak
taras, labai gerai užsilaiko— 
negeria ir nerūko. Jis ilgai 
gali ristis. Jis ligšiol paguldė, 
visą eilę menkesnių ristikų „ bianka de) registravimo aut 
ir davė karštą pirtį tokiems tolį*“- Sis patarnavimas dykai, 
zvmiems nstikams, L 
Wladek Zbyszk), Stasiak ir
Strangler Lewis. _ ,04 Ha-HUre

Kas laimes, kas pralaimės ir waMtinston s

AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI

Pradedant nuo Nauju Metų, versti
nai reikalingas Atsakomybės Paliu
dymas bendrai su Aplikacija dėl Re
gistravimo automobilių. Prisiųskitc 
savo antrašą ir aš pribusiu pas jumis 

l< neskiriant ku? gyvenat) su reikalin- 
— blanka dėl registravimo automo- 

' . ' *.* De.
, • tikro patarnavimo, su savo insurance
Kaip reikalais, kreipkitės pas (52»

* ‘ ' J. N. TURAUSKAS
CAMBRIDGE, MASS.

Univ. 9692 
lington St, Univ. 1688-W.'

I

I

Dr. Aatūette F. K«ail»w.
MOTERIS GYDYTOJA

Nesenai -usrįžo iš Rusijos , 
Valandų.’: 2—i po pietų ir 6—7 | 

vakare. >
52 CHAMBERS STREET.

BOSTON. MASS. 
TeL: Ha»market W»<W.

■ •■■■ •

1 rl

I

DR. J. MARCUS
LIETU VISKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų.

261 Hanover St„ Boston, Mass. 
Ruoši 7

Tel.: Richinond 066S. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po p Mitų

SVARBU!

PRAKALBOS
v - i ’ * ’

Temoje

KAS {STEIGS ANT ŽEMĖS 
TEISYBE?

Ar tamsta kada nors nepagal
vojai kodėl pasauly je yra tiek 
daug sumišimo, neramumo, siel
varto ir vargo? Kas prašalins vi
sas šitas nelaimes ir įsteigs ant 
žemės laimę? J. K. Muzikunlas

Visi protaujanti žmonės iš prityrimų žino, kad esamoj, laiko p.a- 
nai ir sumanymai, kokiais žmonijos vadai bando Įsteigti ant žemes 
teisybę, yra persilpni, ir kad ja:- einant nėra gulima prieiti prie 
tikslo. Taigi kasgi ją įsteigs?

Šitas labai svarbus sos gadyne- klausimas bus gvildenainaą B.bli- 
jos žvilgsni. U Biblijos buu parodyta, kas. kada ir kaip Įsteigs ant 
žemės amžiną teisybę, panaikins visa neteisybę ir suteiks žmonėms 
laisvę, laimę, gerovę, sveikatą, ir kokiu budu bus pailgintos žmogaus 
gyvenimo dienos. Kiekvienas protaujantis vyras ir motena norės iš
girsti tikrą aitų dalykų išaiškinimą.
NEDĖLIOJĘ, SAUS1O-JANUARY, 2 D., 1927 M. 

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampa* E ir Silvw SU., So. Botton, Mass.

Pradžia lygUi 3:00 valandų po pietų.
Įžanga Veltui. > " , Kolektų Nebus.
Kalbas Pil. J. R. Muzikantas, .

Rengia ir Kviečia T. B. S. S.

DAKTARAS

TU.CFOMA* W

MBDtCINOB DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valą**** ••» • (ki 4 P» **•**> 

■m T iki 8 rakaro
107 Summer St. 

LAWRENCE, MASS. r
i

32 CHAMBERS SK BOSTON.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki U.

skaityk:

i

1

EAST SIXTH ST., SO. BOSTON
Storas .-u dviem kambariais užpakaiv ir 3 

šeimynos, 2 po penkis kambarius ir 1 keturiais 
kambariais ir du namai po 1 šeimyną. Rendos 
atneša $1.692 į metus. Kaina $12J)00. LA.-ng-.cs 
išlygos.

$450 SO. BOSTONE
3 šeimynų medinis namas pu 3-1-1 kamba

rius Likusieji ant lengvų išlygų.

DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Cambridge, biznis išdirbtas apie 20 metų. Parsiduoda ingiai ir aat 

lengvų išlygų. Kreipkitės pas:

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

TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0111.

G v du ypatiškai ir pasekmingai
\ riteriškas Ligas.

LANDAU

MES PARDUODAM

Kur Tfcmrta Buri Prisikėlime ii Numiruttų? 
Bitoje »varbioje temoje įvyks

PRAKALBOS
Panedelio vakaro, Semio-Jan. 3,1927. Pradžia 7:30. 

CENTMAL SVETAINĖJE
40 Prospect SL, Cambridge, Mau.

Prakalbu aakp* J. R. Musikanta*.
------------——————----------------------------------------------------- ——
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MES SDTAUPOM PINIGUS - 
ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ, MALIAVŲ, STOGŲ IR 
PLUMBINGŲ. PAMATYKITE MUSŲ KAINAS.

BARGENŲ KRAUTUVE 

SOUTH END HARDWARE CO. 
1095 WASHINGTON OT„ arti Dover St. Eteveito Stotie* 

BOSTON, MASS.

* I




