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Vėliausios Žinios Apie 
Lietuvos Perversmą.

VALDŽIĄ NUVERTĖ 
SAUJALĖ MILITA- 

RISTŲ.

Prezidentas Coolidge į77 VAIROGAISRE.TEAT 

Kaltina Meksika.

HAVERH1LLIO LIETU- ’ 
VIŲ PROTESTAS PRIEŠ 
LIETUVOS FAŠISTUS, i
Haverhillio lietuviai labai 

pasipiktino, kuomet išgirdo, 
kad fašistai nuvertė demo
kratinę Lietuvos valdžią. 
Komunistai gavo iš Brookly- 

, no paraginimą suruošti pro- 
j testo mitingą. Tuojaus buvo 
apskelbta ranka rašytais 
skelbimais ir žodžiu, kad mi- 

“Keleivio” re- 
Michelsonas. 

nes iš La\vrence’o buvo pra
nešta, kad jis tikrai į Haver- 
hillį atvyks. Žmonių todėl 
susirinko pilna salė. Bet S. 
Michelsonas nepribuvo (nes 
tą dieną jis turėjo kalbėt 
La\vrence). Nepribuvo taip 
pat ir komunistų paskelbtas 
kalbėtojas Mizara: jo vieton 
atvyko tik A. Jankauskas. 
Jisai pasmerkė Lietuvos fa
šistus. ir publika jam pritarė. 
Buvo perskaityta protesto 
rezoliucija, ir susirinkimas 
vienbalsiai ją užgyrė.

įsižeidę fašistų smurtu ha- 
verhilliečiai šaukia vienu 
balsu: Šalin kraugeriai nuo 
Lietuvos darbininkų spran
do! Lai gyvuoja Lietuvos 
demokratinė valdžia su pre
zidentu Grinium priešaky! 
I^ai gy vuoja Socialdemokra
tų Partija ir profesinės dar
bininkų sąjungos.

Lietuvis.
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GALI KILTI KARAS.

Iki sukilimo valandos niekas 
nė vienu žodžiu niekam ne
prasitarė. Valdžios atsto
vams nei nesisapnavo apie 
rengiamą perversmą.

“Pradžia veikimo.
Visuomenė nieko apie jų 
suokalbį nežinojo ir visai 

prie jo neprisidėjo.
Pagalios susilaukėme iš 

Lietuvos žinių, kurios paro
do, kokiu budu Lietuvos val
džia buvo nuversta ir kodėl 
ji nesipriešino.

Atėjęs klerikaliskai-tasis-|prje telefonu aparatu ju vie- 
tiskos pakraipos Šiaulietis k ~ ’
paduoda apie įvykusi per-; 
versmą šitokių smulkmenų:

“Perveramas gimė ir su
brendo kariškių tarpe. Visa 
buvo laikoma didžiausioje 
paslaptyje. Išmušus pervers
mo valandai, šio mėn. 17 d. 1 j 
vai. naktį, karininkai mažais 
būreliais, po keturius žmo
nes, išėjo areštuoti ministe
rių. Seimą, kurs dar tebepo- 
sėdžiavo, apsupo raitelių es
kadronas su šarvuotu auto
mobiliu. Karininkai, įėjo po
sėdžio salėn ir pareikalavo 
per 2 minuti Seimą išsiskife-

Naktį tinarp kalbėsiš 16 Į 17 gruodžio 10 valan- da^rius S.
dą būrelis karininkų atėjo į 
Kauno Centralinę telefonų 
stoti ir pasakė dežuruojan- 
čioms panelėms nuo aparatų 
prasišalinti Į ten esamą poil- 

l šio kambarį, o patys paėmė

as. Panelėms nebuvo duota 
iš kambario išeiti, bet laiky
ta laisvai, taip kad jos nieko 
nesuprato, kas darosi ir sau 
ramiai naktį miegojo.

“Visi ministeriai miegojo. 
Susidarius valdžiai, kuri ma

inė paimti šalies valdymą i 
savo rankas, po pusiaunak
čio buvo jos visoms kariu- 
menės dalims prisiųsta tele
fonograma. kad visi virši
ninkai atsako už savo dalies 
kariumenę, kad visi butų sa
vo vietose ir eitų savo pa
reigas. ir tt. Telefonogramą 
valdžos- vardu pasirašė C-en.

tyli. Atstovai tuoj išsiskirstė. ■ štabo Majoras. Plėchatieįuš

; Judomų paveikslų teatre,' 
ĮMontreale, Kanadoj, perei
tą nedėldienį užsidegė apa
ratas ir kilo gaiši as. Pasida
rė sumišimas. Visi puolėsi 
prie durų. Nuo balkono vai- ' 
kai sugriuvo laiptais žemyn 
vieni ant kitų, durįs užsi
kimšo ir 77 vaikai žuvo — 
vieni sudegė, kiti sutrempti 
po kojų.

I

Kodėl Lietuvos Valdžia 
Nesipriešino Fašistams?

Kivirčai prasidėjo dėl revo
liucijos Nicaragua res

publikoj.
Washingtono valdžia įsi

vėlė i Niearaguos-Meksikos 
kivirčus taip giliai, kad be 
karo turbut jau neapsieis. ŠĮ 
pvnedėlį prezidentas Cool
idge perskaitė Kongresui sa- * 
vo pranešimą, kuriame jisai 
kaltina Meksikos valdžią 
kurstymu revoliucijos Nica- tarė atšaukti savo “Nepapra- 
raguos respublikoj.

Nicaraguoj dabar yra dvi 
valdžios. Vienos priešaky 
stovi prezidentas Adolfo 
Diaz. o kitai vadovauja pre
zidentas Juan C. Sacasa. Pa
starasis yra išrinktas žmo- tymu buvo ištremti arba už- 
nių. o Diaz yra apsiskelbęs daryti Į kalėjimus, 
prezidentu priešais konstitu- Manoma, kad šitokį žings
ni ją. Washingtono valdžia nį Jugoslavija daro tuo tiks- 
yra pripažinus Diazą, nes jis lu, kad patraukus savo pu- 
yra Amerikos kapitalistų sėn Sovietų Rusijos simpa- 
įrankis. Prieš Diazą žmonės tiją. Jugoslavija nori susiar- 
sukilo. Washingtono valdžia tinti su Rusija dėlto, kad jos 
tuojaus pasiuntė keliatą ka- mirtina priešininkė Italija 
riškų laivų Amerikos “inte- padarė sutartį su Albanija, 

ginti. Prieš VVashing- Kadangi šita sutartis yra at- 
,tono įsikišimą į naminius Ni- kreipta prieš Jugoslaviją, tai 
-caraguos reikalus pradėjo pastarajai prisieina jieškoti 
■protestuoti visas pasaulis, užtarimo Rusijoj. 
'Kongrese ‘irgi i kik) triukš- --------------
maiši Pareikalauta, kad Cool- SIUNČIA DAUGIAU KA-

RIUMENĖS Į FILIPINUS.
Eina paskalai, kad Ameri

kos valdžia siunčia daugiau 
kariumenės j Filpinus. kur 
vietos gyventojai pradėjo 
bruzdėti prieš Amerikos ka
pitalistų šeimininkavimą.
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resu

ilgi kilo įriukšAreštai\yyko ramiai, tik ne- į j? ; pav telef| 
knnuos mimštemis a***^10- pažynn, kad senoji valdžia;

yra suimta, kad pildytų visi. , •
jo įsakymus kol valdžia bus Į bnenanaoan ryje

! Mirė Taboras.
Buvo pirmutinis lietuvis 

majoras Amerikoj.
Anksti 6 sausio rytą She- 

nandoah’ry mirė Adolfas P. 
Taboras, pirmutinis lietuvis 
majoras Amerikoje, buvęs 
socialistas ir žymus savo lai
ku veikėjas musų išeivijos 
gyvenime.

Gimęs Lietuvoje 1865 me
tais, Taboras atvyko Ameri
kon turėdamas vos tik 17 
metų amžiaus. Jis apsistojo 
Shenandoah’ryje. kuris tuo
met buvo Amerikos lietuvių 

■“centras.” Išpradžių Tabo-!"-«F*v«..^z — ——
, I ras dirbo anglių kasyklose, j nors pavojus.nuo Sacaso val- 

• vėliaus užsidėjo valgomųjų džios. Prezidentas prirodyt 
: daiktų krautuvėlę. Nepapra- to negalėjo. Todėl Borah rei
kštai linksmas jo būdas, tei-! kalauja, kad Washingtono 
jsingumas ir draugiškumas valdžia pripažintų Sacaso 
' patraukė prie jo netik lietu-‘valdžią, kun yra Nicaraguos 
i vius, bet ir svetimtaučius. Ir 
’ 1896 metais Shenandoah’rio 
piliečiai išrinko jį savo mies
to galva, tenai vadinamu 
“aukščiausiu burdžium” i 
(Chief Burgess).

Savo laiku velionis buvo 
vienas žymiausių veikėjų: 
Amerikos Lietuvių Susivie
nijime ir visuomet dalyvau-į 
davo jo seimuose, kurie tuo- 

į met būdavo didžiausiais 
įvykiais musų visuomenės 
gyvenime, 

į Shenandoah’ryje velionis 
(išgyveno 49 metus, paliko 

ražiai išauklėtą šeimyną ir 
150,000 vertės namą. Jis bu-

kuriųos ministerius areštuo
jant; įvyko šiokių tokių epi
zodų. Ministeris pirminin
kas Sleževičius, pajutęs ka
rininkus atėjus, užsirakino 
duris, bet karininkai jas iš
laužė ir p. Sleževičių nuga
beno Į štabą. Krašto apsau
gos ministeris p. Papeckis, 
sužinojęs, kad atėjo jį areš
tuoti, išbėgo per užpakalines 
duris ir nubėgo i antrąjį pul
ką jieškoti pagalbos. Pulko 
vadas atsivežė jį Į Kauną ir 
atidavė štabui. Generalinio 
štabo viršininkas p. Škirpa 
pusplikis buvo pabėgęs Į 
Garliavą. Bet sušalęs pa
skambino prašydamas štabo, 
kad jį priglaustų. Štabas nu
siuntė dreziną, kuria p. Škir
pa ir atvažiavo i Kauną.

“Iš Seimo narių areštuoti 
pp. Staugaitis, Kairys, Pleč
kaitis ir Sugintas. Visi areš
tuotieji laikomi ne kalėjime 
bet generaliniame štabe.

jami Maskvos ir Varšuvos

’Į

perduota laikinajai vyriau- i 
sybei, kad visoje šalyje pa- • 
skelbta karo stovis nuo gruo
džio mėnesio 17 d. 3 vai. ry
to, kad karo sričių viršinin
kai eina karo komendantų. 
pareigas ir tt.

“Lietuvos kariumenė. Tat 
žinia pasiekė daug karinin
kų dar nemiegančių, o kurie; 
miegojo, tai tuos į 5 minutas 
prikėlė ir pristatė kur reikia. 
Visi laukė įsakymų iš gene
ralinio štabo... ir tuos įsaky
mus pildė...

“Nakčia buvo suimti visi 
ministeriai. Kaip kurie lo
vose. Pasakojama, kad Po
žėlą suimti buvę įsakyta per 
4 minutas. Karininkai labai 
mandagiai elgėsi su ‘drauge 
Požėliene, šnekučiavęsi, o 
Požėla tuom tai*pu nelabai 
skubinęsis ruoštis. Taip, kad

idge’o valdžia pasiaiškintų 
kokiais tikslais ji išsodino 
kelis šimtus savo jurininkų 
Nicaraguoj-

Taigi ši panedėlį ponas 
Coolidge ir aiškinosi. Jisai 
sako, kad Amerika yra Dia- 
zo valdžią pripažinus ir to
dėl turi ją remti. Revoliucija 
prieš Diazą nekiltų, jis sako, 
jeigu Meksika nesiųstų revo
liucionieriams ginklų. Todėl 

' Meksikos valdžia esanti kal
ta. Amerika turinti žiūrėti, 
kad Nicaraguoj butų ramu, 

įneš jos kapitalistai turi daug 
•kapitalo tenai investinę.

Bet senatorius Borah su 
p prezidentu nesutinka. Jisai 
/pareikalavo, kad preziden- 
i; tas prirodytų, jog Amerikos 
’1 kapitalistams gręsia koks

JUGOSLAVIJA PALEI
DŽIA POLITINIUS 

KALINIUS.
J ugoslavijos valdžia nu-

stą Valstybės Apsaugos Įs
tatymą," kuris buvo išleistas 
1924 metais prieš komunis
tus, ir apskelbti amnestiją 
visiems politiniams kali
niams. kurie einant tuo ista-

WORCESTERIO LIETU- TODĖL, KAD NENORĖJO 
VIAI SUJUDO. KRAUJO PRALIEJIMO.

Worcesteryje susivienijo 
į visos lietuvių srovės ir ren

gia masinį protesto mitingą 
prieš fašistų smurtą Lietuvo
je. Šitam judėjimui vado
vauja Lietuvos Sūnų Drau
gija, Lietuvių Apšvietos 
Bendrija ir Lietuvių Susivie
nijimo Amerikoje 57-toji 
kuopa.

Protesto mitingas įvyks 23 
sausio, 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje. 29 En- 
dicott st.

Kalbėtojai yra pakviesti 
nuo visų trijų srovių: “Ke
leivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas nuo socialdemo
kratų, “Tėvynės” redakto
rius S. E. Vitaitis nuo sanda- 
riečių ir “Laisvės” redakto
rius Tauras nuo komunistų.

Prieš ginkluotą gaują galima 
buvo tiktai ginklu kovoti, o 
tokiai kovai prasidėjus butų 

žlugus Lietuva.

Atėjusios dabar “Lietuvos 
Žinios” pasako, kodėl demo
kratinė Lietuvos valdžia ne
sipriešino fašistų smurtui.

Valdžią užpuolė slapta su
siorganizavusi gauja gink- 

i luotų militaristų. Kovoti 
■ prieš tuos piktadarius gali
ma buvo tiktai ginklu. Bet 
pradėjus tokią kovą butų bu
vęs kraujo praliejimas, bu
tų žuvę daug nekaltų žmo
nių. Negana to, tokiai kovai 
prasidėjus ant Lietuvos butų 
galėję užpulti lenkai, kurie 
jau iškalno buvo tam tikslui 
savo kariumenę Lietuvos pa
sieny sutraukę. Pilsudskis, 
mat, žinojo visus Lietuvos 

• fašistų planus.
Todėl, turėdama galvoje, 

kad naminis karas prie šito- 
. kių sąlygų butų lygus'Lietu- 
vos pražūčiai, liaudininkų ir 
socialdemokratų valdžia nu
tarė pasitraukti ir užleisti 

> vietą smurtininkams.

A įsoj Lietuvoj arestuo- praėję arti 10 minutų — tuo- 
- " .......... Karšuvos met pagreitinę darbą taip,
agentai. Lietuvos. Lietuvos j v-ieną minutę apsirengt 
žinių .P’ Socialdemokrato užbaigęs ir per duris išėjęs.

met pagreitinę darbą taip,
žinių’ ir ‘;
redakcijos užantspauduotos 
ir tie laikraščiai neišeina.”

AMERIKIEČIO VIRAKO 
PRANEŠIMAS.

“Krikščiūnas pats atėjęs 
j pasiduoti, kaip sužinojęs, Į 
j kad jo jieškoma.

“Krašto Apsaugos Minis-; 
teris Papečkis atvažiavęs

Kad Respublikos valdžią pas vieno pulko vadą sakąs: 
‘Kaune sukilimas.’ Pulkinin
kas atsakęs: ‘tai važiuosi ir 
tamsta kartu su manim,’ ir 

i nepaleido.
“Generalinio štabo Virši

ninkas Škirpa buvo pabėgęs 
ir atsidūręs net iki Garlevos, 
bet ten pasidavė.”

Tą patį “Keleivio" redak- 
į toriui papasakojo ir p. M. 
, Petrauskas, kuris dabar at- 
I vyko iš Kauno. Jis tik pri
duria, kad kuomet karinin
kai liepė Seimui išsiskirstyt, 
tai socialdemokratas Kairys 
pareiškė pasipriešinimą ir 
pasakė, kad savo valia neis: Žinios iš Varau vos sako, 
iš Seimo. Ginkluotas milita- ikad Pilsudskis ketina neuž
riša-. ri’nmpt pasakė varto-'ilgo rezignuoti kaipo minis- 
siąs prie artą a a. Au'rys teris pirmininkas, i ’ 
atsakęs, ks • i niisi-įmas . o rankose tiktai karo
1* 1 * • I

nuvertė slapta susiorganiza
vę militaristai, ir kad Lietu
vos piliečiai nieko apie tai 
nežinojo, tai patvirtina ir 
buvusis amerikietis F. Vira- 
kas, kuris rašo So. Bostono 
klerikalų laikraščiui taip:

“Pirmiau»ia gerai susior
ganizuota. Kol kas dar per- 
anksti sakyt kas, kaip, ką ir 
kur organizavo, ir tai daly
kas ateities istoriko darbui, 
kurs be abejo su dokumen
tais rankoje tą faktą nu
švies. Aš tų organizacijų na
riu nesu, .ai ne viską ir ži
nau, bet ir zn. Smas, šian
dien dar to ik.. k’. č;au. 
Gana to fakto, kaa c e 
rai. t’krai lietuviškai, veik 
žemanul.?’ susiorganizuota.

“Paslaptį ;š!«»kymas.

’5oO,UUV vertes namą. Jis bu- 
ivo da stiprus vyras ir jo mir-l 
į ties niekas nesitikėjo. Jis'

APSKELBĖ “REVOLIUCI
JOS STOVI” MEKSIKOJ.

EI Paso miestelyje, Texas 
valstijoj, tūlas Gandara iš
leido savo “manifestą," ap
skelbdamas Meksikoj “revo
liucijos stovį.” Gandara yra 
pabėgęs iš Meksikos kaipo 
prasikaltėlis ir susiuostęs šia 
pus rubežiaus su išguitais iš Ge,.iau paaukuoti viską, ji 
Meksikos kunigais pradėjo, pasakė, negu lieti savo žmo- 
orgamzuoti čia revoliuei- nių kraują ir statyti Lietuvos 
ją pnes teisėtą Meksikos nepriklausomybę pavojun. 
valdžią. Šitie juodašimčiai -• -- -
sudarė jau ir “naują Meksi-1 
kos valdžią." kurios “prezi
dentu” yra tūlas Garra, 
Meksikos klerikalų lygos 
pirmininkas.

I

“IVANAS BAISUSIS” 
PASMERKTAS MIRIOP

žmonių išrinkta, o ne Diazą, 
kuris buvo svetimais Į prezi
dentus Įstatytas. Prezidentas 
Coolidge sako, kad ir Di^z 
esąs teisėtas prezidentas.

Vienu žodžiu, ginčai suka
si apie Nicaragua, bet jų 
priežastis yra Meksika. Ir iš
rodo, kad su Meksika gali 
but karas.
IRČILI UŽVALDĖ “BOL

ŠEVIKAI.”
Amerikos kapitalistai ke

lia triukšmą prieš Meksikos 
valdžią, kam ji apdėjo mo
kesčiais jų pelnus Meksikoj. 

Meksikos 
valdžia ‘ bolševikų lizdu” ir

ties niekas nesitikėjo. Jis 
mirė staiga, nuo širdies su
stojimo.

PILSUDSKIS ŽADA 
REZIGNUOTI.

žinios iš Varšuvos sako,

mi nistp r j p

palikda

SOVIETŲ VALDŽIA SU
ŠAUDYS DA 6 BOL

ŠEVIKUS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad už suktybes ir kyšių - 1 * • •

Jis užmušė Ukrainoj apie 
100 komunistų ir komisarų.

Charkove. Ukrainoj, pe
reitą pėtnyėią vyriausis so- ėmimą tapo pasmerkti mi- 
vietų teismas pasmerkė su- riop šeši Irkutsko komunos 
šaudyti Ivaną Zaicevą, pa- valdininkai-bolševikai, PJtuI1 
garsėjusi “Ivano Baisiojo” tarpe ir komunos direktorius j 27^^ 
vardu, šitas Ivanas buvo su- Loševič. Iš viso buvo kalti-p J 
organizavęs Ukrainoj būrį. narna už suktybes 32bolše-Į 
žmonių, kurie galabydavo vikai, bet kiti nuteisti kalėji- 
kemunistų komisarus. Vals- man. 
tvbės gynėjas teisme pasakė,1 --------------
kad “Ivanas Baisusis” su sa-j RUSIJOJ PALENGVINTA 
vo sėbrais nudėjęs daugiau ATSISKYRIMAS, 
kaip 100 komisarų ir šiaip Naujas įstatymas Rusijoj 
žymesnių komunistų. Apie ■ palengvino vedusių persi- 
25 komisarai buvę netik už-j skyrimą. Dabar pora gali 
mušti, bet sukapoti i mažy- persiskirti be jokių keblumų 
čius šmotelius. Vieną naktį ir iškaščių, užtenka tik vie- 
Ivanas su savo draugais už- nai pusei pareikšti, kad to
sto j ęs kelią raudonarmie-! kio persiskyrimo nori. Vie- 
čiams. kurie varę suimtuo- na pora Maskvoje persisky- 
sius politinius, ir visus be- rė į 2 minutas. 
laisvius paliuosavęs. Trylika1 --------------
kareivių, kurie tuos belais-į SIBIRE ŽUVO 22 DARBI- 
vius varė, buvo išskersti iki j 
vieno.

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Jei kas gali tą baisios at- 

i. akomybės momentą įvertin
ti. tas supras, koks pavojin- 

• gas žaismas iškrėstas pa
čiam valstybės likimui, ko
kia kaina rizikavo neatsako- 
mingieji to perversmo ini
ciatoriai, — ir kiek takto, 
šalto kraujo, pasiaukavimo 
bei išsižadėjimo turėjo paro
dyt Lietuvos demokratija ir 
jos pastatytoji vyriausybė, 
kad Lietuvą nuo naminio ka
ro ir per tai nuo pražūties iš-I

NUSKENDO TURKŲ 
LAIVAS.

Iš Sevastopolio praneša
ma. kad Juodoj Juroj, netoli 
Tuslinsko pusiasalio, nu-

NINKAI.
Nuslinkęs nuo kalno ledas 

su sniegu užgriuvo Jeniseis- 
ko srityje kasyklų darbinin
kų barakus, užmušdamas 22 
darbininku.

Jie vadina užtai- —
! norėtu? kad Suvienytų Vals- skendo turkų laivas su 25 
: ti ju armija tą “lizdą” išdras- žmonėmis. Kitas turkų laivas 

buvo apverstas toliau į pie- 
‘ Bet dabar pasirodo, kad ir tus. Juodoj Juroj dabar siau- 

įčili valdžia (pietų Ameri- čia baisios audros, 
koj) negeresnė. Ji nori ap
dėti specialiais mokesčiais 
Amerikos kapitalistų kom
panijas. kurios kasa tenai . .
vari ir tramina lodina. Ir dėli šeši ginkluoti plėšikai 
Wall Streetas jau pradeda užpuolė čia Sapulpa Statė 
rėkti, kad Cili respublika Banką ir pagrobę $20,000 
i-” pabėgo automobiliujc

6 BANDITAI IŠPLĖŠĖ IŠ 
BANKO $20,000.

Sapulpa, Okla. — Šį pane-

DU ORLAIVIAI SUSI
KŪLĖ.

Texas valstijoj pereitą są
vaitę susikūlė padangėse du 
armijos orlaiviai. Abu laku- 

. nai nukrito žemėn ir ant vie
tos užsimušė.

FRANCUZIJOJ PLINTA 
GRIPAS.

Užėjus biauriems 
Prancūzijoj vėl 
siausti gripas arba 
za

orams, 
pradėjo 
mfhu-n •

“Štai kodėl atsistatydino 
Ministerių Kabinetas.* Res
publikos Prezidentas ir Sei
mo prezidiumas — kad kuo- 
greičiausia legalizuotųsi su
darytoji padėtis ir kad nors 
pasauliui butų galima pasa
kyti, jog tai buvo ne kas ki
ta, kaip tik mažas naminis 
nesusipratimas.

“Tad bereikalo šiandien 
džiūgauja smurtininkai sa
vo ‘laimėjimu.’ Mes turim 
rasti būdą pasakyti, kad tik 
ačiū didžiausiai aukai, at
neštai ant valstybės aukuro 
iš demokratijos ir jos vyriau
sybės pusės, Lietuva šiaip- 
taip da apsaugota nuo anar
chijos, savytarpio skerdynių 
ir neišvengiamo nepriklau
somybės pražudymo.”

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAS FRANCUZIJOJ.
Šiomis dienomis Prancūzi

joj buvo rinkimai senatorių į 
aukštesnį parlamento butą, 
ir socialistai laimėjo 8 nau
jas vietas. Komunistai, kurie 
iki šiol Francuzijos senate 
nėra turėję da nei vieno ša
šo žmogaus, taipgi laimėjo 
dvi vietas. T” j parodo, kad 
Francuzijos piliečių ūpas 
krypsta Į kairę. Tai yra svar
bus trapas prieš Lietuvos fa
šistus.



n APŽVALGA B
ŠLEŽEVIČIAUS VALDŽIA 
EUVO ATAKUOJAMA IŠ 

VISŲ PUSIU.
Pradeda galų gale aiškėti, 

kodėl taip lengvai buvo nu
versta Griniaus-šleževičlaus , 
valdžia Lietuvoje — ji norė
jo būti visiems gera, ir ne
norėjo vartoti jėgos.

Atėję dabar iš Lietuvos 
laikraščiai parodos kad vy
riausybės politiką peikė 
visos partijos, prariedant de- 
šiniausiais klerikalais-fašis- 
tais ir baigiant kairiausiais 
maksi nudistais - bolševikais, 
nors kiekvieni kitokiais mo
tyvais. Atakavo ją net ir 
liaudininkai. “Socialdemo
kratas” 49-tame numery 
(1926 m.), straipsny “Ke- 
renščina arba lietuviškas 
lepšiškumas,” rašo:

“ ’ Rytas’ beveik kasdien puo
la ‘liaudininkų' valdžią, vadin
damas jos vedamąjį kursą 
’kerenščina.’ Bet ir valstiečių 
liaudininkų kuopų atstovai, su
važiavę iš provincijos, taip pat 
ją pasmerkė-. Ne vienas iš at
stovų savo prakalbose nurodė, 
kad krikdemu palikta žvalgyba, 
krikdemų valdininkai ir krikde- 

, mų organizacijos gali sudaryti 
krašte tokią būklę, iš kurios 
vargu begalės ‘liaudininkų’ val
džia sveika išeiti. Reikia tikė
tis. kad šis suvažiavimas pra
blaivins liaudininkų vadus, jie 
nusikratys savo ‘kerenščinos’ 
arba lietuviško lepšiškumo. h 
griebsis griežtų priemonių pu
čistų sumanymams išrauti.”

Kairiųjų maksimalistų or
ganas “Kovos Kelias” šau
kia, kad ir socialdemokratai 
negeresni, nes jie užgiria 
liaudininkų buržuazinę poli
tiką. Savo 13-tame numery, 
straipsny “Tik Darbo Res
publika Išnaikins Fašizmą,” 
maksimalistų laikraštis sa
ko:

“ ‘Kovos Kelias’ jau pirmuose 
savo numeriuose nurodinėjo, 
kad dabartinės vyriausybės po
litika prie gero neprives, švel
nus glostymas dešiniųjų — 
klerikališkų fašistų ir buržujų 
—is vienos pusės, ir persekioji
mas kairiųjų — darbo valstie
čių ir maksimalistų darbinin
kų — iš kitos, prie ko gi kita | 
galėjo privesti, jei ne prie fašiz
mo augimo? Bet valstiečių 
‘liaudininkų’ vadai deį .savo 
iHlrzuazišktŠfc ■natūros negalėjo 
leisti pdimri nagan klėrikališ-

• kus buržujus. Socialdemokratų 
vadai jiems pritarė. Vieni ir ki
ti jauto baimę, tik ne iš dešinės,

■ ' bet iš kairės...”

Reakcininkai iš dešinės! 
mano, I 
duota pilna laisvė, nes 
skaito save “tautiškai-', 
tybiško nusistatymo” ž 

Tnėmis.
Kairieji 

kad klerikalai, kaipo atžaga
reiviai, yra dideli laisves ir 
progreso priešui, ir todėl ža
lingi valstybei gaivalui.

Trumpai tariant, sako 
“ Lietuva,” dešinieji J.aro 
balsų veidą ir rodvdumi i 
kairę šaukia valdžiai: "Su
imk jį! Jis Maskvos agen
tas!” Tuo tarpu gi kairieji! 
■rodo į dešinę ir šaukia: "Su
imk jį. Jis Romos agentas!": 

“Lietuva” 284 numery su-' 
ko:

“Tuo metu, kai kraštas gy ve
na sunkų ekonominio gyveninio 
laikotarpį, kai prieš valdžią, 
kokia- ji šiandien Lkliivoi i»e- 
butų. stovi visa eilė svarbių 
praktiškų dienos uždavinių — 
nei vieno tikslaus praktiško pa
tarimo ji negirdi, o girdi iš vi
sur ujimus ir grasinimus: su
imk aną, mušk šitą, arba —už
leisk man vietą. Negana, kad 
tie Įvairus politikieriai nuolat 
riejasi tarp savęs nesutilpdami 
Lietuvoj, kaip katės maiše* jie 
ir valdžiai i ratus kaišioja pa
galius ir per juos jokia valdžia 
—ar ji bus demokratiška, ar 
piutokratiška — Lietuvoj ne
galės dirbti ir išlaikyti krašte 
prideramą rimties nuotaiką.”

Ką gi tai reiškia?
Tai reiškia, kad lietuviai 

___ _ ______________ _______  da neišmoko valstybingumo, 
ja. apginkluota revolveriais ir Tas tečiaus nereiškia, kad Į 
daugelis granatomis. Prie ant- .iuos turi valdyti klerikalis-

kad jiems turi būt!
— 11 !|leH

*

pataikauja ir palaiko komunis
tus ir kitus valstybės priešus.”

Toliaus eina šitos provo
katoriškos interpeliaeijos 
tekstas, kame klenkalai da
ro vyriausybei šitokių kalti
nimų:

“Musų vyriausybei pradė
jus vesti kraštui pragaištingą 
politiką, pataikaujant ir stipri
nant nevalstybinius gaivalus iš 
vienos pusės, iš antros pusės 
kliudant ir slopinant tautinio 
auklėjimo ugdymą... visi tau
tiškai ir valstybiškai nusista- 
ėiusieji piliečiai gyvai susirū
pino šiais vyriausybės žygiais 
ir pradėjo tokiu ar kitokiu bu- 
du i tai reaguoti.

“Įstatymų nurodytąją tvar
ka studentai Įteikė vyriausybei 
atatinkamą raštą dėl mitingo ir 
eisenos. Vyriausybė, vienok, ei
seną studentams uždraudė... 
Lapkričio mėnesio 21 dieną mi- 
nėtasai mitinga^ įvyko Liau
dies namuose... Susirinkimas 
buvo vedamas visiškoj valsty
bingumo dvasioj ir drausmėj...

“Kas tuo laiku vyriausybės 
daroma ? Vvnausybė nusistatė į 
suvesti sąskaitas, šia proga pa- ’ 
sinaudejus. su jos nemėgiama 
tautiškai nusistačiusią ja stu
dentija. Jau 12 vai. Lukšio, Ma- J 
pų ir Prezidento gatvėse. Lais-, 
vės Alėjoj ir prie Karo Muzie-! 
jaus pasirodė skaitlinga polici-

i
t

..ts. Bet darbininkų 
ų veikėjų, jau sukiš
tą 306 ir areštai tę- 
us. Daugelis iš tu 

pirtumi«iM Lietu- 
: klausom y kės obalsio V- —
i (i v Ji _____ _____
.. iino kalėjimuose, ir 

a paskui liejo savo 
■Jąatu Lietuvos žemę 
' *kio legionų ir Ber-

.4 :U>
■ 1-is Vladas Požėla, vi- 

daus iv. -.. : ministeris SieževL 
ciaus k;. . cte, prieš kurį tokiu 
)>asiui.; staugė klerikalų ir 

ii >pauda> yra pagarsėjęs, 
n izatorius Geležinio

\ ilk<» raitelių pulko, atmušusio ; 
beri: .r.: įlinkus nuo Šiaulių.”

žinoma, ardydami darbi
ninku < >1 <anizacijas ir areš
tuodami ją vadus, klerikalai 

u fašistais sako, kad tai esą 
•-bolše\ ikai.” Bet “bolševi-1 
kai'" i vadina visus, kas: 
cik i < .Uuoja kunigui ran
kon. i ak ir valstiečių liaudi
ninku suvažiavimą jų “Ry
tas" pavadino “bolševikais' 
iš Maskvos.”-
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raštis. Jis pritaria Smetonai Coolidge’o politikos vedė- 
ir jo kompanijai, bet vi3gi ir jas Kellogg yra išleidęs pa- 
jis mano, kad buvusioji Gri- aiškinimą, kad jo vedamas 
niaus-Šleževičiaus valdžia Valstybės Departamentas ši- 
turėjo išperti fašistams kai- ta propaganda visai neužsi- 
1Į. Savo 101-mame numery

.\e vienas jų turėjot jisai sako:
Jaa iškentėti metui ,

ima. Wheeler perskaitė Se
nate šilą paaiškinimą ir pa
sakė :

Lenkijos 
Fašistai.

ė

! ;t*

Tuo tarpu gi klerikalai ir 
kitokie juodašimčiai iš deši
nės rėkė visa gerkle, kad val
džia tik juos persekiojanti, oi 
maksimalistams ir bolševi
kams duodanti pilniausią 
laisvę “profsojuzus” tverti ir 
traukti Lietuvą prie Sovietų 
Rusijos. Štai keliatas ištrau
kų iš tos garsios interpelia
cijos, kurią visos “tautiškai- 
valstybiško nusistatymo” 
atžagareivių frakcijos Seime 
Įteikė vyriausybei dėlto, kad 
ši nedavė fašistams leidimo 
Išeiti Kaune riaušes 21 lap
kričio. Interpeliacija prasi
deda šitokiu atngalviu:

• “Penkių tautiškų Seimo frak
ciją atstovai konstatuoja, kad 
liūdnais sekmadienio įvykiais 
socialistiškoji vyriausybė paro
dė. jog ji (1) pamirėo tautos 
valią, Mtoio mm tautos idealų 
ir landžioja pačios mimą nepri
klausomybės pradus; (2) ne
teisėtai uždraudė studentų ei
seną; (3) policija iš anksto su
galvojo kruviną ekspediciją; 
(4) kad jes suruoMi kruvini 
įvykiai nėra būvą Lietuvoj nuo 
Muravjove Koriko laikų; (5) 
kad jiems vadovavo patįs mi- 
nistcriai; (•) kad tokių meto
dą gnohdamosi Vyriausybė 
persekioja tautos nepriklauso
mi bes pamatą, pagaliau, (7)
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Naujoji Dmovvskio opozi
cijos partija.

Gruodžio 4 d. Poznanėj 
susiorganizavo nauja lenkų 
nacionalistų partija “Wiel- 
kiej Polski Oboz.” Stei
giamajam partijos susirinki
me dalyvavo 300 delegatų 
su buvusiu Vitoso kabinete 
užsienių reikalų mmistęriu 
Dmovskiu priešaky.

Naujosios partijos vado 
Dmovskio žodžiais kalbant, 
“obozas” nebus politinė par 
tija, kurių pas lenkus yra 
apie 70, bet jis augs Į tautinę 
miliciją ir jungs i krūvą vi
sas dabar esančias lenku |>o- 
litines partijas. Pasak lenkų 
laikraščių, Dmovskis, būda
mas italų fašistų vado Mus- 
solini idėjos uolus rėmėjas, 
suorganizavo lenkų fašistų 
miliciją, kuri mėgins savai
mingai pertvarkyti Lenkijos 
politini gyvenimą. Lenkų 
politikai nurodo, kad Pozna
nės nacionalistų konferenci
ja yra tiesioginis atsakymas 
Į maršalo Pilsudskio šeimy
nišką pasikalbėjimą kuni
gaikščio Radvilo rūmuose 
Nesvyžy, kur Pilsudskis suė
jęs Į per daug artimą kon
taktą su lenkų aristokratais. 
Kovai su Pilsudskiu ir jo 
naujais šalininkais aristo
kratais Dmovskis ir sutraukė 
i krūvą lenkų nacionalistus, 
kurių vyriausias uždavinys 

jeigu nedarytų taip, bus peržiūrėti visų konserva- 
kaip Wall Streetas reikalau- torių partijų programas ir 
ja. kiek galima suvienodinti jų

i Jeigu Wall Streetas užsi-ive^im^-
spirs apskelbti Meksikai ka-i Poznanės nacionalistų 

'konferencijai vadovavo pats 
Dmovskis. Jis pasakė ilgą 
programinę kalbą, kuriai 
karatai pritarė buvęs lenkų
^VUVl vv V lt cnuirtiu'

Amerikos žydų socialistų generolas ’Ttalleris, buvęs fi- 
The Daily For- nansų ministeris Zdziechov- 

gavo iš Berlino šito
kią telegramą:

“Gruzijos Socialdemokratų 
Partijos atstovybė gavo čia 
nuo partijos Centro Komiteto 
iš Tifliso oficiali pranešimą, 
kad Sovietų politinis teroras 
prieš socialdemokratus tęsiasi 
nepažabotas.

“Kas diena socialistai areš-

“...niekur pasaulyje taip len
gvai perversmas neįvyko, kaip 
Lietuvoj. Vadinamieji ’fasištai’ 
valdžią paėmė be jokio pasi
priešinimo. Ko vertas sargas, 
kurs taip be mažiausio pasi
priešinimo užleidžia priešui ar- ponas Kellogg turi būt tuojaus 
ba plėšikui saugojamas gery
bes. Na, o juk Sleževičiaus-Po- 
žėlos valdžia nebuvo koks pa
prastas sargas, o valstybės sar
gas su visomis šalies karinėmis 
spėkomis savo užpakalyje.”

“Darbininkas” čia

“Jeigu Valstybės Departa
mentas varo šitą propagandą 
norėdamas sukurstyti šią šąli 
prieš draugingą valstybę, tai 
liaudis turi šitą faktą žinoti »r

prašalintas iš Valstybės Sekre
torių.”

Visa šitų kivirčų paslaptis 
yra kapitalas. Wall Streeto 
plutokratai yra Įdėję i Mek
sikos žibalo šaltinius ir vario

visai kasyklas daug pinigo. Pakol 
netyčiomis pasakė tiesą, bu- Meksikoj viešpatavo kuni- 
tent, kad jo giriami fašistai e-aj su despotu Diazu prieša- 
yra plėšikai, kuriuos valdžia kv, tai VVall Streeto parazi- 
turėjo iššaudyt.

i lai galėjo išnaudoti Meksi
kos gamtos turtus už kyšius, 

sukilo ir kunigų 
valdžią nuvertė. Dabartinė 
Meksikos valdžia su Callesu 
priešaky pradėjo žiūrėti sa
vo šalies geroves. Svetimus 
atėjūnus ji apkrovė mokes
čiais. Jeigu jus imat iš musų 
žemės žibalą ir kitokius tur
tus, tai jus turit mums užtai 
ir užmokėt, pasakė Calleso 
valdžia.

- .1 Ant Wall Streeto pasidarė
das ir sudaro dideli pavojų lerMaa “Meksikoj kįla bol- 
Panamos kanalui. iševizmo šmėkla,” pradėjo

Šita šlykšti propaganda šaukti svetimų turtu grobi- 
buvo jau ne syki dementuo- kai. Todėl nėra ko nei stebė

tis, jeigu Washingtono poli
tikieriai Wall Streetui “tura- 
įvoja.” Coolidge’o administ
racija nebūtų kapitalistų vai- •• v » t •;dzia, .

I 
I

1MA COOLIDGE’O POLI- Bet šalis 
T'KIERIUS UŽ APY

KAKLĖS.
Jau buvo rašyta, kad Val

stybės Departamentas Wa- 
shingtone varo nedorą pro- 

KENO RANKOMIS BUVO pagandą prieš Meksiką, no- 
SUGRIAUTA LIETUVOS “

RESPUBLIKOS VAL
DŽIA?

“Naujienos*’ sako:
"šiek-tiek nušviečia

Chicagos

daugelis granatomis. Prie ant- turi
rosios nuovados lauke raitosios kai-fašistiška kumščiu, 
policijos rezervas ir iššauktas Šalis išbuvus tiek melų 
buvo gusaru eskadronos. Bet svetimų vergijoj, šalis vos 
kiek vėliau minėtose gatvėse tik pradėjus nepriklausomu 
pasirodė ir raitoji policija, ap- gyvenimu gyventi, gali turė- 
ginkluota šautuvais ir Vidaus ti daug nepasisekimų: bei 
Reikalų Ministerio p. Požėlos * " _
Įtaisytomis liūdnos atminties kuo daugiausia laisvės, 
caro laikų kazokiškomis nagai- tik laisvi būdami žmonės ga- 
komis... j Ii savo gyvenimą pagerinti.

“Taip pasiruošusi vyriausy-' Todėl nuvertimas koalici-

užtai jos piliečiai turi turėti
nes

bė laukė studentų susirinkimo nės valdžios, kuri nenorėjo | 
pabaigos. Susirinkimas pasi- savo piliečių- laisvės varžyti,I
baigė. Studentai-studentės žen- yra didžiausis prasižengi
me gatvėn, čia juos tuoj sutiko mas prieš Lietuvą, ir mes 
policija, prie pačių durų prade- esam giliai Įsitikinę, kad 
jusi juos stumdyt ir storžėviš- Lietuvos liaudis už šitą, 
kai koliot... Taip stumdoma, ko- smurtą niekuomet klerika- 
liojama ir niekinama studenti- lams-fašistams nedovanos. Į 

i
liojama ir niekinama studenti- lams-fašistams nedovanos, 
ja — musų tautos žiedas ir bu
simieji valstybės vadai, priėjo 
ligi antrosios policijos nuova
dos, kur p. Požėla nusistatė 
išmaudyt musą kilnųjį jauni-' 
mą jo pati— kraujuose už jos 
drąsų pareiškimą nepasitenki-' 
nimo valdžios pragaištingaja1 
politika. ---■•■■■ ■ į
'"“...policijos rezervas išjojo iš 
pasislėpimo vietas ir visu smar- ‘ 
kurnu paleido arklius tukstan-' 
tinėn minion. Raiti įsiveržė i 
pirmąsias eiles, miadanu pako- ‘ 
ją kas pakliuvo ir mušdami ką 
pasiekdami nagaikomis, kar
dais ir šautuvų kulbėmis... Ir 
visa tai vyko prie Respublikos 
Prezidento rūmų ir Basanavi
čiaus sukaktuvių iškilmių išva-1 
karėse.

“Tuo pat metu tokia pat kru
vinoji ekspedicija vyko ir Lais
vės Alėjoje prie Ministerio Pir
mininko p. Šleževičiaus butau. ;

“Policijai į pagalbą ėjo ko
munistai, gaudydami tamses
nėse gatvėse atskirus žmones ir 
juos mušdami. Tai^ paiv.', Ma- 
pų gatvėj komunistu labai su
mušta pavasarininkų eentfo 
valdybos narė studentė Laba
nauskaitė.

“Tokių liūdnų įvykių Lietu
va nėra mačiusi nuo Muravjo* 
vo Korikn ir Kražių kruvinosios 
istorijos laiką.”

Tai šitaip Šleževičiaus vy
riausybė buvo atakuojama iš 
dešinės. ' ' : '• I

Kurioj gi pusėj tiesa? : 
Tiesa yra tame, kad parti- ‘ 

jos tarp savęs besipešdamos 
norėjo išnaudoti valdžias 
aparatą kiekviena savo pu- ’ 
sei palaikyti.

Klerikalai norėjo, kad

kairieji reikalavo, i^d kleri
kalai «u . asistais IftMCų paza 

[boti. ‘ ‘

“TAUTIŠKAI-VALSTY- 
BIŠKI” DIKTATORIAI 

SMAUGIA DARBININ
KŲ ORGANIZACIJAS.
“Naujienos” rašo: 
“Smurtininkų. padariusių

šitą 
klausima Chicagos ‘Tribūne’ 
korespondento spėjimas, kad 
pervartas Kaune esąs atliktas 
buvusiųjų caro oficieriu ranko
mis. Tų olicirrių Lietuvos ar
mijoje yra daug. Beveik visose 
svarbesnėse karuomenės vieto
se sėdi arba karininkai, tarna
vusieji carui, arba tiesiog rusai 
monarchistai, pabėgusieji iš so
vietų. Juos tenai pasodino kle
rikalai. per šešis metus šeimi
ninkavusieji Lietuvoje.

“Tuos gaivaius slaptai orga
nizavo klerikalų ir Smetonos 
agentai Lietuvos armijoje, ir 
jie. atėjus patogiai valandai, 
pasivers valdžią už gerklės... 
‘lietuvystės’ ir ‘tėvynės meilės’ 
vardu!”

Iš Smetonos nieko kita ir 
negalima tikėtis. Jis yra gry- j 
no kraujo monarehistas ir 
reakcininkas. Juk jis buvo 
vienas tų judošių, kurie re
voliucijos paiiuosuotą iš ca
ro vergijos Lietuvą norėjo 
Įkinkyti i kitos monarchijos 
jungą ir buvo jau pasikvietę 
svetimtauti Urahą užimti 
Lietuvos sostą!

igmHnotą^pervartą Lietuvoje, 
kortos tapo^afufeRfgtbs. Jie jau 
nesako, kad Lietuva turinti būt 
priešinga sovietų Rusijai; at
virkščiai, jie praneša, kad jie 
remią padarytąją su rusais su
tarti ir nori su jais kooperuoti.

“Apie lenkų mokyklas, dėl 
kurią jie pirma taip baisiai 
šaukė, dabar jie savo pareiški
muose nė neužsimena.

“Visas Lietuvos fašistų ir 
klerikalų riksmas dabar yra at
kreiptas tiktai prieš komunis
tą partiją, kuri buk rengusis 
prie ginkluoto sukilimo. Bet 
rėkdami apie komunistus, jie 
daro užpuolimą ant darbininkų 
■■iją (profesinių sąjungų), ku
riose komunistai turėjo tik 
menką mažumą. Iš 20 tūkstan
čių darbininkų, susiorganizavu
sią j profesines sąjungas Lietu
voje, tik apie 3 tūkstančiai bu
vo komunistų įtakoje. Ir iš šitų 
3 tūkstančių profesinių sąjun
gų nariu toliaus vis didesnis 
skaičius stojo prieš savo subol- 
ševikėjusius vadus. Butų pra
ėję dar keletas mėnesių ir iš 
komunistų ‘galybės’ butų bepa- 
bkę tilt sk i vytai.
. “Tečiaus kariniai Lietuvos 
diktatoriai užpuolė profesinių 
sąjungą Centro Biurą, uždarė 
jį ir konfiskavo jo iždą!”

Tas nežmoniškas klerika- 
lų-riksmas, kad Lietuvai grę- 
sia “polonizacijos” ir “bol- 
ševizacijos” pavojus, buvo

X)

■ >. . •

irėdamas sukelti prieš ją vi
suomenės opiniją, šitos pro
pagandos tikslas yra Įkalbėti 
Amerikos žmonėms, buk 
Meksika yra bolševizmo liz-

ta. Buvo nurodyta, kad Mek
sikoje bolševikai labai ne- 

1 skaitlingi, ir kad tie patįs su 
I Calleso valdžia kovoja. Kuo- 
met iš Jungtinių Valstijų an
dai nuvyko i Meksiką komu
nistų agitatorius Wolfe, jis 
buvo tuojaus deportuotas.

Nežiūrint šitų faktų, Jung- ___
rimu A aisti jų spaudoj vis da rą taj jr karas, 
tebėra skleidžiamas melas, ___________
buk Meksika yra “bolševiz- ___________________
mo lizdas.” i

!

BOLŠEVIKU TERORAS
Šiomis dienomis Associa- GRUZIJOJ NESILIAUJA, generalinio štabo viršninkas 

ted Press agentūra išsiunti- 
nėjo Amerikos laikraščiams dienraštis 
žinią, kurioje buvo Įspraus- war(j ” 
tas šitoks sakinys: ; j

“Tarp Jungtinių \ alstiji; ir 
Panamos Kanalo lenda Meksi
koj pučiama bolševikiškos he
gemonijos šmėkla.”

Senatorius Wheeler (de
mokratas) perskaitė šitą ži
nią Senate ir pareikalavo, 
kad Senato Komitetas Už-: 
sienio Reikalams tuojaus su
šauktų Associated Press ir 
kitų spaudos agentūrų atsto
vus ir ištirtų, ar tik ne Vals-

“DARBININKO” NUO-
. MONĖ.

Sd Bostono “Daiftinin- tybės Departamentas šitas, 
•žinias; tain “snalvimia,’’

i
i

I
i
I
ĮI

kašmyro ‘.klerikališkafe laik- žinias taip “spalvuoja.

Keleivio Kalendorius 
1927Metams

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.

skis, kuri pilsudskininkai 
skaudžiai sumušė spalių m. 
1 d. ir kiti konferencijos da- 

^įlyviai. Tarp kita ko Dmovs- 
: kis per savo kalbą pabrėžė, 
;kad neverta gaišti laiko il- 
•giems debatams, nes neži- 

’inia. kada prisiartins valan
da Lenkijai gelbėti iš pavo
jaus. Anarchija Lenkijoj au- 

, ganti taip greit, kad niekas
tuojami ir grūdami i negali numatyti, kada jai
Daug jų buvo ausaudj-ta be tei-; nukhįtj , įe|
smo. Per du pastaruoju, metu to reikia skubiai or?anizuo_ 
daugiau ka>P oO»įaunika'e,u:tisirna;ij izacija
,r anaugu^iu itarbmnAų dau- ,.emt jararchija disciplina ir 
giausiasocjaldemdtttafu tavo č; va(]u' atsak'(,m,b(. 
nužudyta. PraneSnne paduoda-,..0bo2o- karininkaj nĮbus 
ma ,r vardai yuaaudytuju. !renltamii o sKiiami> ka?> 

“Pranešimas taipgi griežtai Dmovskio nuomone, reika- 
užginčija Sovietų i * • " ' ' ‘ ~
agentūrų platinamą pasaką.' 
buk dabar politiniai jau nebe-' 
aiunėtami j Soloveeko aalta Jis naujos partijįeautvarkymas. 
paduoda y>sa eit, socmtata Jj|m vadovaus 
vardų, kurie nesenai da buvo j • .... - - J
tas žiaurias salas ištremti.”

Turbut niekur pasaulyje kimos susidės iš provin- 
darbininkai nėra tokios Gol- *

spaudos jinga tvarkai palaikyti.
j Wielkiej Polski Obozo 
s konferencijoj nustatyta ir

* !, rvba ir jis bus paskirstytas 
; Į penkias regionines koman-

Į
gotos kentėję, kaip nelai- Komandų vadai vadinsis

eijos ir apskričių pakoman-

(Iš “Keleivio Kalendoriaus 1927 m.)

"oboznais.” Per konferenci
ją numatyti ir komandų vir
šininkai. x •. /,

Rašant apie naujai susjda- 
iriusią lenkų nacionalistų 
; partiją reikia prisiminti, kad 
dar prieš karą Dmovskis ir , *ii - i •

mingoj Gruzijoj po bolševi
ku diktatūra.

I *
■i

ANGLIJOS DARBININKAI
SKELBIA KOVĄ KO

MUNISTAMS.
Anglijos unijų vadai nu- Pilsudskis priklausė dviems 

tarė apskelbti "kovą komu- , rtmgiems politiniems o- 
• a 1 Tirą O T Irt-O loibnnistams, kurie ardo organi

zuotų darbininkų vienybę, 
šmeiždami jų vadus. Tuo 
tikslu unijų viršininkai turės 
20 ir 21 sausio konferenciją, 
kur bus apkalbėta kovos bu
dai. Norima išvyti iš unijų 
visus komunistus.

“Naujienos"’ sako:
“Lenkų jie neužkabina. Nė 

vienas lenkas Lietuvoje nėra

/' <-
T .

’ t f I
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DANGIŠKAS choras
KAINA KALENDORIAUS 50 CENTŲ, BET 

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS TIKTAI KVOTE- 
RIS. TAIGI PRISIŲSKIT 25 CENTUS, IR TUOJ 
GAUSITE KALENŲORIŲ.

“KELEIVIO” ADMINISTRACIJA.

MIRĖ LIETUVIŲ GRAMA
TIKOS AUTORIUS.

Gruodžio mėn. 6 d. 3 vai. 
nakties Kaune mirė sulaukęs 
55 metų amžiaus lietuvių 
g-ramatikos autorius Juozas 
Damijonaitis, kuris tapo iš
kilmingai palaidotas Kauno 
kapinėse 7 d. gruodžio mė
nesio.

bozams. Ilgą laiką jie gyve
no nuošaliai nuo politinio 
veikimo: Pilsudskis savo 
dvare netoli Varšuvos, o 
Dmovskis istoriniam lenkų 
nacionalistų demokratų cen
tre Poznanėj. Jų prasidėjusi 
politinė dvikova turės didelę 
politinę reikšmę. Lenkų sei
mas baigia savo terminą 
1927 metų spalių mėnesf 
Varšuvoj kalbama, kad sei
mas bus paleistas ir anks- 
čiau-Naujam lenkų “obozui” 
pritaria ir lenkų arkivysku
pai, kinių nuomone, Pilsuds
kis ir jo draugai esą tikybi
niai indiferentai.

Kas laimės — parodys 
ateitis. Rimgaudas.

f
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No. 2. Sausio 12 d., 1927. KELEIVIS

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

To niekas nepeikia.

BROOKLYN, N. Y.
Pranešimas Brooklyno vi
suomenei. Įvyksta didelės ir 

svarbios prakalbos!
Sausio 15 d. (vakare) 

Miller’s Grand Assembly, 
ant Grand ir Havemayer st.. 
Įvyksta labai didelės ir labai j 
svarbios prakalbos. Kalbėsi 
geriausi ir gabiausi lietuvių' 
pažangiosios srovės kalbėto
jai: “Naujienų” red. iš Chi
cagos P. Grigaitis, “Kelei
vio” redak. S. .Vlicheisonas ir 
adv. F. J. Bagočius iš Bosto
no. Taigi, kaip matot, kalbės 
geriausi kalbėtojai, tai gali
te suprasti, jog bus ko pasi
klausyti.

Prakalbos yra rengiamos, 
kad išaiškinti tuos Įvykius, 
kurie turėjo vietos Lietuvo
je. Smetoniniai - fašistinis 
perversmas Lietuvoje suinte
resavo visą Amerikos lietu
vių pažangiąją visuomenę, ir 
todėl yra būtinas reikalas tu
rėti aiškų supratimą kaip 
apie perversmo priežastis, 
taip ir apie pasekmes, kokios 
gali būti.

Visai nesenai vietos ko
munistai turėjo savo prakal
bas apie Lietuvos Įvykius. 
Bet tos jų prakalbos Įvyko 
labai keistai: susirinkimas 
buvo šaukiamas ir svetainė 
buvo paimta dar prieš Įvyk
siant perversmui Lietuvoje, 
tikslu protestuoti prieš “kru
vinąją” Lietuvos valdžią, 
kuri dar nebuvo nuversta. 
Bet Lietuvoje perversmas 
pakeitė ir komunistų susirin
kimo tikslą: prisiėjo protes
tuoti prieš Lietuvos smurti
ninkus, o “apgailestauti” tos 
valdžios, kurios niekinimui 
tas susirinkimas buvo šauk
tas. Taigi, kaip matote, su 
komunistų prakalbomis atsi
darė veidmaininga komunis
tų politika. Protestą rengė; 
prieš vieną valdžią, o pro-;v> 
testuoti prisiėjo jau prieš šizrno 
kitą.

Sausio 15

penktas prisakymas “Neuž
mušk”?

Išėjus fašistams lauk,.sve
tainėj liko ramu ir kalbėto
jas tęsė savo kalbą toliau. 
Po prakalbų buvo renkamos 
aukos kovai su fašistais. Su
rinkta apie 25 doleriai. Su
sirinkimas užsibaigė ramiai.

Viską Matęs.

17 T

LAWRENCE, MASS. 
Protesto rezoliucija prieš 

Lietuves fašistus.
Kadangi gruodžio 17 d. 

klerikalai ir smetoniniai tau
tininkai, atsivedę i Lietuvos 
Seimą ginkluotas spėkas, nu
vertė koalicinę liaudininkų- 
socialdemokratų valdžią ir 
ginklo pagelba užkorė ant 
Lietuvos liaudies kruvinųjų 
fasištų valdžią naudai darbo 
žmonių išnaudotojų;

Kadangi šis pervesmas 
teikia Lenkijai galimybės 
pavergti Lietuvą po savo le
tena ;

Kadangi Lietuvos viduje' 
tampa atgaivinta kruvinoji; 
klerikalų inkvizicija prieš 
darbininkus ir valstiečius, ir 
kadangi vėl prasidėjo darbi
ninkų organizacijų persekio
jimas, jų veikėjų terorizavi
mas ir baisi priespauda,—

Todėl mes, Lawrence’o 
lietuviai, susiėję i masinį su
sirinkimą, i L. U. K. Svetai
nę, gruodžio 26 d.. 1926m. iri 
apsvarstę ši Lietuvoje fašis-j 
tinį perversmą,

1) Griežčiausiai smerkia-' 
me ši Lietuvos fašistų smur
tą ir skelbiame jų valdžiai 
neatlaidžią kovą;

2) Mes raginame ir kvie
čiame Amerikos lietuvius, 
kaip darbininkus, taip profe- { 
sionalus ir darbo inteligen-. 
tus, suvienytomis spėkomis { 
stoti prieš Lietuvos fašistus

; ir jų šalininkus Amerikoje;
3) Mes raginame visus fa-i 
—) priešininkus stoti i

bendrą frontą kovai prieš
d prakalba* fašistus ir rėmimui Lietuvos 

rengia L. S?S. 19 kuopa. At-'įia.u<ii.«s. judėjimo prieš tuos
silankykite visi ir visos.

Pranašas.
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Pasiimkime Namo Kelis
NAUJUS VICTOR 

REKORDUS
Savo pasitenkinimui reikia žinoti, kaci laike ilgu žiemos 
vakaru, turint Victrolą ir Victoro Rekordus, visuomet 
galima turėti smagumą, grajinant muziką, dainas arki 
šokius, kada tik jus norit.
Gražius mergas
.Miela širdžiai

—šv. Vincente ('boras
—Sv. Vincente Choras

Na 10 coliij 75c.
.Mano šieloj šiandien švnetė —Kamila Jozevskaitė
Kad Aš Našlaitėlė —Kamila Jozevskaitė

No. 78985. 10 colių 75c.
Cuckoo—Waltz —International No»elty Qt.
I.ena—ScKuttischc —International Novelių Qt.

No. 2V253. 10 colių 75c.
.Jeigu jus negirdėjot Naujos 
Orthphonic Victrolos. jus galite 
išgirst bile vienoj krautuvėj pas 
musu par<Javėjus. Paprašykit 
artimiausi Virtor pardavėjų pa- 
grajiti virš«nii>ėCus rekordus ant 
Naujos Orthphonic ir parodyt

Victrolų keliat® rųškj nuo
$17.50 aukščiau.

Katalogai Victrolų ir rekordų 
IteCuvrų kalba dykai artt parei
kalavimo.
Dėl gerų pasekmių, vartokit Victoro rekordu- ant Victoro instru- 
nr.eatų. su adatem (arba Tuag-Soae Styli). Tėmykit vamaženklį.

Orthophonic ^/įctrola
VICTOR TAI.KING MACHINECO. CAMDEN. N. J.. U. S. A.

i NEW BRITA1N, CONN. žmonėms išsirinkti valdžią,į 
’ ___i i Ccnnecticut į kokios jie nori,

• a I r x j 1 , *1 • X •
I Atsišaukimas į ___________
i valstijos lietuvių Amerikos 

piliečių crganizacijas.
j \’ew Britaine gyvuoja Lie- 
i tuvių Brolių Amerikos Ukė- 
Jsų Kliubas. Tai yra beveik 
seniausia šioj kolonijoj lie
tuvių organizacija, kuri turi 
suvirš 200 narių.

Šito kliubo susirinkime, 
laikytame lapkričio 8 d., 
1926 m. tapo pakeltas svar
bus klausimas: ar nebūtų 
geras daiktas, kad Conn. 
valstijos lietuviai Amerikos 
piliečiai subendrintų savo 
spėkas, tai yra, kad visi 
Conn. valstijos lietuvių A- 
merikos piliečių kliubai bei 
jiems panašios organizaci
jos sudarytų vieną sąryšį ir 
galėtų veikti iš vieno politiš
kuose klausimuose?

Kadangi šiandien lietuvių 
spėkos yra išsklaidytos Į vi
sas puses, tai atėjus ar tai 
valstijos ar visos šalies rin
kimams, mes pasirodom vi
sai silpni ir politikieriai ma
žai domės į mumis kreipia. 
Todėl mums neatbūtinai rei
kia savo spėkas subendrinti 
nors politiškame veikime.

Butų malonu šiame klausi
me išgirsti nuomonė iš kitų 
kliubų bei kitokių pilietiškų 
organizacijų. Mums rodosi, 
kad šis klausimas svarbus ir 
reikėtų juomi susidomėti.

L. B. A. U. Kliubo pirm.
V. Vitukinas.

Kad butų panaikinta mir
ties bausmė ir nubausti tų 
keturių nužudytų darbinin- 
kų vadų žudytojai,

Kad kuogreičiausia butų 
paleisti iš kalėjimų visi fa
šistų areštuoti politiniai ka
liniai.

Mes pareiškiame, kad 
skelbsime griežtą kovą Lie
tuvos smurtininkams ir rem
sime visais galimais budais 
Lietuvos kovojančius darbi
ninkus ir visus klerikalų fa
šistų priešus.

Masinio mitingo komisija: 
F. Grybas,
J. Markūnas, 
J. Kreivėnas.

BROOKLYN, N. Y. 
Bomai pasmaugė Višniaus- 

kaitę-Š vare ienę.
I

Prieš Kalėdas du bomai 
čia Įsiveržė Į Amelijos Švar- 
cienės namus, kuomet jos 
vyras buvo išėjęs darban ir 
pareikalavo pinigų. Kada 
moteris jiems pasipriešino, 
jie pradėjo ją smaugti, pas
kui surišo už nugaros ran
kas, supančiojo kojas, užri
šo burną ir numetę kniūpsčią 
ant glindų pradėjo krėsti 
namą. Surankiojo visus žie
dus ir kitokius auksinius 
daiktelius, rado $500 pini
gais, ir viską pasiėmę pabė
go-

Moteris negalėdama už
rišta burna išrėkti, gulėda
ma pradėjo mušti kojomis i 

į grindis. Ji mušė pakol žmo- 
i nės atėjo iš apačios žiūrėti, 
i kas čia darosi. Radę ją su- 
i rištą, paliuosavo. Švarcienė

j 
j

HAM1LTON, ONT., 
Margumynai.

Šiuo tarpu darbai pas___ ____________________
mumis eina gerai, bet iš ki- buvo jau vos gyva, nes bo- 
tur pribuvusiems darbas maį ja labai prismaugė. Ji 
sunku gauti. Kadangi laukų:buvo nugabenta i ligonbuti, 
darbai pasibaigė, tai Į mies- kur pasirgus 3 sąvaites mirė, 
tus privažiavo daug bedar-1 Velionė buvo tikra lietu- 
bių, iš tos pnęzasties jaučia- vė tik Iatvio ištekėjusi, 
mas darbininkų perteklius. į iš namų ji vadinosi Amelija

Pastaruoju laiku Į čia at- Višniauskaitė. Iš Lietuvos ji 
važiavo keliatas grinorių iš atvažiavo į South Bostoną 
Lietuvos. j pas savo broli A. Višniaus-

Čia gyvuoja S. L. A. 278• ką, kuris dabar gyvena Dor- 
kuopa, prie kurios priguli į chesteryje, Bo.4tono prie- 
mažas būrelis lietuvių. Išviso • miestyje. Jis buvo nuvažia- 
čia lietuvių priskaitoma apie, vęs su žmona Į velionės šer- 
12 šeimynų ir apie 18 pavie-jmenis ir tik šiomis dienomis 
nių, neskaitant vaikų. Už sugrįžo, 
kelių metų bus pulkelis čia 
augusio jaunimo. Jeigu tas 
jaunimas butų gerai auklė- 
iiamas, tai galima butų 
'džiaugtis, bet ne visi tėvai 
rūpinasi savo vaikus tinka
mai išauklėti. Yra tokių mo
tinų, kurios dar visai jaunas' 
savo dukreles pratina prie 1926 m., 
gėrimų ir vaikinų.

Nors, kaip sakiau, nedaug 
lietuvių čia gyvena, vienok 
ir tie tarp savęs vaidijasi. 
Teko girdėti, kad J. K. trau
kia teisman V. P. neva už 
apšmeižimą. Gėda lietu
viams, kad savo tarpe nemo
ka laikoj gyventi.

Viską Girdėjęs.

CAN.

Velionė buvo tikra lietu-

f

Rep.
CHICAGO, ILL.

Chicagos miestas sparčia} 
auga ir švarinami.

Noriu “Keleivio” skaity-l 
tojams pranešti apie Chica
gos miesto augimą ir nuosa
vybių kilimą.

Per paskutinius 3 metus 
Chicagos miestas pastatė 
vien tik mokyklų už 250 mi
lijonų dolerių. Dabar pradė
jo gilinti ir valyti kanalą. 
Šitas darbas kainuos 10 mili
jonų dolerių. Pavasarį žada 
daugiau kasti požeminių ke
lių (tunelių) ir eina galutini 
pasitarimai gilinti Calumet 
upę. šitas darbas kainuos 6 
milijonus dolerių. Beto, ža
dama statyti prieplauką už 
3 milijonus dolerių. Senos ■ 
bakūžės visur griaunamos, o ■ 
statomi didžiausi budinkai. 
Patogesnei transportacijai 
platinamos 5 gatvės ir graži
namas visas miestas Chica- 
ga dabar turi 3 milijonus gy
ventojų, o už 10 metų tiki
masi turėti 5 milijonus. Mie
stas auga ir bujoja, nes jo 
augimui yra patogios aplin
kybės.

FRANKFORD, PHILA- 
DELPHIA, PA.

Protesto rezoliucija prieš 
Lietuvos smurtininkų 

valdžią.
Kadangi gruodžio 17 d., 

Lietuvos klerikalai 
ir jų dešinioji ranka 
šistai su Smetona priešaky 
atsivedė ginkluotas spėkas į 
Lietuvos Seimą, nuvertė tei
sėtą liaudininkų-socialde- 
mokratų valdžią ir ginklų 
pagelba užkorė ant Lietuvos 
liaudies kruvinųjų fašistų 
valdžią, kuri už mažiausi 
pasipriešinimą kemša Į ka
lėjimus, terorizuoja ir šau
do niekuo nekaltus Lietuvos 
žmones; ir

■ Kadangi toks žygis yra 
daromas, musų supratimu, 
su Lenkijos ir kitų imperia
listų žinia, iš kuinų pusės 

vertė tekėtą Valdžiį tai’uti- gręsia pavojus Lietuvos ne- 
v . .,i .-./.—i priklausomybei, kurie troks-

I pradėjo bėgioti pas savo kaj-i^® pajungti po impe-
jmynus džiaugdamasis, kad,na^in®s I>enkijos kurka; 
• Smetona, I ‘ .
Lietuvos diktatorium, esąs jo 
geras draugas.

Nesidžiauk takiais savo 
draugais, kad vėliaus nerei
kėtų jų išsižadėti.

* ę e

Darbai Uticoj eina gerai. 
Visos dirbtuvės pradeda 
dirbti pilną laiką, bet naujų 
darbininkų nepriima. Į bo- 

! velnines dirbtuves vyrų visai 
{nepriima, nes bosai sako, 
Į kad jiems moterų užtenka.

* $ e

Paskutiniame lietuvių fa
šistų pašalpinio kliubo susi-Į 
rinkime buvo kokie ten rin-j 
Rimai. Prieita prie to, kad

” ‘ 'i fašistai pradėjo 
vieni antriems kumštimis no
sis lyginti. Mat, tokia jau fa- 

Įšistų “staila,” be kumščių

fa-

kiojimą ir galabinimą susi- Į DLTROIT, MICH. 
pratusių darbininkų. Mesi Masinis lietuvių mitingas 
pasižaoame visais galimais pasmerkė Lietuvos fašistus, 
budais remti Lietuvos žmo- Sausio i d Lietuvių Sve- 
nių kovą prieš kruvinuosius tainėje Įvyko masinis mitin- 
rasistus. Taip pat raginame jgas, kuriame tapo išnešta re- 

--men.jos lietuvius !zojjucj ja^merkianti Lietu- 
skelbti griežtą kovą kaip fa- vog klerikaius-fašistus dėl jų 
sistams Lietuvoje, taip ir'įvykinto smurto 17 d. gruo- 
musų klerikalams Arnenko-jįžio nuvereiant teisėta Lie- 
je, kurie vienokiu arba kito- i tn..AC valHžfc* 
kiu buriu tuo. fašistus remia. i iy bu.

kruvinąją fašistų :vo pilnutėlė svetainė. Kal
bėjo keli kalbėtojai ir visi

I—' > zn»» i - A r,o cn
------------------~ ------ -----------------------------------*------ - --------------- “ • Oiiivi x 

kovojantiems dies kova už pasiliuosavima cu valdžia.

smurtininkus ir 
visose lietuvių 
Amerikoje tuo- 
visų lietuvių or- 
konferencijas ir 

komitetus

fašistinius 
tam tikslui 
kolonijose 
jaus šaukti 
ganizaciių 
tverti bendrus 
tam svarbiam darbui;

4) Mes raginame visus A- 
merikos lietuvius, trokštan-

PROVIDENCE, R. I.
Protesto mitingas prieš fa
šistus. Pakviesta policija

tvarkos palaikymui.
Nedėlioję, 2 d. sausio,.—---- - --------- -- ----- :

buvo surengtas protesto mi-, čius Lietuvos liaudžiai pasi- 
tingas prieš Lietuvos fašisti- j liuosavimo iš po fašizmo lete . , 
nę valdžią. Svetainė paimta nos, teikti finansinę pagelba y aidžią, 
neperdidžiausia, bet ir ta ne-iLietuvos darbininkams ir ^Tegyvuoja Lietuvos liau-!smerkė fašistinę samozvan-

tingas prieš Lietuvos fašisti-liuosavimo iš po fašizmo lete

pilna buvo. į valstiečiams.
Kalbėtojai buvo garsinti prieš fašizmą.

Pruseiką, Jankauskas ir kiti. •'Šalin Lietuvos fašistinę
iš po fašistų letenos!

Pirm. B. Jokubonis, 
Sekr. P. Bukšnys.

I

I 
I 
t

UTICA, N. Y.
Įvairios žinelės.

Kaip tik pasirodė žinios 
laikraščiuose, kad Lietuvos 
fašistai Įvykino smurtą ir nu-

leos lietuviškas fašistu vadas

X i •> a i.nau.'na? ii ---- •
bet pasirodė tik vienas Ta-.valdžią! ________ ______
raška iš Bostono, labai silp-1 Pilniausia politinė laisvė (Antspauda) __ ____ 1 . 1- _ _ - T mrrkc rl įrtVomc /Al*ras 
nas ir nuobodus kalbėtojas.

Atidarius susirinkimą, 
tuoj kilo triukšmas iš kleri- 
kalų-fašistų pusės, kas pri
vertė rengėjus šauksies poli
cijos. Kuomet pribuvo poli
cija, musų fašistai-munšai- 
nieriai nusiramino ir davė 
progą kalbėtojui išreikšt sa
vo nuomonę.

Laike prakalbų fašistai 
nerimavo, bet turėjo tylėt 
kaip “oisteriai,” nes bijojo 
uždyką “raidą” gaut. Neku- 
rie iš jų slankiojo apie poli- 
cistus ir pasakojo ką kalbė
tojas kalba, bet kuomet nie
ko tokio priešingo nebuvo, 
tai fašistai gavo nosį nuo po
licijos.

Baigiant prakalbą buvo 
skaitoma prieš fašistų val
džią rezoliucija ir leidžiama 
nubalsavimui. Kai didžiuma 
balsų priėmė rezoliuciją, 
musų fašistai pradėjo triukš
mą kelt. Policija tuoj apra
mino triukšmadarius ir liepė 
ramiai sėdėt arba išeit lauk. 
Fašistams pasidarė neramu 
sėdėt, kuomet “komplimen
tai” jiems buvo, teikiami ir

Lietuvos darbininkams or
ganizuotis ir veikti!

Lai gyvuoja Lietuvos liau
dies kova prieš fašizmą!

Lai gyvuoja kuodraugiš- 
kiausias Lietuvos sugyveni
mas su Sovietų Respublika!

Pirm. S. Večkys, 
Sekr. J. Urbonas.

SO. BOSTON, MASS. 
Rezoliucija prieš Lietuvos 

fašistus.
D. L. K. Vytauto Draugvs-

Kiekvienas kalbėtojų aš
tresnis žodis prieš fašistus 
buvo publikos sutiktas di
džiausiu delnų plojimu, 
žmonių ūpas buvo pakilęs. 
Visų širdys degė neapykanta 

j prieš smurtininkus. Aukų 
(surinkta S! 17.07.

Priimtą rezoliuciją nutar-

A. Siratavich.

tė savo metiniame susirinki- ta pasiųsti Lietuvos valdžiai 
,r lietuvių spaudai. Kadangi A <Xk'JI?*uU ' •• • • -i ••• ■ _

kAiuiciio cncirto-

BROOKLYN, N. Y.
Rezoliucija prieš Lietuvos 

fašistus.
Pagelba smurto LietuvoskrivTnUjf S nuvertė 

liaudininkų ir socialdemo-, 
kratų valdžią ir Įvedė savo 
ginkluotą diktatūrą ant Lie
tuvos liaudies. Visa Lietuva 
paversta i baisiausios reak
cijos stovyklą. Paskutiniai 
pranešimai sako, kad keturi 
darbininkų vadai jau sušau
dyti. Keli šimtai susipratusių 
darbininkų ir valstiečių taip 
pat atiduodama karo lauko 
teismui. Jiems irgi grūmoja 
mirties bausmė.

Mes, Amalgameitų Rub- 
siuvių Unijos lietuvių loka- 
las 54, savo susirinkime 
gruodžio 29 d., 1926, vardu 

jie nutarė išeit laukan. Jie | pusantro tukstančioorgani- 
išėjo keikdami ir grąsindami zuotų lietuvių darbininkų, 
užmušt, tik nepasakė ką?!griežčiausiai pasmerkiame 
Turbut grasinimas buvo tai- kruvinosios fašistų valdžios 
komas rengėjams. Kurgi siautimą Lietuvoje, perse

me, apsvarsčius j 
smurtą Lietuvoj, išnešė se
kančią rezoliuciją:

Kadangi Įvykęs 17 d. 
gruodžio fašistų smurtas nu
vertė teisėtą Lietuvos val
džią ir gręsia išžudymu susi-

rezoliucijos komisija susidė
jo iš darbiečių, tai rezoliuci- ] 
ją pasiuntė tik saviems orga
nams — "Laisvei” ir “Vil
niai,” o "Keleiviui.” kuris j 
turi didžiausią simpatiją A- 
merikos ir Lietuvos darbi-’ 
ninkuose. rezoliucijos ne- . 
siuntė.

Protesto mitingai prieš 
Lietuvos smurtininkus- yra 
pagirtinas daiktas. Visur ir 
visiems reikia protestuoti. 
Bet man rodosi, kad musų 
komunistai šituos protestus 
išnaudoja savo nusmukusio 
kromelio pakėlimui. Visur, 
kur tik jie būna šitų protes
tų iniciatoriais, renka iš 
žmonių aukas ir deda sau Į 
kišenių. Patartina lietuvių 

j organizacijoms apsižiūrėti ir 
neprileisti komunistų prie 

šalin kruvinieji fašistai su surinktu pinigų kovai su fa
savo vadais Smetonomis ir šiZmu. Butų ‘daucr geriau, 
Valdemarais! šalin juodieji ka<] tie pinigai pasiliktų di-

kinimu pilietiškų laisvių ir 
'atsteigimu dvarponių ir ku
nigų viešpatavimo ir, abel
nai, pavergimu Lietuvos 
liaudies dvarininkų ir Lenki
jos imperialistų naudai,—

Todėl mes, D. L. K. Vy
tauto Draugystės nariai, 
griežtai pasmerkiame toki 
Lietuvos klerikalų-fašistų 
smurto žygį ir pasižadam 
moraliai ir materialiai remti 
Lietuvos darbininkus ir vals
tiečius jų koy’oje prieš fašis
tinį rėžimą.

HUDSON, MASS.
Proteste rezoliucija dėl kle

rikalų smurto Lietuvoje.
Kadangi Lietuvos fašis- 

tai-klerikalai užsigeidė iš
žudyti darbininkų vadus 
(keturis jų jau sušaudė) ir 
panaikint darbininkų orga
nizacijas;

Kadangi Lietuvos fašistai! 
ginklu nuvertė teisėtą vai-! 
džią ir Įvedė fašizmo dikta
tūrą, nesiskaitydami su dau
gumos žmonių valia;

Kadangi fašizmo užvieš- 
patavimas i _ L______
biednuomenei ir visai pažan
giajai visuomenei beteisę, 
nelaisvę ir politinį terorą; . . .-

Kadangi šitokis fašistinis niekur neateina, 
j ----

i
i

reiškia Lietuvos karštieji

kuris paskirtas į b)<iei
nacini Mes, Pašelpinė Draugys

tė “Lietuva,” laikytame me
tiniame susirinkime sausio 
2 d., 1927 m. savo name po 
No. 4647 Melrose st., Frank- 
iford,Philadelphia, Pa..griež- 
tai protestuojame prieš Lie
tuvos fašistinę valdžią ir jos 
pražūtingus ir kruvinus dar
bus, ir pareiškiame, kad nie
kuomet tos valdžios nepri- 
pažinsime ir neremsime.

Draugystės “Lietuva” val
dyba:

Prėz. R. Dambrauskas, 
Prot. sekr. A. Kupchunas, 
Fin. sek. V. J. Senkevičius, 
Iždin. J. Masiulis.

(Antspauda)

• *

žy gis yra despotiškas, trem
piantis žmonių teises ir lais
vę, laužantis pačią šalies 
konstituciją ir užkariantis 
daugumai šalies žmonių ma
žumos fašistinių grobikų 
diktatūrą,—

Todėl mes, Hudsono lietu
viui, susirinkę i masinį rrfitin- 
gą 1 d. sausio, 1927 m. H. L. 
P. Kliubo Svetainėje, 17 
School st.. Hudson, Mass,

Naudokis tuojau savo in- 
Įdu (kunu), rytoj jis gali su- 

Žinių Rinkėjas. skilti. Talmudas.

klerikalai, Lenkijos impe- Česnių ir atsakomingų drau- griežtai smerkiame tokį kle-
ao-antaiT •• 1.......... .4L-.il-. ročic-tn ’rvrri >»•rialistų agentai! 

Pirm. N. Januška, 
Sekr. M. Kazlauskas.

gijų globoj, kol bus galimu
juos pei i’isti i Lietuvą.

Darbietis.

rikalų fašistu žygį ir reika-
’laujame:

Kad butų leista Lietuvos! viršminėtame susirinkime.

PROTESTO MITINGAS
PITTSBURGH, PA.

Pittsburgho lietuviai rengia didelį protesto mitingą ir 
prakalbas prieš Lietuvos smurtininkus, kurie nuvertė Lie
tuvos demokratinę žmonių išrinktą valdžią ir įsteigė juodą 
kunigų ir fašistų diktatūrą.

Vyriausiu kalbėtojum bus dr-gas P. GRIGAITIS iš Chi
cagos, “Naujienų” redaktorius.

Mitingas ir prakalbos įvyks SAUSIO 19 D., Seredos va
kare nuo 7:30,142 ORR ST. PITTSBURGH, PA.

Kviečiame vistu Lietuvos laisvės šalininkus dalyvauti 
.........S. BAKANAS.
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iflioro ant saidvoko. Kiti 
mislino. kad čia duris atsida-_ _ _ _ _ PROTAUKITE!

:rė. ir pradėjo bėgti laukan. 
Aš pats. Maike. be mažko 
nenudardėjau stačia galva 
žemyn. Tuo tarpu, vaike, at
važiavo keli policijos veži
mai ir visą musų patriotišką 
mitingą išvežė i džėlą. Tai 
taip, vaike, ir man prisiėjo 
už Lietuvą nukentėt. Tik tu. 
M Aike, niekam apie tai nesa
kyk,ba kaip bedieviai da.ži- 
nes, tai jie juokus iš mus da
rys. Žinai, mes esam tautiš- j 
kai-valstvbiškai ’ nusistatė........... ..... . . ........ .
žmonės, tai nenorim, kad į elektra, radio visuomet bu
mus kas oaškudvta.

—Gerai, tėve, gali keliaut 
namo ir gerai išsimiegot, nes 
matau, kad tavo galva sunki. 
O kaip išsimiegosi, tai aš ga
lėsiu tau papasakot, ką aš 
apie dabartinę Lietuvos 
“valdžią” manau.

—Orait. Maike. pasimaty
sim kitą syki.

Gyvulys tėmys į gęstančią 
ugnį ir nesupras, kad ant; 
jos reikia uždėt daugiau ku-i 
ro. Jis nedasiprotės tai pada-
ryti, nors ir kažin kaip jam
butų šalta. Žmogus gi, maty- kurie “a

Karas.
Mes ir šiandien tebeka- 

riaujame. Kodėl? Darbinin
kai kasdien stovi kovos lau
ke, jie mušasi su gyvenimu, 
dirbdami, gindamiesi nuo 
kreditorių ir balsuodami, 
tankiausia, už tuos žmones, 

titolina mus nuo tai-

Politika Lietuvos Bažnyčiose.

SMETONOS PRIESAIKA

klerikalų 
Smetonos 
Kada 38

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Negarbink, tėve, bet pa
sakyk man, kur tu buvai pe
reitą sąvaitę?

—Džėloj sėdėjau.
—Ar tai ne sarmata!
—Čia nėra jokios sarma

tos, vaike. Atsisėst į džėlą už 
teisybę, tai netik ne sarmata, 
ale unaras! i

—Už kokią gi teisybę tu 
sėdėjai, tėve? _ f

—Aš, Maike, sėdėjau už 
Lietuvą. Taigi aš esu patrio
tas, už savo tėvynę kentėjau.

—O kaip tai galėjo atsi
tikti?

—Palauk, Maike, aš tau 
redivei viską išvirozysiu. 
Tu jau žinai, kad Lietuvoj 
dabar atsistojo katalikiška 
valdžia.

—Žinau.
—Na, tai gerai ir sakyt, 

kaip žinai. Bet prieš šitą val
džią bedieviai kelia protes
tus. Užtai gi mes, vyčiai ir 
kitokia katalikiška načalst- 
va, susirinkom per Naujus 
Metus apsvarstyt, ką mes tu
rim daryt. Musų Ščeslyvos 
Smerties Susaidės preziden
tas padavė įnešimą, kad mes 
turim Smetonos vadžią pa
garbint. Įnešimas buvo pa
remtas ir nutarta, kad už po
no Smetonos sveikatą reikia 
išsigerti. Bet tuoj kilo klau
simas, po kiek gerti? Pilnųjų 
blaivininkų maršalka patarė 
išgerti po vieną pilną, ba ir 
Dievas yra tiktai vienas ant 
visos dangaus karalystės. 
Ale klebonas tuoj jį sukriti
kavo ir iš katekizmų prirodė, 
kad nors Dievas yra vienas, 
ale jis yra trijose asabose, 
todėl geriant už Smetonos 
sveikatą reikia kanečnai 
gerti tris. Zakristijonas tam 
pritarė, ba Smetona ir prisie- 
ką yra padaręs vardan visos ninku gaspadorius su tuo ne- 
traicės. Paleidom šitą klausi- sutinka. Sako, turit man už- 
mą per votus ir nuvotavom, mokėt, ir dac oi. čėrmonas 
kad už Smetonos sveikatą jam išklumočijo, kad mes 
reikia išgerti po tris pilnus čia ne dėl biznio gėrėm, o tik 
stiklus ir sušukti tris kartus už katalikišką valdžią, tai 
lietuvišką “Valio!“ Į blaivininkų gaspadorius ga-

—Kodėl jus tik vieną lįs paaukauti šnapsą ant tė- 
Smetoną garbinot? jvynės labo. Ale jis ne, ir ga-

—Palauk, vaike, aš da ne-;na. Užmokėkit, sako, ir vis
kas; o jeigu ne, tai bus tro- 
belis. Čėrmonas liepė mar
šalkai išmest jį per duris už 
tokią šnektą. Bet šis nenorė
jo maršalkai pasiduot, ir jie
du susiėmė už krūtų: pradė
jo viens kitą tąsyti, ir beveik 
susipyko. Tada aš sukamam- 
davojau savo vaiską, kad 
perskirtų juodu ir padarytų 
parėtką. Ale vietoj parėtko 
pasidarė didžiausis lermas. 
Prasidėjo šaudymas bonko- 
mis ir stiklais. Du vyrai susi- 
kybę išvirto su visu langu į 
lauką ir nukrito nuo antro

Arba kaip smurtininkai kry
žium dengia šlykštų savo 

veidą.
Juodašimtiškas 

“Rytas“ aprašo 
priesaiką Seime,
klerikalai “išrinko“ šitą in
trigantą Lietuvos “preziden
tu.” jis įsirioglino tribunon 
prisiekti konstitucijai — tai 
konsitucijai. kurią jie sulau
žė ir išniekino.

Tribunon Įstatyta didelis 
paskui atmakleno 
arei vyskupas Skvi-

Vyrai, ką čia sprečytis — iš- 
sigerkim už visus! O ką Val
demaras buvo raštavotas, tai 
ne musų biznis. Juk, sako, ir 
Smetona buvo raštavotas., 
Buvusis caro" apicieris Ple-!kryžius, 
chavičius net du kartu buvo pilvotas 
i kalėjimą nusudvtas, o da- rėčkas su.žydiška jarmulka 
bar visą Lietuvos"vaiską ka- jant galvos ir evangelija ran- 
mandavo ja. Grigaliūnas- i koj.
Glovackis, sako, tik dabar iši Smetona persižegnojo ir 
džėlos išleistas, ir jau Kauno . sako:
komendantu paskirtas. Ir “Aš, Antanas Smetona, 
jeigu gerai, girdi, prisižiurę- Visogalio Dievo vardu, 
sim, tai dabartinėj valdžioj i Švenčausioje Trejybėje Vie- 
nerasim nei vieno žmogaus,: no, prisiekiu saugoti Lietu- 
katras nebūtų džėloj sėdė- va ir būti visiems teisingas.” 
jęs, arba kuris neturėtų sė-į 
dėt. Buvusis Kauno policijos 
načalninkas Račys buvo net 
už gronyčios išdūmęs, kad Į 
džėlą nereikėtu atsisėst, o 
dabar sugrįžo ir vėl bus pa
statytas į valdžią. Gali būt, 
kad ir kun. Krupavičius butų 
nusūdytas į belangę už tuos 
40,000 litų, ale kaip dabar 
bedievių valdžia tapo nu
versta. tai jis tapo ministerių 
paskirtas. Pagalios, sako, 
juk ir Smetona galėtų būt 
pakartas kaipo zdraica, ba 
norėjo parduot Lietuvą prin
cui Urachui. O betgi, sako, 
mes išgėrėm už jo sveikatą 
net po tris stiklus! Taigi, sa
ko, išgerkim ir už kitus, ba 
visi jie lygus. Visi tam prita
rė ir prasidėjo gėrimas.

! —Bet tu, tėve, užmiršai 
, man pasakyt, kaip tu už Lie- 
1 tuvą į belangę patekai.

—Palauk, vaike, palauk; 
aš noriu tau pasakyt visą is
toriją. Kaip jau už visus iš- 
sigėrėm ir mitingą užbai- 
gėm. tai blaivininkų susai
dės gaspadorius pridavė bilą 
už snapsą. Mitingo Čėrmo
nas klausia: “Vyrai, ką da
rysite su šita bila?“ “Atmes
ti.“ visi sušuko. Ale blaivi-

i

pabaigiau. Kaip išgėrėm už 
Smetonos sveikatą, tada 
pradėjom gerti už kitų. Gu
das Plikasis patarė pagar
bint ir Valdemarą. Bet buvu
sis lašinių bendrovės mene
džeris tam pasipriešino, sa
kydamas, kad Valdemaras 
nekatalikas ir kaip anąsyk 
Lietuvoje buvo katalikų val
džia, tai jis buvo raštavotas 
ir išsiųstas į Varnius, Prasi
dėjo, vaike, didelės diskusi
jos: gerti už Valdemarą, ar 
negerti? Atsistojo mano pa- 
ručikas Ilgakojis ir sako:

yra valstiečių liaudininkų 
sąjungos suvažiavimo Kau
ne gruodžio 6—8 d. reikala
vimas vyriausybei, kad butų 
padaryta žygių politinei agi
tacijai bažnyčiose sustabdy
ti. Tas reikalavimas, tai ne 
kabinetinė rezoliucija, bet 
balsas kelių šimtų suvažia
vusių iš visų Lietuvos kampų 
atstovų, iš musu sodžiaus,

Nuo to laiko, kai katalikų 
dvasiški ja, susiorganizavusi 
į krikščionių demokratų par
tiją, pradėjo vaidinti musų

Pamąstyk! PROTAUK! ni vaid įpeni, nesiliauja ti- 
Ir taip greit, kaip tik darbi- kinčiujų nusiskundimai dėl 
ninkai patįs pradės mąstyti kunigų politikavimo bažny- 
apie karą, bus išrastas būdas čioje. 
kaip karą prašalinus ant vi-! Dievo namai pas mus tik. 
sados. i raį pavirto mitingų vieta.

Čia ne tiek skelbiamas iš sa
kyklos Dievo žodis, kiek su
vedamos sąskaitos su politi-

damas gęstančią ugnį, dailės kos” (keep us out of peace). valstybėje nemenka politi- 
1 _ • x • _______t A TTIZ f • v • ••• tdaugiau kuro ir tuomi ap
saugos save nuo šalčio.

Žemė visuomet buvo to
kia. Jos neišsemiami turtai 
visuomet buvo žmogui priei
nami. Anglis, geležis, medis,

vo. kaip tik žmogus ant že
mės atsirado.

Nedarbas.
Mes šiandien išdirbame 

apie 23 kartus daugiau pro-

iš musu sodžiaus, 
daugiausia kenčiančio nuo 

politikavimo

Per daugelį metų musų dūktų per dieną, negu musų niais priešais. Per pamokslus
prabočiat gyveno kaip gy-bočiai galėjo padaryti. Ir 
imliai. giriose ir lindynėse, šiandien šioj šaly 
Tuomet žmogus bijojo gam- milijono bedarbių, 
tos. Jis manė, kad žemė yra PROTAUK!

dvasininkų 
bažnyčiose. •

Tečiaus, nereikia manyti, 
kad veikiantieji įsatymai lei
džia išnaudoti bažnyčią po
litiniams tikslams. Rusų įst. 
11-tas t. 53 str. I pastaba aiš
kiai draudžia dvasininkams 
politikuoti. Tik neleisdami 
dvasininkams visiškai daly
vauti politiniame gyvenime, 
rusų imperijos įstatymai lyg 
ir susiaurina jų politines tei
ses, ir dėlto gali kilti klausi
mo apie tai, ar šie Įstatymai 

'Lietuvoje taikintini. Tečiau 
aišku, kad tuo ar kitu keliu 
tas klausimas reikia išspręs
ti.

Vyriausybė. imdamos at
sakomybės už krašto ekono
minę ir kultūrinę pažangą, 
negali leisti, kad drumsdami 
visuomenės rimti, dvasinin
kai ardytų sodžiuje ramaus 
kuriamojo < larbo sąlygą^, 
Politinė agitacija bažnyčių? 
se turi būti sustabdyta.

Bet butų daug geriau, jei
gu’akyvaizdoje to pasipikti
nimo, kurio sukelia sodžiuje 
vėlimas bažnyčios i partinę 
kovą, pati dvasiškoji vyriau
sybė padalytų atatinkamas 
išvadas ir uždraustų dvasi
ninkams politinę agitaciją 
bažnyčiose. (“L.“)

koneveikiamos pažangiosios 
partijos, iškeikiami žymes
nieji jų veikėjai, grąsinania 

---- - -r— -y---’ v--.- —•----- iamžinomis bausmėmis
i pilna piktų dvasių. Jis bijojo Kuomet darbininkai tik- tiems kurie palaiko su jais 
visko, ko tik jis nesuprato, rai pradės protauti apie nuo- santikius. Ir kas blogiausia, 
•Jis tuomet buvo perdaug lat įvykstantį nedarbą, bus tai kad išnaudojant taipat- 
tam>u>. Kad supratus tas g e- surastas būdas, kad kiekvie- virai partiniams tikslams 
n bes. kokios žemėj randasi, nas darbininkas bus apru- musu valstiečiu tikybinius 

i jausmus, dažnai neapsieina
ma be įprastos politinei ko
vai demagogijos, melo ir 
šmeižto.

Kaip reaguoja Į šį dvasiš- 
kijos politikavimą bažnyčio
je musų kaimas?

Į tai geriausi atsakymą 
davė rinkimai į trečiąjį Sei
mą. Priešrinkiminės agita
cijos metu, galima sakyti, 
buvo sunaudotos visos gali
mos priemonės, kad musų 
politiniame gyvenime butų 
atlaikytas status quo. Ir dar, 
rodos, niekad taip aktingai 
nedalyvavo bažnyčia rinki
mų kovoje, kaip pereitų me
tų pavasarį. I tą kovą buvo 
įtraukti ne tik eiliniai dva
sininkai, bet ir patys vysku
pai. Perskaitytas visose Lie
tuvos bažnyčiose gegužės 2 
d. vyskupų “ganitojiškas 
laiškas,” kviečiantis tikin
čiuosius balsuoti “tik už aiš
kius katalikus,“ šiuo atžvil
giu yra nemažos vertės isto- 
rinfe dokumentas, rodantis, 
kad pirmais musų nepriklau-; 
somo gyvenimo metais labai 
ir labai galima buvo abejoti 
apie musų sodžiaus valstybi
nį susipratimą.

Tečiau rinkimai į trečiąjį 
Seimą bene bus tuo slenks
čiu, kurį sykį peržengęs mu
sų kaimas jau nebegrįš Į po
litikuojančių dvasininkų glo
bą. Net iš mažiau apšviestų 
kampų šiandien girdėt bal
sų, griežtai smerkiančių vė
limą bažnyčios Į politiką. 
Kai kur tikintieji demonstra
tyviai apleidžia bažnyčias, 
kai tik kunigo pamokslas 
virsta politine agitacija. Ki
tose vietose kelia triukšmą, 
trepsėdami į grindis ir t. p.
Labai pamokinančiu politi- 

> dvasininkams 
turėtų būti Pagramančio pa
rapijos protestas prieš vysk. 
Staugaičio parėdymą dėl 
klebono Sondos perkėlimo į

šioj šalv yra virš
Kodėl?

Bet. galų gale žmogus pra-i pintas darbu, 
dėjo PROTAUTI ir tamsy- Ne'
bes gadynę, bent dalinai.’ T_.2..O2____  __ w ___
jau pergyveno. Jis dabar žemės mes nuolat kenčiame 
moka naudot anglis, statyt vargą. Kodėl? PROTAUK! 
namus, tiest geležkelius, ■ Neturtui nėra kitokios prie- 
plaukiot jūrėmis ir lekiot žasties. kaip tik darbo žmo- 
oru. [nių tamsybė.

Visa šių dienų stebėtina • Rišant visokias socialio 
mašinerija, kaip traukiniai? gyvenimo problemas, mes 
fabrikai, orlaiviai, debesis turime išmokt PROTAUTI, 
siekianti namai yra pasek- nestik protaudami mes ga- 
mė žmogaus PROTAVIMO, lime padalyti šį pasauli ge- 
Kuomet tik žmogus pradeda resniu gyventi, 
protauti, jis padaro progre- Geriausia 
są.

Išradęs savo darbams pa- protavimo yra geras laikraš- 
lengvinti Įvairias mašinas, tis, kuris iškelia ir riša kas- 
žmogus vistiek privalo pro- dieninius gyvenimo klausi- 
tauti. nes daug dar klausimų mus.
yra neišrišta, dar daug gam
tos slaptybių neištirta.

Neturtas.
Turtingiausioj šaly ant

jis padaro progre- Geriausia gyduolė, ge
riausias paakstintojas prie

Užsirašvkite “Keleivi, 
skaitykit ir PROTAUKIT!

Vienykime Spėkas Prieš
T^l < ___ ■

• •

Ir vėl persižegnojęs dide
liu kryžium pabučiavo evan
geliją ir kryžių, o fašistai su 
klerikalais pradėjo 
“Valio! Valio!“

Tai šitaip juodieji 
na žmones!

Pakėlė razbajų. 
nakties užpuolė žmonių iš
niktą valdžią, išardė Seimą, 
sulaužė ir sumindžiojo šalies 
konstituciją, ir paskui kry
žium 
“visogalio Dievo 
saugoti Lietuvą!

Ar tai ne latrai?!

rėkti:

mulki-

vidury

prisidengę prisiekia 
vardu'

I 
L

Jokis šios gadynės nuoti- 
kis tiek nesukiršino ir nepa
žemino lietuvių ir Lietuvos 
vardo, kaip fašistinis smur
tas. pasikėsinęs nuversti Lie
tuvos žmonių pastatytają 
valdžią. Valdžią ne mažu
mos. o didžiumos ir sulyg 
konstitucijos dėsnių pastaty
ta.

Juo didesnė sarmata Lie
tuvos piliečiams

išrinktas ‘•prezidentu’’ 38 
balsais iš 85 Seimo atstovų.

Gal Smetona ir geras pat
riotas, bet jis neturėtų už
miršti, kad toks jo atsisėdi
mas Lietuvos Respublikos 
prezidento vietoj, ir tokiu 
piemenišku budu. labai že
mina Lietuvos ir lietuvių 
vardą. -Jei jis turi nors kiek 
demokratinės nuovokos, tu-

ir abelnai retų kuo veikiausia atsisakyt 
lietuviams, kad tokio smurto nuo užimamos vietos, pa- 
vykintojai Glowackiai, Ple- skelbt naujus Seimo rinki- 
choįvicziai ir Skorupskiai, mus. kad didžiumos žmonių

Atsišaukimas i Ameri
kos Lietuvius.

Į
i
Il

Suomijos ir Latvijos 
Valdžia Socialistą 

Rankose.
Kelios dienos atgal Suo

mijoj (Finlandijoj) social
demokratams buvo pavesta 
sudaryti mi’nisterių kabine
tas. nes to reikalavo visuo
menės sentimentas.

Dabar gi ateina žinių, kad 
ir Latvi joj vyriausybė perėjo 
i socialistų rankas. Buvusioji 
Latvijos buržuazijos ir stam
bių ūkininkų valdžia su Ul- 
maniu priešaky sugriuvo, 
nes Seimas išreiškė jai nepa
sitikėjimą. Respublikos pre
zidentas Tschakste (ištark 
Čakstė) paskyrė Seimo at
stovą Nuroką, kad sudarytų 
naują ministerių kabinetą. 
Šis sudarė koalicijos kabine
tą. į kuri inėjo 5 socialistai ir 
keturi kitų partijų atstovai. 
Ministerių pirmininku yra 
socialistas Skujeneeks.

Latvijos Seime yra 100 
narių, o socialistų jame yra 
33. Neturėdami Seime savo 
didžiumos, jie vieni patįs 
valdžios nebūtų galėję išlai
kyti' ir todėl reikėjo dėtis su 
kitomis partijomis, kad su
darius koaliciją.

Taigi, kuomet Lietuvoje 
pradeda siausti reakcijos 
šmėkla, kitose Pabaltės vals
tybėse dalykai virsta į gerą
ją pusę.

matomai, paliokiškos kilmės 
vadai, kurie Lietuvos ka
riuomenę savaip muštruoja 
h- Lietuvos piliečių rinktą 
Seimą išvaiko.

Smetona su Valdemaru, 
ne Lietuvos žmonių valia, 
ne sulyg šalies konstitucijos 
parėdymo, o smurto keliu 
užrioglinti valdyt šalį. Tas 
reiškia diktatūrą, nekaru- 
nuoto despoto valdymą.

Ant kiek Smetona su Val
demaru tikę valdyt šalį, ir 
kiek jie turi piliečių pasitikė
jimo. galima spręsti iš to. 
kiek balsų jų partija gavo 
rinkimuose į Šeimą — vos ne 
vos tris atstovus pravedė. 
Sakoma, kad Smetona ir į 
pirmuosius Lietuvos prezi
dentus ne rinkimų keliu, o 
sulyg aplinkybių pakliuvo.

Kurie skaitė" Smetonos- 
Valdemaro leidžiamus orga
nus. kuriuos kademų valdžia 
nuolat uždarinėjo, tie žino, 
kad Smetonai jokia valdan
čioji srovė neįtiko, jis visų 
partijų valdininkus peikė, 
duodamas suprast, kad tik 
jis vienas žino, kaip geriau
sia valdyt. Jo neras valdyt 
buvo aiškus visiems, kas tik 
jį pažinojo. Visiems buvo 
aišku, kad Smetona yra ku
nigijos, ponijos ir senų tra
dicijų uolu> palaikytojas. 
Smetonos pagimdyta “tauti
ninkų partija buvo ne kas 
kitas, kaip tik fašistų parti
ja, kurios išdava — Smetona 
liko Lietuvos diktatorium, 
sulvg dirbtinų tiesų — neva

valia butų pastatyta valsty
bės valdžia. Bet turbut nei 
Smetona, nei Valdemaras 
geruoju nuo užimamų vietų 
neatsisakys.

Tad kasgi lieka daryt? . .
Reik daryt tai, kas gali- 

ma: burtis visiems pažan
giesiems lietuviams vienan 
frontan kovai su fašizmu.
netik visų pažangiųjų lietu- blogesnę v tetą. Įžiūrėję tame 
viųnėra pakenčiamas, bet P^el,me z^..nes
daugelis ir katalikų juomi ‘ onf^a P°ldikon
nėra užganėdinti. Taigi, kad I?.es.1^1?<!a'oj pągramantie-

- - - ciai, loOO žmonių skaičiuje,
pareiškė dvasiškai vyresny-pasekmingiau kovojus su 

smurtininkais - diktatoriais, ----r r y-
reikia susivienyt visiems — j ~ a5 nauJai skirto kunigo 
tautininkams, sandarie- 
čiams, socialistams, komu
nistams ir demokratiškiems 
katalikams. Diktatūra, kaipo 
demokratybės trempėja, yra 
visų galvojančių lietuvių 
bendras priešas! Komunis
tas taip-pat turi geių notų, 
ir trokšta laisvės, kaip ir tau
tininkas, ar katalikas, o klai
dos pas visus randamos, ir 
visi jas darome. Jei srovių 
siekiai ar kovos budai kito
kie, čia mums nevieta girtis, 
nei už tai peštis. Mums turė
tų rūpėti demokratybės prie
šą — smurtininkų diktatūrą 
nugalėti!

Gal tūli siauramaniai pa
sakys, kad su tokiais ar ki
tokiais negalima susidėt. 
Bet visi tie, kurie supranta, 
kad vienybėj galybė ir kad 
sutartinas darbas vaisinges
nis — pritars mano minčiai.

- Ani» Rūkas.

neįsi leisią.
Kaip tokie tikinčiųjų pro

testai gali atsiliepti į bažny
čios administraciją, aiškinti, 
rodos, nereikia. Bet už to
kius reiškinius tenka kaltinti 
ne ką kitą, kaip politikuo
jančius dvasininkus. Tokie 
reiškiniai, reikia laukti, da
bar pradės dažniau kartotis.

Pralaimėjus krikščionių 
demokratų blokui rinkimus, 
kunigai nenorėjo pripažinti 
esamos padėties ir per baž
nyčias varė smarkią agitaci
ją prieš koalicinę vyriausy
bę. Aplankantieji Lietuvą 
svečiai iš užsienių stebėjosi, 
kad pas mus dvasininkai turi 
tokią laisvę viešai peikti ir 
kolioti valdžią. Kitose šalyse 
už tokią agitaciją traukiama 
atsakomybėn, neskiriant vi
sai, ar tą agitaciją varo dva
sininkas, ar šiaip pilietis.

Todėl visai suprantamas beturtis.

Brangus Tautiečiai! Lie
tuvių tauta, amžius nešusi 
svetimųjų jungą, yra toli at
silikusi apšvietime nuo kul- 
turingujų pasaulio tautų. 
Laikas atėjo numesti toji ne
laboji tamsybės skraistė. Tas 
galima atsiekti šviečiant ir 
kultūrinant augančią jau
nuomenę. Bet to darbo valy
mui pastoja kelią daug Įvai
riu sunkenybių.

Mes. Lietuvos Moterų 
Globos Komitetas, turėda
mas savo prieglaudose apie 
tris šimtus augančių vaiku
čių, norime ne vien juos už
auginti. bet ir paruošti tin
kamam ateities gyvenimui. 
Tas paruošimas yra surištas 
su tos jaunuomenės apšvieti
mu. Apšvietimo geriausis 
įrankis —- knygos. Bet kad 
knygoms Įsigyti reikia pini
gų. o mes jų tam dalykui vi
sai neturim.

Tautiečiai, kas norite Lie
tuvos ateiti matyti šviesesnę, 
kultūringesnę — prisidėkite 
prie augančios kartos švieti
mo.

Jus neatsisakėte mums į 
pagelbą ateiti daugelį kartų, 
taigi manome, kad ir šiuo 
kartu neatsisakysite. Laukia 
jūsų pagelbos auganti jau
nuomenė! Ji trokšta apšvie
tus!

Pasiųskite, kas ką galite, 
ar knygų, ar pinigų. Jus nuo 
to daug nenukentėsite, bet 
sa-o aukomis didelį darbą 
pada ”site. jau momenės 
švietin. ;r kartu pa ’^s tau
tos.

Siųskite io antra 
Kaunas, Lieti. Moterį 
Globos Komitetui

Lietuvos Moterų 
Komiteto pirmininkė:

Šleževičienė.

r»Ou

Kvailas yra tas, kuris tu
rėdamas turtų gyvena kaip

t
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ŽEMAITES 
PAMINKLAS.

_ ________ . i
Gruodžiu 8 d., kaip jau 

buvo Alariampolėje iš anks
to skelbta. Žemaitės penkių 
metų mirties sukaktuvių pa- 
r ' * ' - ' ___ - - - - «... ..... ...________________
oaminklo atidengimas^ Vis- jos parašytos, spaudai ne"- ga7' Turiu svarią reikalą iš Lietuvos, 
kas iŠDildtta iš aSSa nnata. tinka. ’ . x“£XJ.

I---------------------
Pajieškau savo draugu: (1) Frank 

Kunrenas, kuris 1921 m. buvo 9-th 
Širvio# Signal Curps, Fort Shafter, 
Ilasvaii. (2> \Villiani Backs. kuris 1921 
.n. tarnavo 3-rd Engineers in Scho- 
field Barracks H. I. (3) \Valter Ho- 
ruav buvo Co. M. 31-st lnfantry in 
Manila, P. I. Aš norėčiau su jais susi
rašyti. Meldžiu atsišaukti arba kas

Truškovskį ir sudaužė jam 
’eležinėm lazdom galvą, 
'arp Suvalkų ir Trakiškių 

nežinomi asmenys norėjo 
nuversti nuo bėgių ėjusį ta 
linija traukinį, tečiau jiems 
nepasisekė tatai padaryki. 
Disnos apskrity apšaudytas 
keleivinis traukinys, kuriuo 
^važiavo Vilnijos politinės 
policijos viršininkas, pasižy-

______________ _ _ lengvai sužeistas, bet sun- 
Pirmą šių metų dieną Len- kiai sužeistas jo padėjėjas 

kijo j tapo uždaryta 20 ban-.Danilovičius. Vilniaus \ al
kų. Tas sukėlė didelį lermą. \ada 
Bankus uždarė pati valdžia, - '

jų savininkai nebuvo kė nepaprastų įgaliojimų

______ ____ V fyf

ĮVAIRIOS ŽINIOS I:
STUDENTŲ SUVAŽIAVI

MAS SMERKIA MILI
TARIZMĄ.

Mihvaukee mieste per 
šventes buvo Amerikos stu
dentų konferencija, kurioj 
dalyvavo 3,000 delegatų, ir 
kdri aiškiai pasisakė prieš 
brukimą militarizmo į aukš
tesnes mokyklas Jungtinėse 
Valstijose. Čolumbijos Uni-

šizmui. Be to, jis pranašauja, 
kad Francuzijoj ir Anglijoj 
iškilsią staigus ir baisus jurų 
tvanai.

LENKŲ VALDŽIA UŽ- mėjęs žvėrišku žiaurumu. Jis
DARĖ 20 BANKŲ......................................

versitete profesorius Coe sa- nes jų savininkai nebuvo 
vo paskaitoj išparodė, kad įmokėję po 1,000,000 zlotų' 
I • ___ S * 1 V • 1 *1 x 1 1 *Z 11* *11 • •

skričių administracijai sutei-

malšinti sukilėlius.
karai yra bergždžias daiktas 
ir niekam pasaulyje naudos 
neatneša.’; Kalbėdamas apie 
pasaulini karą, jis pasakė: 
•‘Vietoj sunaikinus prūsiš
kąjį militarizmą, mes pri- 
spaudėm jį prie savo univer
sitetų krutinės.”

kapitalo, kaip reikalauja is 
tatymas.

STUDENTAI ATMETA 
PAMALDAS.

Prie tūlų Amerikos uni
versitetų nuo senovės yra už
silipusios taip vadinamos 
koplyčios.

KRUVINI MARŠKINIAI 
LENKIJOS SEIMO 

POSĖDY.
Paskutiniame lenku seimo 

posėdy, kuriame tarų kita ko 
buvo atmestas spaudos dek
retas, įvyko incidentas su 
ūkininkų partijos atstovu 
Balinu. Jis pareikaiavo į- 
traukti darbų tvarkon gudų 
atstovų užpuolimą per “Hro-i . #

kur iki šiol stu- mados” mitingą Bielsko ap- 
dentai tui-ėdavo po prievar- skritv. 
ta laųkyti pamaldas. Bet pa- kad keli seimo atstovai

KAIP KLERIKALAI NAU
DOJA BAŽNYČIĄ PARTI

NIAMS T1SLAMS.
“Ryte” randame ateiti

ninkų susišelpimo fonde 
pranešimą apie tai, kad šiais 
metais jis padaręs keletą 
bažnytinių rinkliavų savo 
tikslams. Tarp kit ko bažny
čiose buvo renkami pinigai 
ateitininkų namams statyti.

Ateitininkai yra vien? 
krikščoniškų partijų organi
zacija. Tokiu budu musų ku
nigai ligi šiol nesigėdija 
traukti iš maldingųjų pilie-

I

pondencija apie katalikų 
girtuokliavimą netilps, nes 
neaiškiai parašyta. Taipgi 
netilps ir jūsų patarimai 
apie sveikatą.

Amerikos Lietuviui W. D. 
—Jūsų prisiųstos eilės “Sme- 
tona-Tironas”

Aš, Antanina Kučinskiutė-BraAlde-1 
nė, pajieškau Antaninos Lingienės, 
1911 metais aš pas ją buvau ant rui- ■ 
mo Waterbury. Conn. Turiu kreiptis 
prie tamistos su reikalu. Meldžiu at
sišaukti ar žinančius pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga. 13)

A. BRAŠKIS
R F. D. No. 2. Uniundale. Pa.

Pajieškau švogerio Petro Mališaus- 
Teikalauja ko. girdėjau gyveno Bostono apielin-

t

minėjimui, įvyko kapuose daug taisymo, o taip, kaip £uSuPStS-

Kalbėtojas pareiškė,

skutiiiiais laikais prieš į tą apie 100 klausytojų buvo po- a“Ukiį,nių‘“Sadki< nobti- 
barbanską paprotį pradėjo licininktj sumušti ir kad tikslams pačioje baž-
kilti pasipnesinimas. Jauni- valdžios suorganizuotas,us; a k Kaip žinoma, lap- 
mas su papiktinimu atmeta puolimas pnmenąs J.h tteoti , g-atvės riaušėse
-----  --------- *■ -- iš Balino buvo|hU._;rt.
.... . . -X. . _~5 ./'ninkai su savo lazdomis. Tai

roliuoja daugumą universi-nas ištraukė is portfelio : ar ne toms iazciOms ar kam

kilti pasipriešinimas. Jauni-

varu jam brukamą religiją, 
ir reakcininkai, kurie kont-

valdžios suorganizuotas už- Kaip žinoma, lap-

i
užmušimą._______  .. _
atimtas žodis. Tuomet Bali- labiausiai pasižymėjo ateiti-

tetų, labai jau susirūpinę kruvintus markinius ir metė; 
savo koplyčių likimu.

44 ŽMONĖS NEW YORKE 
MIRĖ NUO MUNŠAINO.

; Apvaikščiojant šventes 
► Kevv Yorkd mieste šįmet mi- 
Lrė nuo nuodingos degtinės 
7^.4 žmonės. Sinkių ligonių 
'įį irt Išėjusių iš prtjtp paimta į 
Š£|jšokias ligonines 22?, tų

t. .

DIDĖLĖS RIAUŠes ylL-
Niaus kalėjime.

Pranešama, kad Vilniauš 
kalėjime įvykusios riaušės; 
Tuo pat metu žmonių minia 
mėginusi įsiveržti į kalėji
mą. Miniai vadovavęs gudų 
atstovas Holovačas. Pašauk
ta policija atrėmusi minią 
pavartodama ginklus. Per 
susirėmimą Holovačas buvęs 
sunkiai sužeistas. Daug žmo
nių suimta.

“Kurjer Paranny” žinio
mis, Vilniaus Lukiškių kalė-į 
jime kaliniai suruošę de
monstraciją. Kaliniai išstatę 
12 reikalavimų, iš kurių teis
mo valdžia sutiko patenkinti 
tik tris. Demonstracijos me
tu išmušti kamerų langai ir 
sulaužytos grotos. Tvarką 
įvedė atvykę sustiprinti poli
cijos būriai.

į vice-premierą Bartelį, P»-* bažnvčiose 
reikšdamas, kad tai esą su- Ddzn-vclose 
mušimo įrodymai. Tik po to 
seimo pirmininkas pasiūlė' 
perduoti reikalą seimo ad
ministracijos komisijai.

Tam pat posėdy teismas 
pareikalavo iš seimo išduoti

nors dar geresniam įsigyti 
" > surenkami pini

gai? Metas jau uždrausti ku
nigams plėšti tikinčiuosius 

: savo partijos naudai.

irpe keliat^; desėtkų mote
li' ’ ■’

'šia -v

8 gudų ir lenkų kraštutinių vai. 
kairiųjų atstovus. 'senos

* * >< * ------------------------ -

UŽPUOLIMAI IR ŽUDY
MAI VILNIAUS KRAŠTE;

Žiauriai okupantų^perše- 
kiojami. vietos gyventojai, 
netekę kantrybės, priešinasi 
jiems ir kur galėdami puola 
juos. Molodečne keli gudai 
užpuolė policijos komisarą

SENI PALIKIMAI.
Klangių kaime, Veluonos 

pas pil. Lažanską \i a 
girnos su iškaltais 

1542 skaitlinėmis, kurie žy
mi greičiausiai metus, nes 
girnų paveldėtojai jau nebe
atmeną jų senumo. . ■ 

: Tas pats pilietis tūri ir se
ną ragą su žalvarinėmis rin- 
kutėmis ir išpiaustvlomis ga
na seno stiliaus gėlėmis. Me
tai nežinomi.

įdomus Laiškas iš Lietuvos.
riai pasielgė ir da apskelbė 
karo stovį, taip kad gali žūti 
daug nekaltų žmonių.

“Nuvertę teisingą valdžią 
laišką, rašytą jau po fašistų ir išardę Seimą, dešinieji da- 
perversmo, bet cenzūros da bar leidžia visokius popier- 
nepastebėtą. Laiškas yra la- galius ir šmeižia prezidentą, 
bai įdomus, nes rašytas pa- buk jis buvo susitaręs su bol- 
prasto kaimiečio, todėl paro- ševikais f-------“j" T -----j
do, kaip Lietuvos kaimas įvest bolševizmą, 
žiuri i fašistų smurtą.

Pataria dabar nesiųst 
pinigų.

“Keleivio” skaitytojas J. 
Uškaitis gavo iš Lietuvos

cas išpildyta iš anksto nusta
tyta programa. Apie 1 vai. 
susirinkus nemažai publikos, 
p. A. Bulota prie Žemaitės 
kapo pasakė tiumpą prakal
bą, kurioj ryškiais bruožais 
nušvietė Žemaitės reikšmę ir 
nukėlė nuo paminklo uždan
gą. Visiems prieš akis stovė
jo kukli, bet didžios reikš- . „ . . , . . ...
mes emblema: ant tam tikro’llr ;
akmens pamato iškalta iš nn.l . ! .. v.
granito didžių didžiausia “<* ™ tariny zi-
knyga su užrašu Žemaitės __ ... ,........   .
vardo, jos gyvenimo, metų ir 
dalininko Petro Rimšos tru
putį modernizuotu Žemaitės 
atvaizdu. 9-to pulko orkest
rą grojo gedulą, o susirinku
sieji pilnais rimtumo veidais 
žiurėjo i paminklą, i aplin-i. . , 4 . ... L
'<ui esančių vainikų su užra-l» '-lespatayimo laikų, bu- 
jytu kaspinu daugybe - ir tent, >»>kvojimą Lietu- 
iip paminklo atidengimo 
veiksmas užsibaigė. Pamink-*'““" 
las pastatytas pp. Bulotų rū
pinimusi •• ’ėšomis.

Vakare, pilnai salei Že
maitės nagerbėjų prisirin
kus, p. Bulota labai gyvai 
napasakojo apie apie Žemai
tės veiksmus visuomenei. 
Tai butą visomis jėgomis at- 
ddavusio visuomenei as
mens. jos visą amžių vien vi
suomenės labui, visai save 
užsimirštam, dirbta. P. Al. į 
Bulotienė, kaip pabaigoje I 
Žemaitės gyvenimo T 

I Gausiai prie Žemaitės buvu
si. papasakojo’ keletą labai 
aktyvių iš žemaitės gyveni
mo gruožeiių. Al. Iešmantu 
tai tikrai moksliškai, pada
ręs gilią Įžangą,' keletą paly
ginimų. vaizdavo Žemaitę 
kaino rašytoją, kaipo metii- 
ninkę, kaipo mokančią įneiti 
i smulkiausias . žmogaus 
gamtos. visokių įvykių 
smulkmenėles. Jis Žemąitę 
rodė jos pačios raštais, kele
tą gabalėliu iš jų paskaity- 
damas. Užbaigai perskaitė 
vieną su ašaroms tarp juokų 
pa lasytą Žemaitės vaizdelį 
—“Proncė mokykloje,’U kur 
vaizduojama senesnių laikų 
tė\*ų ir vaikų psichologinė 
nuomonė apie mokyklą ir 
mažo vaiko prietykiai toje 
mokykloje. — Klausytojams 
prieš akis stovėjo Žemaitės 
paveikslas. Viskas buvo kuk
lu, jauku, gražu.

HARTFORD. CONN.
Prakalbos.

Sausio 16 d. vakare, Lyric 
Salėje vietos lietuviai rengia 
viešas prakalbas dėl pasku
tinių įvykių Lietuvoje. Kai-1 apie ju<»s žinute, malonėkite man pra- 
bės V. M. Čekanauskas ir ki- nestl su,° adresu: <3)nešti šuio adresu:

PETER \VH1TE
57 Jefferson avė., W. llazleton, Pa.

kuoskaitlingiausia,!
kiutės, kuri p<< vyrui vadinami Saba
liauskienė 1913 metais ji gyveno 
Fittsburgh. I’a. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie ją žinote, malonėkite pra- 

................. : (S) 
Ona Žukauskaitė-Aukštakalnienė 

246 E. Spruce st., \ViIliamstown, Pa.

Aš, Ona Kirelaivičaitė-Balnienė, pa
jieškau giminių ir pažįstamų; paeinu 
" ~ ” . _ ' , Akmeninės kaimo.
Malonės atsišaukti (3)

MRS. ANKA BALNIS
711 Bauer avė., Cincinnati, Ohiv.

pamato iškalta iš 
didžių didžiausia ispane visi svaroių zi-

i Nors čia lietuviai maž
daug prisirišę prie bažnytė- ?drv,su.:
lės, bet ir jie nepagirta Lie- ‘ -t-b——
tavos smurtininkų, ypač į 
svarbiausia dėlto, kad Gri-1____ _ ___
niaus-Sleževičiaus valdžiai Suvalkų guL.. 
nedavė nuteisti krikdemų iš į

1
I Aš, Elzbieta Lubeckienė, pajieškau 
tikros sesers Elenos Plungiukės-Šta-VOS lurio-pmigu, UZ Įgijimu' tikros sesers Elenos rlungiukes-Sta- 

rpntm dvaru ir tt Gili liptul1 ruIienes: P*«na iš Kauno rėdybos. Pa- cenu-ų m aru ir U. Čia iietu-! nevėžio valsči*us, Dargužiu kaimo.
viai daugiausia skaito “Ke
leivį,” paskui dar “Sanda
rą,” “Naujienas,” o taip va
idinamų katalikiškų ir “libe
rališkai” tautiškų, tai ne.

Darbai šiuo tarpu biskį 
apsistojo, bet pasakoja, kad 
į pavasarį, tai vėl visos dirb
tuvės pradės smarkiai dirb
ti. Dabar tik dar gerai dirba 
Royal Typewriter sapos.

Hartforde “Keleivį” ir 
(“Keleivio” Kalendorių 1927

Šeduvos parapijos. Prašau žinančią 
apie ją pranešti. 13)

MR. ELZBIETA I.ABIS
1132 Gav*r avė., N.S., Pitt.iburgh, l’a

ir norėjęs Lietuvoj

. . . . ' “Bet mes tiems melams
Šitas kaimietis rašo: jnetikim, nes žinom, kad mu-

___ “Mes dėkuojame, kad jus!su prezidentas ponas Gri- 
JOS KONTROLĖ BUSIAN- ketinote mums pakietą at- r”'”c' 
TI PANAIKINTA SAUSIO siųsti, ale dabar meldžiame 

31 DIENĄ. nesiųsti nei pinigų, nei pa-
Paskutinėmis žiniomis iš. kietų, nes gali prapult Jums 

Ženevos, gruodžio 12 d. va- irgi nelengva užsidirbti, o 
kare galutinai susitarta Vo-į jeigu prapultų, tai mums la- 
kietijos nusiginki, klausi-.........................
n u. Visų penkių Lokamo 
sutartį pasirašiusių valsty- Lietuvoje baisi*nelaimė atsi- 
vių vyriausybės pritarė jų tiko. Dešinieji iš pasiutimo 
užsie. ių reikalų ministerių 16 gruodžio išardė musų iš- 
padaryriems šiuo reikalu rinktą Seimą ir areštavo Sei- 
nutarim^ms. Tuo budu mili- mo pirmininką. Paskui norė- 
tarinė kontrolė Vokietijoj be jo areštuoti ir musų prezi- 
jokių sąlygų bus panaikinta dentą poną Grinių ir rėikala- 
sausio mėn. 31 d. šių metų, vo, kad jis atsisakytų nuo « • • • * • _ • 1

MILITARINĖ VOKIETI- Į

31 DIENĄ.

irgi nelengva užsidirbti, o

bai širdį skaudėtų.
“Žinot, dabar pas mus

• v

savo pareigų; bet preziden
tas tų juodašimčių nenusi
gando ir rezignacijos nepa
sirašė, bet paprašė užpuoli
kus išeiti per duris ir pasa
kė : Ne jų* mane išrinkote; 
tauta mane išrinko, ir tauta

i«m«r-m. dabar jau galima nusi- 
.T lrrailtnvAiApirkti J. Šekio krautuvėje,

177 Park st., Vietini*.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau brolio Kazimiero Griga

liūno. paeina iš Šiaulių apskričio, Pa
švitinio valsčiaus; - Laitesenų kaimo. 
Taipgi pajie.-kap draugu. Jono K. Ma- 
žiukno.s ir Antano ir'Vinco Virbickų, 
paeina iš Ųašvitinio miestelio. Šiau
lių apskr. Prašau draugų ir brolį atsi
šaukti arba kas žinote prašau prisiųs
ti man jų antrašus. Mano antrašas: 

JUOZAS GRIGALIŪNAS
SIU So. 6-ta st., Independence, Kars.

NAUJI RAŠTAI.

Pajieškau brolio Petro Gorio, girdė
jau gyvena Brooklyn, N. Y. Iš Uetu- 
vos paeina iš Juškaičių kaimor Šiaulių 
apskr. Kas apie jį žino malonės pra-' 
nešti arba pats lai atsišaukia. (3) 

JUOZAS GORIS ;
P. O. Box 5, E. Mrllinocket, Me.

Antanas Kiaulakis pajieškau Petru 
Pleco. paeina iš Šilalės kaimo, taipgi 
pajieškau ir UFšulės'- Padolskaitės, ir 
vyro Armono. Visi Šilalės miestelio, 
Tauragės apskr. Malonės atsišaukti.

ANTANAS KIAULAKIS (4) 
8e*7 Houston avė., Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Leono Lauri
naičio, kuris vadinasi Leo Lark, paei
na iš Vilniaus rėdybos, švenčioni į 
apskr.. Tverečiaus parapijos. Didasa- 
lės kaimo. Norime žinoti ar jis gyva ■ 
ar gal jau mirė. Vaikučiai klausinėja 
manės, ar mes daugiau jau nemat.- ■ 
sint savo tėvelio? Kodėl jisai muši 
nemyli? Jisai yra apie 35 metų am
žiaus, apie 6 pūdų aukščio, tamsiui 
geltoni ir biskį garbiniuoti plauta ', 
maža pariesta nosis, šviesiai mėlyno 
didelės akys, yra randas ant kaktų.', 
atrodo sportas, vadina save kavalie
rium. šeši ir pusė metų kaip pabėgo 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie Jį 
žinote, malonėkite man pranešti. K. - 
ris pirmas praneš, tam skiriu 5 dole
rius dovanų.

Mrs. Nastė Laurinaitienė
853 W. 122-nd st.. Chicago. I)!.

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajiaškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 8c. už žodį už sykV No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius' 
.skaitome 2c. už žodį už syki.
“Keleivio” skaitytojams, kurie t»r ; 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui ! 
pirmą sykį skaitome po 2c. až žodį. ■ 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirmą sykį; norint tą patį paj-eš- 
Icojimą talpyt ilgiau, skaitėme po 
Je. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
; tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
; pajieškojimus giminių ir draugų 
; skaitome ir už pirmą sykį po le. 
■ už žodį.
; Pajieškojimai su paveikslu pre- 
• kiuoja daug brangiau, nes padary- 
l mas klišės dabar prekiuoja bran. 
I giai. Todėl norint talpint paieško- 
Į jimą su paveikslu, reikia prlsiųst 
; fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojima arba ap 
l garsinimą reikia p risi ųs t kartu ir 

mokestį.
"KELEIVIS”

255 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MAM.

4

PARDAVIMAI
PARSIDUODA AUKSINIŲ 

DAIKTŲ KRAUTUVĖ.
Tii-štai apgyventoj lietu

vių apylinkėj. Biznis išdirb
tas per 10 metų. Parduosiu 
pigiai. T. J. (3)
375 Broadvay, So. Boston.

PARSIDUODA LUNCH- 
RUIMIS — VALGYKLA
, Su prieinama kaina. Rc-nda nebran-. 

gi, “lysas” dar geras ant trijų metų ir- 
biznis išdirbtas gerai per tris metus. ’ 
įtaisymai visi geri ir veliju pirkti, 
kiekvienam žmogui, kuris yra dirbęs; 
restaurantu darbą. Kreipkitės laišku,- 
o aš jums duosiu atsakymą. (4)

W. M. SHUSKUS
755 W. Wa»hington

Los Angeles. Calif.

Aš, Juozas .Milkevičių.-, pajieškau 
savo giminių — brolio Simo Eskuteiio 
ir dėdės Adomo Žilionio, abu paeina iš 
Vilniaus^ rėdybos, Alytaus apskr, 
Stakliškių miestelio. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žinote praneškit, už ką busiu 
labai dėkingas. (4)

JUOZAPAS MILKEVIČIUS '
P- O. South Windsor, Conn.

Pajieškau brolių Vinco ir Jupzo 
Sambų;-Vincas visada, gyveno Brook- 
lyne, o Juozas kadaise gyvėsio,Batter- 
son. N. J. Jie paeina iš Suvalkų rid.. 
Rudos parap., Jūres kaimo. Malonėkit 
atsišaukti. M. C. (4)

282 — 3-rd st, So. Boston, Mass.

Pajieškau Juozo Gurensko, girdėjau 
kad jis gyvena Montreai, Canada. 
Norėčiau su juo susirašyti. Meldžiu 
atsišaukti arba apie jį žinantieji ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: 15)

SIMAS GURENSKAS
210 S. Eutaw st., Baltimore, Md

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, I-atvijos, I>enkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali’ 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininką 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi- į 
ninkai turi pirminvbę. Norint infor
macijų. rašykit musų manadž*.riuf:

SAN D Y IXWIS
45 Wind»ur St. Montreai. Caaada.

; SERGANČIŲ ŽINIAI
! Atsargiau su druskomis i sales) ir 

įvairiais paudęriais, kuriuos žmonės 
Vartoju dėt vidurių praliuosavimo, nes 
nesenai mirė jaunas*’vyras po sunkių 
kančių — truko žarnos, suėdė jo vi
durius įvairios druskos Kas tunte 
nuolatinį vidurių užkiet jimą, varto
kite Dr. Uinkle Gyduoles, ti* vienas 
doleris uf HM) tabk-tu. 1’atarimas dy
kai P. S. STANLEY (2)
86 Staniford st., Boston. Mass.

MAŽAS SERGĄS VAIKAS 
PASVEIKO

Tėvas rašo: “Meldžiu prisiųsti man 
dar 2 baksu jūsų puikių gyduolių. Sių
skite greitai, nes man jos labai reika
lingos. Mes negalime be jų apsieiti. 
Aš vartojau šitą Bulgariškų Žolių 
(Kraujo) Arbatą ištisą žiemą dėl ma
no 4 metų vaiko ir atradau, kad tai 
yra geriausia gyduolė, kokias aš kada 
nors vartojau Su pagarba^ John H 
Olson, Sious Rapids, Iowa.’’

Bulgariškų žolių (Kraujo) Arbata 
parsiduoda visose aptiekose po 35c., 
75c. ir $1.25 arba mes pasiunčiam per 
paštą. A resas: H. H. Von Schlick, 45 
Marvel Building. Pittsburgh, Pa.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginus ar

ba našlės tarpe 28 ir 35 metų am
žiaus. Aš esu 35 metų našlys, turiu 
vieną mergaitę 10 meti} Meldžiu atsi
šaukti. platesnių žinių suteikiu per 
laiškus.

G. MARKAUSKAS
P. O. Bos 82, Kings Park, L. I. N. Y.

Paiieš. au apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, r.-jaunesnės kaip 
30 ir nesenesnės kaip metų. Norė
čiau kad butų turtinga, nes aš esu 
biednas. Per laišką duosiu žinoti, del- 
ko aš esu biednas. Esu 35 metų, gra
žios išžiuros ir meilus.

\VTLLIAM LINKAITIS
S. S. Hamburg, Pa.

šių dienų obalsiui "švieskit) ir 
kit hs šviesk!“ vykdyti geriausia 
padeda

“KULTŪRA”
Iliustruotas mokslo, literatū

ros, visuomenės populiarus žur
nalas, kuris lengvai rašomais 
straipsniais duoda daug įdomios 
medžiagos iš įvairią mokslo sri
čių. supažindindamas su jo lai
mėj i ma i s ir kasdiena bevyks- 
tanėia gyvenimo pažanga; ypa
tingos domės kreipia į kultūros 
istoriją bendrai ir kultūros kū
rybinio ir švietimo darbo plėto
tę Lietuvoje; skiria nemaža vie
tos meno ir literai liros klausi
mais. dedant musų ir pasaulinės 
literatūros kurinių kritikas ir 
apžvalgas; >avo raštus gausiai 
iliustruoja paveikslais ir šiaip 
meno vaizdais; eina 5 metai ir 
yra Liet. Kultūros Tarybos ir 
plačiai liaudyje išsišakojusių 
“Kultūros" būrelių organas ir 
dėlto be jo bei jo komplektų ne
gali apsieiti nei vienos įstaigos, 
draugijos ir šiaip kultūringo 
žmogaus biblioteka.

Metiniai ėmėjai nemokamai 
gauna didelį priedą ir turiningą 
1927 metų Sodžiaus Kaleodorių.

Gera proga savo viengen
čiams. draugam;, ir pažįsta
miems Ije uvu> suteikti atmin
tį ir kuitunšką dovaną, brau- 
I • .»ię gz dolerius ar kitką!

Zariiulo prenumerata f su prie
dui — Lietuvoje. Vokietijoje.
1 aitri joje ir Estijoje metams -
2 dol., pusei metų — 1 dol 20c.

Amerikoje ir kitur užsieniuo
se dvigubai.

Jo komplektai įrišti, pastų at- 
siunčiant. 1923 m. 1 dol.. gi 
1924, 1925 ir 1926 m. imant kar
tu 7 dol. 50r.

Čia pat didziausis knygų san- 
d«lis ir jų geriausia pasirinki- 
n,»s. . knygynėlių sudarym- . 
Retka*auluto katalogų.

Adresas: Šiauliai, L'-.u c gat
ve s-,. • Kulturo. ’ E.iiuKcijat
i ei. j.., L:*.!’. _J_^a.

Aš. Kazys Gudvalis, pajieš'au savo 
dukters, o mano sūnus Jonas ir Kaz, 
pajieško sa- o seselės Marės Gudvaliu- 
tės. Penkiolika metų atgal, mums gy
venant Canrfor. Pa. mano moteris iš
bėgo su Luium Kapsiu, išveždami ir 
dukterį. Mes motinos nereikalaujant, 
tik prašom dukterį atsišaukti arba 
žinantieji apie ją malonėkite mums 
pranešti. Taipgi pajieškau draugo 
Kregždžių. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu:

KAZYS GUDVALIS
273—154h st.. Niagara Kalis. N. Y.

“Keleivio” Kalendorius 
1927 metams, knygos pavi
dale. gražiai iliustruotas ir 
pilnas moksliškų straipsnių, 
statistikų, gražių eilių ir juo
kų. Kaina 50 centų, “Kelei
vi?” skaitytojams tiktai 25c.

»

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 20 ir 30 metu amžiaus, gali bū
ti ir našlė. Aš esu vaikinas 27 metų, 
turiu gerų darbą ir gerai užsilaikau, 
tabako ir svaigalų nevartoju. Gali at
sišaukti biednaar Vagota, man nedaro 
sMitvmo. Aš esu vaidininkas. Dau
giau žinių apie save suteiksiu per laiš
kus Su pirmu laišku meldžiu ir pa
veikslą prisiųsti, kurį ant pareikalavi
mo sugražinsiu.

JOHN KAZUK
Co. F 18. Fort Schuyler, N. Y.

nius ir pats yra daug nuo 
bolševikų nukentėjęs. Gyve
nant jam Rusijoj bolševikai 
sušaudė jo žmoną ir 18 metų 
dukterį, ir jis pats su sunum 
vos tik spėjo gyvastį išnešti.

“Dabar mums labai baisu, 
nes eina gandai, kad gali 
kilti skerdynės kariumenėj. 
Sakoma, kad vieni kareiviai 
palaiko nuverstąją valdžią, 
o kiti remia naują. Taigi ga
li žūti daug musų brolių lie
tuvių. O per tokį sumišimą, 
suprantama. Lietuva gali pa
tekti prakeiktajai Lenkijai ir 
per dešiniųjų kaltę musų tė
vynei gali būt daug nelai
mių.

“Negaliu aš tau, brangus 
Jonuk, ir aprašyti, kaip 
mums dabar liūdna. Visi 
gailisi, kad taip atsitiko. Ale 
mes turim tvirtą viltį, kad iš-

“Choro Repertuarą*,” mė
nesinis muzikos leidinys, iš
leistas gruodžio mėnesyje, 
telpa 14 dainų, kaina $1.00, 
gaunama pas A, Bačiulį, 421 
E. Sixth st., So. Boston, 
Mass.

Likusieji ginčytini klausimai 
bus išspręsti Tautų Sąjun
gos tarybos kovo mėn. po
sėdy.

KEiSTAS PRANASAVI- 
l’i MAS 1927 M.

f- Paryz.aus laikraštis “Ma-'tegali mane paliuo»uoti!
tin” praneša, kad mokslinin-Į “Bet vakar, 17 gruodžio,*rinkta musų valdžia sugrįš 

J kas astrologas Kadeški, ku- pasigirdo liūdni gandai, kad ir vėl.” 
ru atspėjo prezidento Ęber- musų prezidentas jau areš-

įr bigo Stinnes mirties tuotas ir suimtas prezidento :mo. Lygiai toks pat senti- 
ieną, aJ'ar štrasburge bu- sūnūs. Mums buvo labai liu- mentas dabar vyrauja ir A- 
amas, p. ‘našauja, kad d na ir gaila. Aš per visą nak-menkos lietuviuose. Taigi 

A * 4.______41-________ __ ____ ___________• ____! __ • t? _x • . . •« « °

^927 metais, nu. 9
liną “Revo 9 108 uiciaic, įc.'-c'v. *cnv ck5 vicuoe, ai

įsią panaikint Dancigo viri iauai nusiminę ii gai.itiįeieif'e-it<j ic i.epro'a i a .c a.- 
L'idorius ir busią* gerus valdžios. Visi rūstauja j da* atkas, yra skaudžiai i?ei- '
s ga’.os bolševizmui ir fa- ant dešiniųjų, kad taip žiau- sta fašistų smurtu.

“Internacionalą*,” tarp
tautinis darbininkų himnas, 
išleistas atskiruose sąsiuvi
niuose. trijų lygių balsų cho
rui ir mišram chorui, žo
džius iš francuzų kalbos ver
tė K. Binkis, o muziką pri
taikė Dr.-Jonis. Išleido Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tija. Kaina 1 litas.

Pa'ieškau Ix»vido Ba>or<>. kuris ka
daise gyveno Pittsburgh'e ir yra pir- 
k-'s šėra IJetuviu Maisto Koop. Drau
gijoj. Dabar ta draugija yra likviduu- 

i ta ir visų nariu Šerai atmokėti Todėl 
geistina, kad D. Bajoras atsišauktą 
kuogreičiausia. Jeigu neatsišauks į 
vienas metus lai' o nuo šio pajieškoji- 
mo. tie pinigai bus atiduoti į kokias 
labdaringas ištaigas.

J. K MAŽU K NA
1325 Fayette st., N.S., Pittsburgh, Pa

Ona Dudutienė. pajiešau savo vyro 
Aleko Dudučio, norėčiau žinot ar jis 
gyvas ir kur jis randasi. Jeigu kas 
apie ji žino malonės prane

MR. ONA DUDUTIENĖ
127 Schuyler avė., Keamy, N. J

Pajieškau savo brolio Antano Pit- 
kausko Prašau atsišaukti arba žinan
tieji apie jį praneškite, nes turiu svar
bą reikalą. Petras Pilkauskas 

6514—28-th avė , Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimų; merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, nuo 
35 iki 48 metų amžiaus. Aš esu našlys 
19 metų, turto turiu daugiau kaip 
50,000.00 dolerių ir be darbo 
gyvenu. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą. Daugiau žinių apie 
save šutei'siu per laiškus.

W. MISSAVAGE
Box 316. Royalton, III.

{Redakcijos Atsakymai
Tai balsas iš Lietuvos kai

nos jis va- t j negalėjau užmigti iš gai- visa lietuvių tauta, išskyrus 
t metais,’’ leoeiv. Netik aš vienas, ale,tiktai patį juodašimtiškąjįj

Pasaulio Vergui. — Jūsų 
eilės apie Lietuvos fašistus 
spaudai netinka.

S. Pociui. —Kuomi skiria* 
si Lietuvos fašistai nuo ame-' 
rikom'šuu oomų, mes nežino
mo i

1 Kaimai Jit»ųkorės-

Pajieškau Vinco ir Antano Sinkevi
čių. Jie paeina iš Šventežerio gmino 
Seinų apskričio. Jie patys ar kas iš 
žinančių apie juos, malonėsite suteikti 
jų antrašus, už ką iš kalno tariu ačiū 

ANTANAS KURELAITIS
632 W. Ix>mbard st., Baltimore, Md.

Pajieškau švogerio Kazimiero \ens 
kaus, seniau gjveno Rumford. Me., 
apie 6 metai kaip išvažiavo į Chicago, 
111. ir nuo to laiKo nieko nesigirdi. Jis 

! pats malonės atsišaukti aria žinantie- 
j. teiksis pranešf. Jo tėvas serga ir 
*.or. Uu juo su. ižinoti.

V. JUS t sAb
* r-,-„ .. m

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, katra sutiktų dorai gyventi. 
Nepaisau kad butų ir biedna, bile tik
tai dora, tarpe 30 ir 45 metų. Aš esu 
našlys 15 metų, doras, turiu namą, 
žemės, sūdą, gyvulių, paukščių. Na
mas yra labai ramioj ir gražioj apie- 
linkėj. Katra mylit ramų gyvenimą, 
meldžiu atsišaukti. Vienam atsibodo 
gyventi, reikalinga gaspadinė ir drau
gė Su pirmu laišku meldžiu rrisb, .t, 
ir paveikslą. Be paveiksle r.< i v;- a 
neatsakysiu.

AM. BALTAI i Ii,
16 U’ashburn st., r. Kcymouih. Mass

I

0. K.
MERGINŲ PAVEIKSLAI
šitie paveikslai yra padaryti priva

tinėse fotografistų studijose — tikrai 
naturališki, aiškus francuzų styliaus 
paveikslai. Miera atvirutės didumo. 
Kaina $2.00 už 12 paveikslų; o už 
?L00. (2,
AKT-PHVlu SLPPiA AGENCY

***? cf » i i

t

i



j Svarbus Istoriški Dokumentai
Žemiau skelbiam apie fašistų smurtą dokumentus, ku

rie ateityje galės būti brangi Lietuvos istorijai medžiaga.
Lietuvos liaudininkų-socialdemokratų valdžią nuvertė 

ne sukilę žmonės, bet slapta susiorganizavę kai kurie kari
ninkai, kurie bijojo, kad koalicinė valdžia jų neatstatytų. 
Vyriausis šito perversmo inžinierius, kaip išrodo, buvo 
caristas Plechavičius, žinomas kriminalistas ir buvęs jau 
du syk nuleistas Kalėjimam Prie jo prisidėjo pulkininkas 
Skorupskis ir ulanų pulko vadas Jackevičius. Jie padarė 
konspiraciją ir nakties laiku, iš 16 i 17 gruodžio, kuomet 
visi miegojo, pagrobė ministerius, Respublikos prezidentą 
ir patįs apsiskelbė "laikinąja karo valdžia." šitos "val
džios” lyderis Plechavičius tuomet paskyrė Smetoną Lie-, 
tu.os ‘prezidentu” ir, žmonių akių apdumimui. paskelbė 
šitokį raštą i Smetoną:

j 
PIRMASA1 LIETI VOS KŪRĖJAU!

Pareiga stovėti Lietuvos Nepriklausomybės sargyboje pri
vertė tuos susirūpinti didėjančiu Lietuvos Laisvei pavojumi.

Turėjome tikru žinią, kad Isdševikai ginkluojasi tikslu pa
naikinti Lietuvos laisvę.

Vyriausybė nesiėmė jokiu priemonių pašalinti mirtinam Lie
tuvos pavojui. Vyriausybė pa'aikavo tiems, kurie dirbo IJe-. 
ttnos pražūčiai.

Prasidedant atviram bolševiku bruzdėjimui mes savo pasi
ryžimu apgynėm Lietuvos Nepriklausomybės likimą.

liet mes negalim Įstatyti valdžion tuos žmones, kurie pastū
mė Lietuva mirtinam pavojui.

Tamsta gerai žinai ši paveju, nes Tamstai teko didžiausiu to 
pavojaus metu stovėti besikuriančios Nepriklausomybės Lie
tuvos priešaky.

Todėl tikėdami Tamstos pasišventimu ir Lietuvos meile, mes 
• ardu visos kariuomenės, kuri kūrė ir gynė Lietuvą, nuolankiai 
prašom pasiaukuoti Tėvynės labui ir sutikti stojus Tautos 
priešakyje, kaipo Valstybės \ adas. išvesti ją iš dabartinės 
sunkios padėties.

Iš savo pusės vardu visu broliu, žuvusių už Tėvynės laisvę, 
iškilmingai pasižadam klausyti tos valdžios, kurią Tamsta rasi 
reikalingu sudaryti.

laikinosios karo Valdžios vardu.
Gener. štabo Majoras

t. Viešosios manifestacijos, demonstracijas ir visokie susi
rinkimai griežčiausiai draudžiami.

Pulkininkas (irigaliunus-Ghpackis,
Kauno Įgulos koau‘ndaatas.

Kaunas. 1926. gruodžio 17. 12 vai. •

Garsusis Plechavičius teikėsi da "magaryčioms” pridėti 
ir nuo savęs raštą, kuriame jis sako:

Buvęs paruoštas bolševikų sukilimas likt idiotas. Senoji vai-J 
džia suimta. Laikinosios \ yriausi i>č> vardu apakau pildyti vi-' 
sus mano Įsakymus ir parėdy mus. kol 'adoravimas bus perduo
tas laikinai vyriaus) bei.

Be to. Įspėju, kad visi pasiliktą vietoje ir trž tvarką ijfttlcje 
atsako kiekvienas viršininkas. Visoje šalyje paskelbtas karo 
stovis nuo š. m. gruodžio mėli. 17 d.. 3 vai. ryta.

Karo sričių viršininkas eina karo komendanto pareigas ir 
naudojasi visomis įų teisėmis, nustatytomis kara stoviui.

Visus balševikii agentus tuojau suimti ir patalpinti LaU- 
jiman.

(len. štabo Majorą.'. Plechavičius.I
O štai da viena fašistu “malonė" Kauno gyventojams:

t

Krip Nuga-Tcne Subudavo- 
ja Stiprų, bvei.-ą Kūną ■

Naga-Tor.e luii tuvyje -jK-cialės ’ 
r geieiies, Icuti daug
ru::'ka3 ir sveiko kraujo. Jos taipgi 
turi savyje fosforo, kuris b'.ain 'i yra 
i .'įkalintas dėl stiprių nervų; prie t > 
dar talpi..n savyje šešias I -i-.s puikias 
gyduoles, kurtos yra vartojusius »i.-jt- 
n'.» pasaulyje geriuu.sių gydytojų dėl 
suimdavo ji nio stipraus, sveiko kūno--- 
energingų vyrų ir moterų.

Nuga-Tone sustiprina skilvį, page- 
i liną apetitą, pagelbsti virškinimui, pa
šalina gasus ir koktun.ą. suteikia*ma- 

! lonų ir ramų miegą, padaugina žmo
nių svarumą ir sustiprina nusilpusiu.

je malonų kvapą, nuvalo

i s. Nu.» pleiskanų

t
tear
a.:-.;:

N■■ a■■s 
n 

irtinT.

armonikaiMes i saititam 
ir importuoja- 
>ue visokių ru- 
<”.i rankoiiū.s 
dirbtas ltališ- 
Kms Aljurdrnus 
geijau.- h»s 
pasaulyje, 

žmones. Nuga-Tuce pagamina bumo-; Ant lo 
' > apsivėlusį gva

liežuvį, prašalina galvos skaudėjimą, rantuotos, 
gydo tulžies iigas, inkstus, kepenis ir . .Musu kai- 
pr:tšalir.a vidur..; užkietėjimą. Tai vra ’ nos žeme- 
vi?:os iš geriausių gyduolių žinomos. .-cės negu kitų isdirbėjų. 
dėl silpnu, nervuotų, nusiminusių i __ _____’’ ’ ” “
nuolat sergančią vyrą ir moterų. Jus . talu&'O, kuri prisiunėiam dykai, 
galit gauti Naga-Tone bile kokioje t 
vaistinyėioje, Vartckit jas ptr 23 die
nų ir jei nebūsit užganėdintas, sagrą- 
žinkit jas atgal vaistininkui, gacsii 
atgal savo pinigus. Tikrai žiūrė-, k»<i 
gautumei Nuga-Toae — .:;i'a..ijos 
neatliks rciitalingo darbo i t 1 

I 
I

---r»KT» y jy- Dykai su-
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka- 

• • • (-)
kuatta sekenella * co. 

1014 Blue Islaad av. il&L. SŪ. < lii. ago

Plechavičius.
Kaunas. 1926 m. Gruodžio mėn. 17 d. I

Smetona, kuris, matoma, jau iš kalno buvo su tais smur
tininkais susitaręs, paskelbė jiems šitokį atsakymą:

LIETUVOS karžygiai:
Su didele širdgėla skaičiau Jūsų raštą. Pavojus, kuri Jus nu-, 

rodote, buvo valdžiai tiksliai žinomas. Daug kartų ir visais bu- = 
dais ji buvo Įspėjama.

Lietuva atsidūrė kryžkely. kuris buvo visai Tautai aiškus, 
bei, deja, ne vyriausybei.

Susipažinęs su Įvykiais kreipiausi Į Respublikos Prezidentą
D-rą Grinių, nurodydamas, kokia gali būti išeitis iš susidariu
sios padėties.

Bet su dideliu skausmu turiu nustatyti, kad jisai nesiteikė 
Įvertinti padėties rimtumo.

Mano, kaip ir kiekvieno lietuvio, yra šventa pareiga ginti
Lietuvos Valstybę ir Tautą šiuo tragiškiausiu jos gyvenimo ję^Ju Priešingai - 

be pasiryžimo, svyruojąs sa 
T/mIaI nildvrlnmac naraiim nacirv'/an nriimti nŽrlxwIn --- ---a _ ____• _ * •

man šią svarbią naštą ir pasiėmęs VALSTYBĖS VADO parei- kliūti 
gasAiti. jas toL kiek pati Tauta, f'" * *" » ««

KAUNO KARO KOMENDANTO ĮSAKYMAS 1 Nr.
Ministerių Kabineto nutarimu nuo š. in. gruodžio mėn. IS d.

12 vai. apgulos stovis Kauno mieste nuimamas ir patiek 
tik karo stovis.

Karo stoviui esant. Kauno mieste. Kauno ir Trakų apęArity- 
se draudžiama:

1) Be mano sutikimo visokį susirinkimai (vieši ir privalus), 
demonstracijos ir eisenos;

2) Skleisti žodžiu ar raštu kurstančiu- prieš esančią Lietu
vos Vyriausybę, kariuomenę ir jos vadovybę gandus, taip pat 
gandus, kurstančius vieną visuomenės sluoksnį' prieš kitą ir 
bendrai gandus, kurie galėti: sukelti nerimą mieste ir visoje 
srityje;

3) Re karo cenzuro> leidimo spausdinti, bet kokius viešam 
naudojimui raštus, demonstruoti filmą- ar vaidinti veikalus;

4) Streikuoti;
5) Kelti kainas maisto pro<iuktam> ir kitoms prekėms._ jų

kaina turi būti ne aukštesnė, kaip š. m. gruodžio mėn. 16 d. 
kad buvo;

6) Be leidimo nuo 23 va!, ligi ., vai. ryto Kauno mieste judėti ti, taip kad atidarymas r.atoraiiai už-
ir veikti privačioms pramonės ir prekvbos (restoranams, kavi- .................. . , Xeu7.mirsxTte parašyt,
nems. alinėms, smukiems, viešnamiams ir t. p.) Įstaigoms. rišbandymui dykai.

Nusižengusieji šiam isakvmui baudžiami administratvvišku j'!?" ,‘r nekankina. v.»t kam nešiot pa- i j i- - -.ooo v* • ‘ ‘ - raišti per visa amžių? Kodėl kentėt?hunu ligi .„MM! litų ir .» men. kalėjimo, o taip pat kare teismu. K<>de! nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
einant y patingais vaLstvbės apsaugos įstatais. , $‘iti i kuris tūkstančius atvedė

.. tz * j ' r» n‘. . . ’ operacijos statą? Buliai žmonių kasKauno naro Komendantas. Pulkininkas ieiten. Skučas. dieną eina į gangrenos pavojų tik vien 
Kaunas. 1926 m., gruodžio raėn. IŠ d. ‘ t ode1, kad jų patrūkimas nesulaiko jų

' nuo ėjimo jų kasdieninių pareigų. Ka- 
~~' - ---- — ■ . — šykit tuojaus reikalaudami isbanov-

niui 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 
ši kuponą.M

Vcse & Sars Piano 
Company 

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

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

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 BoyUton St., Bettov 
Įkurtas 1S51 m.

I

Jei Patrakę, Išbandykit 
i Sekantį Vaistą
Vartakk nuo pat rakinto, seno ar nau
ju. didelio ar mažo ir jus busit ant ke

lio. kuris tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PRilU >1)1 it 'MĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

ar vaikas turi tuojaus rašyt pas W. S. 
Rice, 12-F, Main st.. Adams, N Y., 
kad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
puikų paakstinMlą vai-Aą. Tik uždėki- 

į te ant kylos ir muskulai tuojaus p ra-į 
'dės ankštintis; jie pradedu susiglaus-|

sidaro ir nebereikia paraiščio nešiot. ' 
Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų 

Jeigu patrūkimas

I i

i

FLIT
UŽMUŠA

K arirl is, i’arakorius 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

INDELIS PASISEKIMAS

Feeita-miiit
TJįe Cteav/tg £AXA77VE

Malonus čhishbūs. kuris 
palaiko pilvo reguliariilku- 
mą. laikai o>ii i»-I

F»r Cuts aud Wounds
Apsisr.ugokit nuo užsira- 
zinim*. Gydyki t kiekvieną 
įpjovimą, žaizdą ar Įdrės
kimą su stipriu ir uenuo- 
dinza aptiseptiku. Zonite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.I Tel. Su. E<mu«

> DAKTARAS

' A L. KAPOČIUS
► LATUVIS DENTISTAS
- VALANDOS: Nuo * iki 12 dieu* 

Nbg 2 Ui t vai 
NEDEGIOMIS:
iki 1 «. ne pietį. <, 
iki 12 diee* ‘

Keleivio” name J

Eagic Brand išaugino dau
giau sveiki; kūdikių. ne;;u 
visi kWi kūdikių maistai

EAGLE BRAND
CO>Dt.NS<-Z> MILK

Dvkai Nuo Patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
!2-F Main St., Adams. N Y
Jus galit man atsiusti dykai sam- 
palą jūsų paankstinančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas ..................................................
.Adresas ..............................................
Valstija ..............................................

Tvirtas pasiryžimas nuga
li nenugalimas kliūtis. Tvir- ___ ________ ______

. tos valios žmonių jau pats sii gdamas neišgydoma liga 
1 noras tma pasisekimo prano- gulėjo lovoje, bet nepaliko 

i | — žmogus savo kariuomenės. Kartą
'- pranešė jam, kad vyksta 

Ismarki kova su portugalais. 
(Greitai pašoko jis iš lovos, • _ •

Pasakojama apie Maurų 
vadą Mulė jų Moliuką, kuris 

■ neišgydoma liga

.««-m

* Seredomis
; Ofisą* ”
► 2SJ Bro*dw*y. tarpe C* ir O Ik. <
; SO. BOSTON. MASS. 5

Todėl pildydamas šią pareigą, ^jryžau^ pribūti uždedamą vo nutarimuose ir mažiausią 
skaito nenugalima ir

b ****•-. »«• tai tik dėl to, kad jam taip ausimete šarvus ir 'puolei
kraštą is susidariusios padėties. Sunkių bendrų su tavimi — rodosi, taip vaizduojasi. ’ . . r

Pasakoja apie vieną fran- 
euzų karininką, kuris vaikš
tinėdamas savo kambary pa- 

‘ sakė: ‘‘noriu būti maršalu ir 
į didžiu vadu”! Įvyko. Jo no- 
•ras buvo pranašavimu pasi- 

, ... ,, ,, ... , . sekimo. Jis atsiekė ko norė-Toliaus šita Plechavičiaus ‘valdžia išleido šitokį Kai kurie ka(i tuHnt 
“ukazą:” ? i tvirtą valią, pasiryžimą net

| VISUOMENĘ! į.igyti galima, vien tik dėlto
Lietuvos karaomenė. kuri «ru!dė galvas už brangią IJetuvą taip norima ir jau. Žino- 

. ir dabar yra pasiryžusi lieti fcraają už josios nepriklausomybę. rna’ tai nc visuomet ĮVyKina- 
pamačius i, kad dabartinis Seimr.s ir Vyriausybė parduoda nra- ma.kartais tokie pat-irizimai 
su tėvyne bolševikams ir svetimtaučiams, nutarė paimti taiki- Labai liūdnai, baigtis,

kad kuo greičiausia atidavus bet—neįvyksta, tai ir negali- 
—. Daugelis galėjo pa- 

į stebėti ligonyse, kad parve- 
’ žus gydytoją, ypač garsu, li
gonis pradeda taisytis, svei- 

įkti, vien tik dėl lo, kad tiki 
losiąs: gimsta jame pasi-:rciškia. nor-s{# 0 f ks tai 

Fašistų lyderis Grigaliūnas-Glovackis, kuris už šmeiži- vvku<hi a"<tebuk11r^kaS ,ĮŠ Praf1žių rodėsi visai
mą valdžios ir platinimą melagingų žinių apie kariumenę išgijimų vien tik tuo 
buvo senosios vyriausybės išdarytas kalėjiman, dabar ta-' teaiskinama. Būna ir prie-; pakia;Kf. . darn
po išleistas ir paskirtas Kauno Įgulos komendantu. Jisai šingai: kuomet visi nuolatos ;atsak^? s ' P ’ 
tuojaus Išleido šitokį Įsakymą: i kartoja, kad ligonis eina blo-1 —Noriu

jgvn, ” —’ ?
I silpnėti, patsai to nejausda- 
!mas...
Į valios jėgos turi ______
'reikšmės kunui.

Teėiau ir valia nusilpsta j
1 A • • 1 A 1

T-Į?
’ i
i ■

Lietuvos kariuomene 1918—1920 mt. kovų atminimas duoda 
man gilaus Įsitikmimo. kad Just; pasišventimas Tėvynės Moti
nos gerovei liko tas pats ir -Jūsų pažadas padės įveikti visas 
Lietuvos priešą žabangas.

' .1
1 k «Į *

1926 m. gruodžio mėn. 17 d.. Kaunas.
it - *■

A. Smetona.

pamačiusi, kad dabartinis Seimr.s ir Vyriausybė parduoda mu
sę tėvynę bolševikams ir sv 
<ui šalies valdymą Į savo ranka: 
tą valdžią i raukas tikrą Lie uvos sūnų. Visoje šalyje skelbia- n;a]- 
na karo stovis, o Kauno mieste apgulos stovis.

Visiems Įsakoma eiti savo pareigas; kas neis savo pareigu, 
bus atiduotas kare lauko teismui.

Laikinoji Karo valdžia.

kovos lauką. Jo kariuomenė 
į jau buvo bebėganti. Kariai 
pamatę savo mylimą vadą 
puolė iš naujo kovon ir lai
mėjo, bet vadas krito negy
vas : mat nors ir trumpas, 
bet beribės valios jėgų Įtem
pimas suardė visą jo orga
nizmą ir jis žuvo.

Tiktai valios jėga, pasiiy- 
» žimas padeda Įvykinti’ tai, 
Įkas buvo pasiryžta, ir pada- 
|ro tuo, kuo noi-Hna. Vienas 
i išminčių sako: “Kuo tik tu 
nori gali būti nes nėra nė 
vieno karšto noro, kuris butų 

į nei vykinamas, jei tiktai ji
sai. bendrai paėmus, yra 
protingas ir galimas.”

Neveltui ir Kristus sakė: 
“Tikėk, o uolos kilnosis,” — 

norėsi, o Įvyks tai

C Telefonu 6112-W.
I Dr. A. Ganaai-^MiMskas
$ LIETUVIS DENTISTAS
£ VALANDOS:
C Nuo 10—12 dieną
£ Nuo 2—5 po pietų
įįį Nuo 6—8 vakare
g Nedėtiomi* Nuo 10—12 diena
? 705 N. Main St. kam p. Broad St.
$ MONTELLO. MASS !

Telefoną* So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. A. GALVRIŠIU
(GALINAU8KAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną- Nao 7—9 vakar*. 
NedeAiomts pagal sutartie*

414 BROADWAY.
SO. ROS1ON, MASS.

Saules Love It
N<~ virą pUv« tr žarną m*- 
■*agwM|. kari* pačia* tm 

augimo aiefco genamo 
Kūdikiams ir raikanu nėra, 
<■*»»

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- 
šAL.-NIMl t SENU LIGŲ- 

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau! 

natūraliais budais.
I’.itarimai dykai. Jus persitikrinkit i 

apie nepaprastą ir galutiną naują na-"j 
turalę gydymo metodą.

PASKELBIMAS.
L Bolševikai ir kiti jiems panašus skleis dabar visokiu pra

simanymų ir stengsis kurstyti prieš paėmusią į savo renkas i 
valdžios vairą laikinąją vyriausybę. Užkirsti keliui skleisti vi-' 
sokias melagingas žinias ir visam, kas kurstytų, griežtai įsa
kas minėtųjų gandų skleidėjus bei platintojos suimdinėti ir 
siusti komendantūros.

2. Pastebėtas naujosios vyriausybės skelbimų plėšimas. De
ltai to pranešu, kad tie, kurie bus sugauti tai darant, turi bmti 
tuojau suimami, perduodami komentanturon karo buko teis-

3. Skelbiu, kad nuo šios dienos 1926 m., gruodžio mėn. 17 d. 
19 vai visokis piliečių judėjimas yra sustabdomas, taip pat 
griežtai draudžiama gatvėse rinktis daugiau, negu trims žmo
nėms.

rJS tol už1^’

Visa Ui par-Kio, kad ;
jėgos turi nemažos x .sr___

Tai buvo pasakyta ne juo- 

teisė žmones už savo paties 
! pataisyto stalo

j Tečiau ir valia nusilpsta j Dirbk, norėk, neaimanuok 
• nuo nuolatinių kūno truku- jr atsieksi ko nori ’ J. L.
’mų. Neveltui yra sakoma/^_____ __________________

■ kad “sveikame kūne sveika: " ., . .____
ir siela”... Nuolatiniai skaus/APGAUDINĖJA ŽMONES, 
mai, nenormalumai gali. Vilkijos ii- apylinkės so- 
smarkiai pakenkti šviesiam' džiuose vaikščioja kaž-kokie 
protui, kuris vadovauja va-j “vengrai,” kurie siūlosi grei- 
liai. Dėlto reikia saugotis tai pagydyti visokius Tigo- 

, įvairių nenormalumų, kurie nius. tam tikrais būrimais ir 
jardo sveikatą, o tuo ir d va-1 žolėmis. Kiltu gavę užmo- 
’sios jėgas. 1 kesni jie greitai išsinėšina.

Or. WMtwortli. L M.i
1761 VVashington St.,

Prieš Northampton elareito l 
stotį, Boston, Maso.
Tel.: Coplei 0653-M. 

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

I ------------------------------------------------ -- į 

Kiekvienas i 
Šaltis

Pavojingas i
Danjr tūkstančių žmonių knsmet nafr.i 

tt.-i nuo šr.tčio pasekmių. Viena pneumo 
u ir. nukert- 150,000. Taigi šaltis, daly
kas ri-. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

T...s būda- yrtt Hill’s Cascara-Bro- 
mide-Qiiinin-. .lis kas žiemą sustabdo 
laiiioiius šalvių — j 21 valandas.

Vartok š ilčiui prasidėjus. Vartok šal 
(i pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar ne-udo gere- iio būdo. Visose aptie- 
kese gaunama.
Tikrai Gauk

t

C«
«xlona Dėžė 4

Kaina 30c

*■ .

Mrs. Winslow*s

-UŠTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia t'/kio 
malonaus paletgrnmmo, 
taip originaiis Ba»w»e ; 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą n«o P1*1 UZ' 1 
tepime
Gaak originali f.-ancuzislto .

BAUME BENGUĖ
(ANALGtSlOVB >

ŠALTIS! TRINKU KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmu, 
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
sigavimų, Neuritis, žaizdų, Galvos 
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių 
Muskulų, šono, Krutinės ir Nugaros 
Skausmų. Nusideginimų, Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodyt nuo išsit.rėski- 
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

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

■ ii '■ — ,

Dr. Med. LEO J* PODDER ii Petrogrado
SpedoMstm Slaptą lirų moter* ir vyra. krMj« Ir o4o». i«p
kiškai rr rusiškai. Teleton.* Mą»««riri
1 ALLEN ST, C«r. St, BOSTON. Mauk.

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
| (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) ?
1___________________ _________________________________________________________________________________ Į
KAIP BUVO SUGAUTI keršija, kas vėliau ir pasi

tvirtino. Atsidūręs tokioj 
keblioj padėtyj ir matyda
mas, kąd vaidininkas jau jį 
sugavo bemeluojant, prisi
pažino, kad jokio užpuolimt 
nepadaryta, o tik eidamas į 
namus gatvėje susimušė su 
Gelžiniu ir kitais asmenimis, 
bet kadangi pastarieji jį 
smarkiai apdaužė, tai jis su
manė . jiems atkeršyti kitu 
budu, būtent duoti policijai 
melagingą pranešimą apie jo 
apiplėšimą.

Už policijos suvedžiojimą 
tOpulskis traukiamas teisme 
atsakomybėn.

NETIKRŲ PINIGU 
DIRBĖJAI.

Jau * buvo rašyta, kad 
Šiauliuose policija suėmė du 
Įtariamu vyru dėl pinigų 
dirbimo ir platinimo, bū
tent, Kaži Knopskį ir Stasį 
Vaičiulį. Dabar gi išėjo aikš
tėn ir kokiu budu policija 
juos sugavo.

Buvo taip.
Gruodžio 6 d. Šiauliuose 

policijos buvo sulaikyta pil. 
Motelienė Marijona su ne
tikru penkličiu turgavietėje 
ir pristatyta kriminalinėm~ 
policijom Užklausta krimi-. 
nulinės policijos pil. Motelio-1 
ne pareiškė, kati tą mone
tą gavo jos tarnaitė Greckai- 
tė Solomija gruodžio mėn. 
5 d. jos pačios degtines par
duotuvėje iš nepažįstamo 
asmens. Be to, Moteliene pa
rodė dar vieną tukią mone
tą, kurią gavo is to paties ne
žinomo asmens. Kriminali
nės policijos valdininkai 
stvėrėsi darbo, ir po kurio 
laiko pavyko jiems nustatyti, 
kad nežinomas asmuo buvo 
atvažiavęs į degtines sandėlį 
vežiku. Sužinota, kad to ve
žiko buvo 35 Nr. Tuo krimi
nalinei policijai buvo paduo
tas siūlas į rankas, ir reikėjo 
rasti tiktai “kamuolys.” Pa
darius smulkesni tyrinėjimą 
nustatyta, kad tuo vežiku 
važiavo Knopskis Kazys. Ji 
sulaikius ir padarius asmens 
kratą rasta trys netikri penk- 
ličiai. Užklaustas iš kur jis 
šituos pinigus gavo, pareiš-

PLĖŠIMAS.
Aukšt. Panemunė. Gruo

džio 9 d. apie 19 vai. keturi 
nežinomi ginkluoti šautu
vais ir revolveriais plėšikai 
atvyko pas Andrių Laurinai
ti, kuris gyvena Tursenu 
kaime, Aukštosios valsčiuje, 
<auno apskrity, išplėšė na
mo šiaudinį stogą, įsibriovė 
Laurinaičio butą ir iš šeimi- 

įinko pareikalavo atiduoti 
įmigus. Laurinaičiui pareiš
kus. kad jis pinigų neturįs 
įlėšikai atrėmė krūtinėn 
zienas šautuvą ir revolverį, 
i antras stovėjo šalia ir grą- 
•ino nužysią. Kiti du plėši
kai su šautuvais stovėjo prie 
ango iš oro pusės. Laurinai- 
is išsigandęs atidavė visus 
urimus prie savęs 2000 litų 
linigų. Atėmę pinigus, plė- 
ikai pasislėpė.

UŽPUOLIMAS.
Lygumų miestelio žydelis 

įHirš Klevinski važiavo 1 
įgruodžio d. iš Joniškio Min
taujos link ir kely įsėdo jc 
vežiman nepažįstamas vy
ras ; su juo jis nuvažiavęs 
apie 2 kilometru; staiga ne
pažįstamasis Klevinskui 

i drožė kažkokiu kietu įran- 
jkiu į galvą ir grasindamas 
j peilių pareikalavo pinigų. 
: Klevinskui nesiskubinus su 
i pinigais ir pakėlus riksmą, 
i nežinomasis sudavė porą sy- 
jkių peiliu Klevinskui į galvą 
ir ranką ir nieko neatėmęs. 
pasislėpė.

! > |

KĄ JAUNIMAS 
VEIKIA?

Kalvarija (Mariamp. ap.). 
i šitoje apylinkėje žiaurus 
i nuotykiai nuolatos kartojasi, 
j Dažniausia proga jiems ves- 

____ __ , ____ituvės ar šiaip kokie susiėji- 
kė, kad rado savo kaimynoįmai, pašokimai.
Stasio Vaičiulio bute, kai; Štai lapkričio mėn. 24 d. 
pastarasis kraustęsis Į kitą Menkupių kaime buvo Jono 
butą. Čia ir buvo sučiuptas; Leonavičiaus su V. Kvietins- 
“kamuolys,” nes padarius įkaite vestuvės. Pasigėrę vy- 
pas Vaičiulį kratą rasta visi Tai susiginčijo, susipešė ir 
dirbimo įrankiai, modeliai, pagaliau mirštamai supiaus- 
gipsas, habitas, netikrų mo-;tė Tabarų kaimo gyventoją 
netų 42 štukos ir tt. Tardo--Joną Bobiną. Jo krūtinė taip 
mas Vaičiulis dėl pinigų dir- baisiai surėžyta, kad parvež
tame kaltu prisipažino ir iš- tas d-ras Tekorius atsisakė 
davė visas savo darbo pas- gydyti, o liepė skubiai vežti 
laptis. ligoninėn į Mariampolę.

Knopskis prisipažino, kad Sąryšy su tuo suimtas 
šių monetų daug kam įduoti: Kreivosios kaimo gyventojas 
nesuspėjo, bet kiek jis pa-Malijonis (amerikonas), 
mena’ tai jomis "apdovano- Nors tiesioginiai tam žiau- 
jęs”: vežiką, kuriuo jis va-'riam darbe jis, sako, nedaly- 
žiavo, pil. Moteliene, nuo vavęs, bet esą žinių, kad tai 
kurios degtinę pirko, pil. Va- jis kurstęs. Iš tikrųjų dalyvių 
siliauską Kazį, kurio aludė-pažymėtinas garsusis Maik- 
je alų gėrė, kinemątografų upių mušeika nuolatinės peš- 
kasininkes ir tt. ! tukų gaujos vadas, Petras

Sulaikytieji Vaičiulis
Knopskis iki teismui įdėti imtas.
Šiaulių sunk, darbų kalėji
me, o kvota perduota teismo 
tardytojui.

kurios degtinę pirko, pik Va

ir Ulevičius, kuris taip-pat

PERŠOVĖ ŽMOGŲ.
r .. > • „ Lapkričio mėn. 26 d. apie

Visą šį dalyką iškėlė aikš- 20 vai. savo bute per langą 
ten ir išaiškino Šiaulių kn- nežinomo piktadario iš re- 
minalinės policijos punkto volverio sužeistas pil. Dacius 
vedėjas p. Drelingas Juozas Juozas, gyv. Kalnėnu kaime, 
su kaikuriais valdininkais, “ -.............................
kurie už tai pristatyti jų vy
riausybei ir apdovanoti.

NORĖJO ATKERŠYT, BET 
NEPAVYKO.

Tvfažeikiuose buvo aną
dien toks atsitikimas. Į poli
cijos nuovadą atėjo pilietis 
Pranas Opulskis ir pranešė, 
kad tą pat dieną apie 20 vai. 
jį einant namo geležinkelio 
linija užpuolė keturi nežino
mi asmenys, 1

Telšių vai. ir apskrities. Ku- 
lipkos pataikvta į nugarą. 
Sužeistas pil. Dacius nuga
bentas Telšių miesto ligoni
nėn.

RŪBAMS SIŪTI KURSAI.
Rietavas. Šį rudenį prie 

Rietavo mergaičių namų 
ruošos mokyklos atidaryti 
rūbų kirpimo ir siuvimo kur
sai. Tuose kursuose bus dar 
mokoma ir įvairių rankdar- 

__ _ ... norėdami' jį api- biU- Daug mergaičių įsirašė į 
plėšti. Vienas plėšikas buvęs -' ursus, norėdamos papildyti 
ginkluotas revolveriu, antras ?av0 žinias ar naujų įsigyti, 
—peiliu, o kiti du ginklų ne- Kursams vadovauja pntyru- 
turėjo. Užpuolikai jį smar- diplomuotos specialistes 
kiai sumušę ir atėmę 30 litų 
pinigų. Be to, Opulskis sakė
si, vieną plėšikų pažinęs. 
Tai, sako buvęs Mažeikių 
miesto gyventojas Gelžinis

mokytojos.

policijos padėjėjas p. Ski- 
harka su feldšeriumi p. Ma
kausku surasė protokolą, ku
riame pažymėjo, kad velio- 

inis pats nusišovė (nes taip 
sakė velionies žmona, minė
tas Vaišnora ir jų giminės) 
ir leido laidoti. Vienam ki
tam piliečiui išsitarus, kad 
jis pats negalėjęs nusišauti, 
įes šratai išsiskyrę labai pla
čiai, o jei pats butų šovęs, 
ai šratai butų sumušti i vie- 
.ą. Tada policijos padėjėjas 
). Skibarka smarkiai sušuko 
n-ieš tuos piliečius: “Ar jus 
rodysit, kas ji nušovė, ar at
sakysite, kad aš daktarą iš
reikalausiu?” Taip piliečius 
šgązdinus niekas nebedrįso 
Jaugiau kalbėti. Lavoną pa- 
aidojo. viskas jau buvo 
varkoje, tik žmonių kalbos 
įesimažino, kad jis yra nu
jautas. Tatai smarkiai pa- 
zeikė į žmogžudį ir jis- pats s;

i

NUKAUTI PLĖŠIKAI.
Gruodžio 19 d. apie 5—6 

ral. vakare Kaune, Žaliajam 
valne. Žemaičių gatvė a Nr. 
irautuvėn įsiveržė 3 plėši
mi. Policijos pastebėta ir su- 
kubta pranešti pro šalį joju- 
iai gusarų pulko jojai. Už
nikus namas buvo apsuptas 
š visų pusių. Plėšikai, užsi- 
akinę duris nuo gatvės, puo- 
ė namo kieman, bet ir čia 
adę pastotą kelią ėmė atsi- 
audjli. Susišaudymo vieton 
tbėgo vietos šauliai, dau- 
iau policijos ir kareivių. 

Susišaudymas tinko apie po- 
ą valandų. Per tą tarpą du 
įlėšikai buvo nukauti, vie
kas paimtas gyvas. Pas plė- 
ikus rasta po 2 revolveriu, 
dėšikai senai žinomi ir poli- 
ijos sekami. Pasilikusiam 
yvam plėšikui gresia karo 

■ luko teismas.
Banditai, pasinaudodami 

akaro prieblanda, sumanė 
piplėšti Bagevičiaus krau- 
uvę ir Baužia kliubą, kas 
iems dalinai ir pavyko. Jie 
uskubo užpulti kliube buvu- 
ius svečius ir iš jų paėmė, 
ą rado. Beplėšiant sužinojo 
riminalinė policija ir, pasi- 
vietusi į pagalbą viešąją 
loliciją ir dežuruojančius 
im rajone gusarus, bandė 
’lėšikus suimti. Tečiau jie 
•asiduoti nenorėjo ir pradė
ki atsišaudyti. Iš visų pusių 
psupti policijos ir gusarų 
ie išbėgti iš namų negalėjo., 
'ienas jų. kuris bandė pro 
žpakalines duris pasprukti, 
?n pat tarpduryje buvo gu- 
arų nudėtas. Kitas, neturė- 
amas išėjimo, užbėgo į ant- 
ą aukštą ir ten visą laiką at- 
•šaudė, kol pagaliau viena 

JrJi
o. antrasis plėšikas atsisau- 
.ydamas iš antro aukšto, 
iaužė langus ir giedojo him- 
ą, prašydamas nušauti, tuo 
arpu atydžiai .saugodamos 
ulkų. Trečias plėšikas su
mins gyvas.

Kadangi plėšikai giedojo 
autos himną, tai jie, vėl
iausia, buvo “valstybiškai- 

autiškai nusistatę” fašistai. 
Kaipgi tokius policija driso 
audyti?!

įsiveržė

RETAS KOLOtNIALIS 
PINIGAS.

1737 metais koperinis tri
jų penų pinigas buvo išleis
tas Granby, Conn. Ant vie
nos jo pusės buvo laukinė ož
ka su legenda “Įvertink Ma-

Užsilaikykit Tinkamai šią žiemą
Laike šaltesnių mėnesių, kuomet Gamta prašalina 

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

SCOTTS [Mm
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų skoniui, 
kaip smetoną maistą ii- toniką, kuns turi savy- 
jc sveikatą teikiančius vitaminus iš cod-liver 
aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai maitina- YnT 
nai šią žiemą — vartokit Scelt’s Emnisicn.

Scitt & Bou'ne, Iiloomfield, N. J. 26-47

ATĖMĖ ŽMOGUI ARKLĮ 
SU VEŽIMU IR PINIGUS*

Gruodžio 10 d. buvo api- 
Klemas. Sulaikius Gelžini ir plėštas Girklių kaimo uki- 
pravedus kvotą, paaiškėjo, ninkas Pranas Mocas, kuris 
kad Opulskio pranešimas 
krypsta visai į priešingą pu
se’ Tada valdininkas pradė
jo spausti pati nukent ėjusį. 
Padaręs pas jį kratą rado re
volveri. kuri patikrinęs val
dininkas nustatė, kad iš jo gutėmis padarė 
tik ką nesenai šauta, čia aiš 
kiai pasirodė, kad Opulskis sekami.

✓

važiavo iš Šiaulių Joniškio 
link. JĮ užpuolė 3 razbainin-, 
kai. atėmė 40—50 litų pini- 
nigų. susėdo Į rogutes ir nu
važiavę Į krumus pasislėpė. 
Atimdami Mocui arklį su ro- 

nuostolių 
apie už 300 litų. Piktadariai

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Plukių kaime, Kelmės 

zalsčiuje, atsitiko ši žmogžu- 
lvstė. Tame kaime prie pat 
Mento gyveno kalvis pil. Lei- 
us 30 metų amžiaus su žmo- 

■ia ir dvejatu vaikų. Pas Lei- 
’• ų gyveno D. Vaišnoras, ko
kių 25 metų amžiaus vaiki
nas, kuris nieko neturėjo ir 
tokio gero darbo nedirbo. 
Antrame namo gale gyveno 
Jar atskira šeimyna. D. Vai
noras susidraugavo su Lei

daus žmona ir priėjo išva
nos, kad reikia Leikaus nusi
kratyti.

Iš 19 į 20 naktį lapkričio 
mėn. Vaišnoras, žinodamas, 
kad tą naktį Leikus eis kiš
kių saugoti į rugius, paėmęs 
kitą medžioklės šautuvą, išė
jo anksčiau. Sulaukęs geros 
progos pusę 12 vai. naktį iš 
20 metrų atstumo nušovė 
minėtą Leikų. Tai atsitiko 
nno jų gyvenimo namo apie 
300 metrų atstumo. Rytojaus 
dieną atvykęs Kelmės nuov.

r.c kiek Tavo Loska,” ant ki
to seno buvo tris kūjai, pa
dabinti karūnomis ir su le-; 
genda “Aš esu Geras Kope- 
ris.” Trinerio Kartusis Vy
ras gali turėt panašius ob*L 

-j ‘ - .f’ . sius: “Aš esu gera gyduolė.
)asidaye Kelmes policijai, įvertink mane, kuomet esi 
jareiksoamas nušovęs Leikų užganėdintas manim.” Ir iš- 

'.ikro, visi yra patenkinti Tri
gerio Karšiuoju Vynu. “Do- 
er, Ohio, Gruodžio 14. Tri
gerio Kartusis Vynas yra ta
tai gera gyduolė. Aš turėjau 
pilvo nesmagumus per ilgą 
laiką ir niekas man negalėjo 
pagelbėt. Bet gerdamas Tri
nario Kartųjį Vyną aš jau
čiuosi dabar daug geriau. 
Sam Gerber.” 1 bonka $1.25, 
ampalinę bonkutę pasiun- 

ciame gavę 15c. Adresuokit: 
ioseph Trrner Company, 
333 So. Asbland Avė., Chi

cago, III. Jūsų aptiekorius 
; rba vaistų pardavėjas taip
gi turi Trinerio Tabletus 
Nuo Šalčio. Išbandykite, jie 
yra laba* pageibingi. Nuo 
-.eumatiškų ir neuralgijos 
skausmų Trinerio Linimen- 
.as yra geriausia pagelba.

)er neatsargumą netyčiomis 
Iviejų žingsniu atstume. 
M d. lapkričio atvykus Į vie- 
ą pačiam Kelmės policijos 
ziršininkui, iš naujo pradė
jus rimtai kvotą ir išban- 
lžius šautuvą (iš kurio buvo 
tušautas) dviejų metru at
stume ir 20 metrų; paaiškėjo 
zisas žmogžudystės darbas. 
Šyla perduota tardytojui.

<UR EINA BAŽNYČIOSE 
SURINKTI PINIGAI?
Radviliškio bažnyčioj veik 

<as šventadienis kunigai 
•enka pinigus neva bažny
čios užlaikymui, bet tas, ma- 
yti, netiesa. Visai patikimi 
įmonės iš pačių klerikalų 
arpo dėl surinktų pinigų 
bažnyčioj sako ką kitą; jie 
latys ta padėtimi nepaten
kinti. Jie sako aiškiai žiną, 
kad surenkamos bažnyčioj 
linigų sumos suskirstomos 
;iaip: 50 nuoš. eina per kuri
ją Romon. 30 nuoš. “katali
kiškoms” organizacijoms 
u iKsciomų partijoms, nes jų .^m-das' 
’inansai dabartiniu metu itin 
dogi. ir todėl bažnyčia jas ____
privalanti remti ir šelpti ir 
?0 nuoš. paliekama vietoj 
zperaciniam štabui prie kle- 
ponijos kovai su “bedie-

• • ?? ziais.
Daug šio dekanato kunigų 

lusiskundžia, kad žieduotas 
lekanas kun. šarapas visus 
kunigus primygtinai verčias 
daryti tokias rinkliavas, kur 
ik galima.

II

NUSINUODIJO.
Aukštadvaris; Trakų aps. 

Gruodžio 9 d. nusinuodijo 
morfijum vaistininkas Lady- 

i ga. Priežastis: nesantaika 
šeimynoje ir ekonominis 

__ 2_, nes policija rengė
si parduoti jo turtą.

NUŠOVĖ.
Keturvalakiai (Villtavfe< 

do auskr. Į. Gruodžio 10 d. 
lakti, grįždamas iš Kalvari- 
os Albertas Taubas, gyv. 

Navininkų kaime, Keturva- 
akių valse., susitiko savo pa
žįstamą Praną šlivinską, 
;yv. tame pat kaime. Šisai 
>asisiulė Taubą palydėti. Po 
keliolikos žingsnių šlivins- 
;as paleido į Taubą du šu
čius, nuo kurių šisai vietoje 
<rito. šlivinskas apkratęs ki- 
•enius ir paėmęs ką tinkamo 
adęs, parėjo namo.

Keturvalakių policija tuo
jau ėmėsi žmogžudystę tyri- 
lėti. Padarius pas įtariamą 
Mivinską kratą, buvo rasta 
uodos medžiagos gabalas;, 
Eidininkai pripažino matę,' 
taip Taubas tą medžiagą 10 
lieną gruodžio pirkęs. Pasi- 
•emdama šiais daviniais po- 
icija šlivinską areštavo. 
Tuomet areštuotasis prisipa
žino kaltas.

Taubas, sako, rengęsis į 
Kanadą: turėjęs prie savęs 
įpie 2.000 litų. Grįždamas iš 
Kalvarijos. Taubas, buvo už- 
ijęs pas p. V. T. — ŠHvinsko 
numylėtinę ir tai šlivinskas 
buvo pastebėjęs. Noras pasi
pelnyti ir pavydo jausmas 
sugundė užmušti.

ATPIGO LINAI
Rietavas. Ūkininkai skun

džiasi, kad linai labai atpi
gę. Kada pernai už pūdą mo
kėjo po 80 litu, šį rudenį už 
geresnius vos pe 30 ar 35 lt. 
temoka.

V pe- _ <£.

/ KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS KELIAS

Sekanti Išlpaukimai:
Lituania------- 8 d. Vasario
Estonia-----------1 d. Kovo
Lituania---------- 26 Kovo
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agen

tus ar į bendrovę:

10 Brid.ge St., New York.

Trijy dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosuly* ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos, 
uis galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo- 
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
nul-ion yra nauja* medikališkas 

išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
rrcitumu: jis palengvina ir gydo 
įga apimta odą ir sulaiko gemalų 

..ilgimą.
Iš visų žinomų vaistą, kreozotą 

7>r:pižtsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. __Creo- 
inulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng- 
ina ir gydo užnuodytą plėvę ir 

sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa- 
ekmingam gydymui pastovaus ko

sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “tln." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jnsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany. Atlanta. Ga. (apg)

PLUNKSNAS. Pnkm, Paduikas, 
Patalus, Kaidraa ir visokias lovg 
jrėdmes. parduodam pigiamiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
li*. Gvarantuojam 
ožaimnedinims.
Paa mus gausit* 
tikraa europiikaa 
plunksnas ir pū
kus

F.uropean Feather Co.
25 L»well Street.. iUMon. M««a.

Geriausis Kūdikiams
Kuoinct kūdikis verkia ir skuuuaa 

ka&kiu&ams spacdcui savo nužionzis 
Iro jomis—pan-.t gaukite

Pareikalaukite veltui dr^- 
pa •yidi'ivs baskui e» 

BALTEI NO. ucr.nic,
kad jus iiėaadjtux<*ec jį!
F. AD. RTCHTER & CO. 

Eerry tz So. Sth Su. 
Brooklyn, 14. Y.

Ne* ušLictč jėuo vidurių, dieglio ir 
viduriuose ir skilvyje n*» 
meto geresnio ir pazel-

VELTUI! VELTUI!

mėšlungio 
ti—li būti 
bingcsnio.

I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant męs iri-šriubinių laivų 
NEW YORK(a«w)HAMBURG 

DEUTSCHLAND. 
ALBERT BALLIN. 

RESOLLTE. KELIAM E.
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
We*t*kalia ir Thurineia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. laivai Thuring-ia ir 
Weatphalia atplaukia į Boston*.
Psraaasliai dyliaii į Europ* ii- 
važiavinai.

A iš Y*ri» 203*^-“^ •"A* V Takams.)

* Plaukite po Amerikos Vėliava”

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
trečia klesa i

LIETUVĄ 
tik >203.00 ir Brangiau pev 

Cberbourg ar Bremen
TAABAR laikas daryti planus at 

lankyti tėvynę 1927 metais. 
Jūsų naudai išeis patyrinėjimas 
nepaprastai gerų įrenginių ant laivų 
i- operuojamų Suvienytų Valstijų 
Vadžios. •

Ten rasite patogumų kelionei apie 
kūrins nebuvo sapnuota keli metai 
atgal, su specialėmis ekskursijomis 
-uilarvtonii- iš jūsų pačių tautiečių.

Vasario mėnesį išplauks:
S S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Vasario 9
S. S. GEORGE WASHINGTON 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHAN 

(via ( hctrboųrg) ■ 
Vasario 2*

-Jws:t vliMmič rmtakorč-rr .
3>lės suteikt: pilnas informacijas 
apie ;irri< ir ki'.'' išphuknnns. taipei 
apie speciali- ekskursijas, kurios 
yra ruošiamos; arba rc.šykitc tiesiai 
į ><š s:

United 
Statės Lines 
_ 75 Stati Street. Boston, Mass.

Broadmay. New Yftrtc

H

I
I

Į 203
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas rieto* 
agentus arba pas 

Mat-AMta LiU 
United Ameriesn Lines, Ine.

General Agents
28 Bmadvay, New York

Iš IR |

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiansio 
Vokiečių laivo

COLUMBU3 
i-ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS 

. LAIVAIS 
TIK .fšTt'DNIAS DIENAS 

Puikios kajuios Trečiai Klesai—
Tiktai Sc^t^uoiai *

NORTH GERMANU*

LLOYD ?
22 Broadway. New York 

arba pas vietos agentus
I

I

i
I_______________________________________________X-

Sor*h Botkoi* <
* R«sidetxe UnrrenUy 14M-J.

: S. M. fuišBte-ShlItt ■
I LIETUVE motėms
[ ADVOKATE Į

I

t

pR. NARGERISį
/ Gydytojas ir Chirurgas t
£ Valandos: 10—2; 5—9 4
/ Sekmadieniais: 10—2 /
z 3327 So. Halsted Street $ 
$ CHICAGO, ILL. J
į Tel. Boulevard 8483 | 
^6<SM8SSi3BHS8SSXSNSM8SHiatMMS8S!IBfc5

PŪSLĖS 
KATARAS
Skanumas 
Prašalina mat
Greitai sa 

tai Midy
Neimkite 
Padirbim* 
Žiūrėkit varde 
“MtfPY” 

Parsiduoda 
AptiekoM * _ i

Lietuviška Aptieki
Men užlaikome visokių Vaistų

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nuailpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptia- 
si; ligų. kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvon. 
I’atarnavimaa knogeriaimM. įvai
rios šaknys, partranktos iš Lietu
va*. Vaistus prisiunčiam ir per 
:>aštą. Musų A plieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

HM» SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AVESTOS RŪSIUS 
IK ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMBING & 

l.IGHTtN'G SIFPLY CO. 
I 17 I'mHmM M., 
netoli North Station
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Vietinės Žinios
PĖTNYČIOS vakare ĮVYKS

DIDELIS MITINGAS IR PRAKALBOS
LIETUVOS ŽMONĖMS REIKALINGA 

PAGALBA.
Šaukiami visi Bostono ir apielinkės lietuviai. 

KALBĖS DRG. P. GRIGAITIS.

Lietuves žmonės šaukiasi pagalbos. Prasideda mirtina 
kova su fašistais. Smetona nėra tikras Lietuvos preziden
tas, nes jis neteisėtai buvo fašistų pastatytas. Seimo di
džiuma pasilieka ištikima senajai valdžiai ir Lietuvos 
žmonės nori ją pastatyti atgal. Bet jiems reikalinga ame
rikiečių pagalba. Bostonas skubinasi su ta pagalba pir
mutinis.

Tuo tiksiu lietuvių socialistų organizacija šaukia didel 
mitingą šios pėtnyčios vakarą, 14 sausio. Lietuvių Salėj 
S valandą vakare.

Kalbės drg. PIJUS GRIGAITIS. “Naujienų” redakto
rius iš Chicagos. Jis atskleis lietuviškojo fašizmo veidą ir 
parodys visas jo paslaptis. Musų visuomenė da nežino 
koks pavojus gresia Lietuvai.

Taigi visi, kas tik gyvas, bukime šitame mitinge. Lietu
va mus : 
sunkioj kovoj. Nugalėjome kruviną caro valdžią, neg' 
duosime dabar juodam fašizmui, kad Įkinkytų musų tėvu.- 
j naują nelaisvės jungą!

Šalin smurtas! Šalin fašistų diktatūra! Lai gyvuoja lais 
va ir demokratinė Lietuvos Respublika!

Mitingo ir Prakalbų Rengėjai.

Pereito panedėlio vakarą 
du ginkluoti plėšikai su už
rištais veidais Įpuolė i Fo-; 
ręst Hills ko-operatyvi ban
ką ir pagrobę iš jo $110 pa
bėgo automobiliuje.

METINIS MITINGAS
Cambridge’aus Lietuvių 

Kooperacijos,
Įvyks panedėlyj, nuo 8 v. 

vakare, 17 d. Sausio-Jan.. 
1927 m., po num. 170 Wash- 
ington st., Rimkaus ir Gri
ciaus barbernėje. Visi nariai 
būtinai malonėkite atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba.

SPORTAS
Sarpalius pergalėjo airių 

milžiną McGuire.
Naujas lietuvių čanipijo- 

nas Dr. K. Sarpalius nesuvv-į 
lė lietuviu. Prašiusiam ket-i 
veiXe jis parodė spurto my
lėtojams. kad įistynėse lietu-! 

iriai stovi aukščiau už airius. 
—’------- -- — ---------------- -------- - ------ ! Sarpalius nugalėjo airiu mil-

šaiikm—paduokun jai savo ranką, padekim ja žiną Ned MeGuire'Į. kuri ai-į 
iriai skaitė nepergalimu. -Jis 
; oaguldė ji du svkiu iš tri iu.
Reiškia, prieš Sarpalių risty-i 
nėse ir prieš Jack Sharkeyį 

i kumštynėse airiai negali pa-i 
| drodyt. Valio, lietin iai spor-1 
pninkai!

Dabar Sarpalius kviečia 1 
! oersiimti iki galutinos per-; 
; *alės lenkų čampijoną Sta-j 
, šiaką. Sako. truks-Iaikys, o į 
; 'enkui Sarpalius nepasiduos, 
i Šiame ketverge Grano 
Opera House risis “Strang- 
’er” Levis su Pat McGill. 
A.be Kaplan su La Marque ir 
iar dvi poros geną ristikų.

g Repertory Theatre of Boston
Vedėjai: The Jevvett Repertory 

Theatre Fund, Ine.

Priešais Symphony Hali

Vaidinama:
The World and His Wife”

("Pasaulis ir Jo Pati”)

Scenai pritaikė C. F. Nirdlinger iš

Eehegaray'o “EI Gnan Galeoto”

Eina nuo Panedėlio, Sausio 10 d.

Kas vakaras nuo 8; 15 .
Kct\ergais ir subatumis Matinees (pu pietų) 2; 15

TIKĖTAI NUO 25c. IKI $2.00.

l’upuliarės kainui ketverge Jxj pietų.
300 sėdynių pu Ši.00. Taksų nėra.

LINKSMAS V.UNIKV

BALIUS ir ŠOKIAI
Rengia Palaipinė Draugystė

I “Vienybė.” subatoje.
į 15 D. SAVSIO-JAN.. 1927 

Lietuvių Liaudies Name.
' 26 Uncoln St^ Brighton. Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Pirmas linksmas vainikų balius 

Brightone Ant šito vainikų baliaus 
Draugystė “Vienybė” skiria 3 dova
nas tiems, kurie turės keisčiausius 
vainikus. Priegtam bus visokių užkan
džių ir gėrimų. Yra užkviesti vieni iš 
geriausių muzikantų, kurie grieš įvai 
riausius šokios. Pageidaujama visi,
jaunas ar senas, kad dalyvautų su, 
vainikais.

Nepraleiskit progos!
Kainos vyrams 50c., moterims 35c. ! 

' isus kviečia Komitetas.
-■ ---------- —------- Ii

VALET

AuioStrop
Razor

Iūigelan- 
da pati.

i I 
j
i

I

DAKTARAS

GOODMAN
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS. 

CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
374 Dorchester Si, So. Boston, 

arti Andrevv Sųuare
Tel.: So. Boston 2297.

DAKTARAS 

BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas, 

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

arti Andre*s Są, 
Tel. So. Boston 1768.

Lietuvis Optometristas

Smuikininko Židanavičiaus 
koncertas.

Pereitą nedėldieni Cyprus 
Hali. Cambridge’uje, Įvyko 
žymiausio lietuvių smuiki
ninko Antano Židanavičiaus 
koncertas. Apart paties 
smuikininko, programe da
lyvavo dainininkė M. Gry
baitė ir fleitistas J. Butkevi
čius. A komponavo Ona Čiur- 
liutė ir Ona Grybaitė. Visas 
programas I 
rupeštingai ir išpildytas pa- lietuviškų dainelių bei šokiu 

p. Židanavičiaus smuikavi- Kam kartą teko girdėt' 
mas. .Jis yra tikras artistas-(“Viturio” mandalinų orkest- j 
smuikininkas. Jam galbūt ;rą grajinantj tas.beabejonės ' 
galėjo prilygti tik vienas ve- i nepraleis ir šio koncerto. 0 
lionis Pi usalaitukas. Dau-:kas dar negirdėjo, tiems pa- 
giau tokių smuiko talentų ’ tartina ateiti i ŠĮ koncertą ir 
mes, Amerikos lietuviai, gal- (išgirsti. Nesigailėsit. J. 
būt ir neturime. : --------------

Tik gaila, labai gaila, kad Visi dalyvaukite protesto 
Amerikos lietuviai gerb. Ži-į mitinge,
danavičiaus talento nepažis-j Sausio 16 d.. Y. M. C. A 
ta ir, matomai, todėl Į jo Svetainėj, 
koncertus skaitlingai nesi- , bus didelis protesto mitinga? 
lanko. Mat, p. Židanavičius, prieš fašistų smurtą Lietuvo- 
kaipo tikras artistas-inteli- je. Visi progresyviai lietu 
gentas. viešai girtis nemyli, i yiai kviečiami šiame mitin 
O musų laikraščiai f atleisk ^e dalvvauti. 
jiems v iešpatie! j tankiai iš- vai po pietų, 
reklamuoja visokius avan
tiūristus (kurie barška kaip 
tos tuščios bačkos), o su tik
rais talentais musų publikos 
nesupažindina. Ponas Žida
navičius yra tikras muzikos 
talentas, mokslo vyras ir to
dėl tikras inteligentas. Į po
litiką jis nesikiša irjosne- 
studijuoja. Jam rupi tik mu
zika ir muzika.

Ir pamislykit, Į šitokio! 
žymaus smuikininko koncer
tą Cambridge’uje susirinko 
viso-pro-viso tik apie 100* 
žmonių. Tai sarmata lietu- , ,
vių visuomenei. Nestebėtina.' norėjo pasidaryt sau gal;

kelintas dainininkių ir dai 
nininkų. Iš paskelbto pro 
gramo matosi, kad šis kon 
certas bus tikra naujanybė 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

“Viturio*’ orkestrą, kuria' 
vadovauja drg. R. židžiu- 
nas. yra puikiai išlavinta 
Man nesenai teko girdėti ši
tą mandalinų orkestrą graji- 
nant Brightone — ir po šia' 
dienai mano ausyse tebe

buvo sutaisytas skamba puikios imsiškų ii

girtinai. Ypač visiems patiko meliodijos.
p. Židanavičiaus smuikavi- Kam kaną teko girdėt'

Sausio 16 d..

1
i
I

i

i
i
i
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PROTESTO MITINGAS
Prieš fašistų smurtą Lietuvoj 
Tengia Sandaros 9 kp., LSS. 
71 kp. ir vietinės draugystės. 

, Nedėlioję,
16 d. Sausio-January, 1927. 

Y.'M. C. A. Salėje 
820 Mass. avė., Cambridge. 
Pradžia 2 >30 vai. po pietų.
Kalbės “Keleivio” redak- 

orius J. Neviackas ir “San
taros” redaktorius K. J. 
Paulauskas.

... _. __ . Lietuvai gręsia didelis pa-
Cambridge’ujf | vėjus: klerikalai nori skili.' 

i Pilsudskį už karalių.
< * * - - - - -- I
i
I

EXTRA PUIKUS

KONCERTAS
Išpildys ir rengia Mandalinų Orkestrą “Viturys” 

Vadovaujant R. Zidžiunui.
NEDĖLIOJĘ,

16 d. Sausio-January, 1927 
7:30 vai. vakare, 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
Kampas E ir Silver sts., So. Boston, Mass.
PIRMI SYKIU SO. BOSTONE BUS TORIS PULKUS. NAUJOS 
Rl ŠIE- KONCERTAS. hURl L PILDYS MANDALINŲ ORKEST
RĄ VYTURYS.”
Programoje įeina Mėsiški muziko- veikalai, kaip Dunojaus Bangos, 
ilga- ir labai gražus valcas, taipgi labai popuieriškos rusiškos tnelio- 
dijos ir komp.
Š;J. ■■ .. ______________ __  _____
K AI: p. Z. NEVIACKIENĖ, M K. BOLYS, M. ZAVIS, J. EAINARD,

. --/t. kad gražiausius muzikos .-motelius mes ėėdir.arr.e dėl 
i.c rt ir j’t F’ejiui' kitur r' įrird^ite. kaip musą koncerte lu d. 
• -i« vi—f ateikite Užtiki name, kad busite užganėdinti ir g- 

..ir t šio puikaus koneeri >. Jžanga tik 75c. ir 50c.
.KVIEČIA “VITURYS,'" i

M. Petrausko lieic ių gražios dainos.
tr. - bus LAISVĖS CP.DRAS ir SOLISTAI DAINININ-

STELI.A JE'INSKIUTĖ, smuikininkė.
Nepan:'

V») K«j

i i

su’
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I

I
I
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į
I
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Pradžia 2:3(

Sandariečių koncertas.
Šioj subatoj, 15 d. sausio 

Lužecko Svetainėj.Cambrid 
ge'uje. Įvyks puikus sanda 
riečių koncertas. Po koncer 
tui bus šokiai. Programa 
prasidės 8 vai. vakare. Sve 
tainė randasi po numerii 

į249 Hampshire st., prie In 
'■ man skvero.

Franas Treigys bandė 
nusižudyti.

Pereitos sąvaitės panedė

t

i
I

*

 
liaKivin JCruin*. PARSIDUODA 7 ruimų Namas Bnghtono Lietuvių Koope- ? gafadii|ls apk. Brock.

racijos Metinis susirinkimas iOna. Kaina žema. Savininkas isva- 
itsibus 19 d. sausio, 1927 m.Į^oja i kita V^ūg.^Kreipkitės: (4) 
Pradžia 7S O vai. vakare.. 
Visi šėrininkai neatbūtinai 

(turite atsilankyti, nes bus j 
1 renkama vai Ivba ir išduota 
h

Ateikite visi ir atsiveskite!
;avo draugus. Protestuokime ’ 
iries fašistų gaujas visi, ku-l 
•ie trokštame Lietuvos žmo-’ 
tems laisvės, o Lietuva kad į 
lutų Nepriguiminga ir Lais-1

pereitų metų atskaita.
Kviečia Valdyba.

PARDAVIMAI.

BUK SAVININKU!
Nusipirk Lodgir.g House. 12 ruimų, 

fomišiuota. pilna gyventojų; arti prie 
Nortii Stationo. daug pakeleivių atei
na pernakvot. Vier.i fomišiai kainuo
ja S€00. Klauskite per laiška (3) 

STANLEY P. S.
86 Staniford st.. Boston. Mass.

I jutų .s r pi ig i
■ /a Valstybė.

Kviečia Visus Komitetasi
KONCERTAS IR ŠOKIAI

i bengia ALT. Sandaros 9 kp. «...
į

I

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 

Visokiais reikalais kreipki- 
(-) 

TITUS P. GREV1S
Broad*ay, So, Boatoo. 
So Boston 2340.

namus ir pigiai Taipgi padarau 
i ‘ 
e te.
tęs.

395 
Tel.:

DAKTARĖ

A»TOmETTEF.KBMIKOW
MOTERIS GYDYTOJA

Nesenai sugrįžo iš Rusijos
■ alandos: 2—i po pietų ir 6—7 
vakare.

52 CH AM BERS STREET. 
BOSTON, MASS.

Tek: H a.v markei 0tH>9.

tslcfonas

4RIHCJN0S DAKTABA1

C. J. HIKOLAITIS
VaiMdaa: aao S iki 4 pa ptatg, 

ano T fci I vakare
107 Summer St. 

LAWRENCE, MASS.

i
<

t

laogzammuoju aku, priskiria 
akinius, kreivas akis atiti—ina 
ir ambiyopukoM iaklose) aky
se sugražinu dakamu
laiku.
J. L pa*akakms O. D.
447 Btm4*st. So Rnetoa. Mees

DAKTARAS
LANDAU

32 C II AM BERS ST., BOSTON. 
Gydo y patieksi ir pasekmingai 

Vengriškas I.igas.
Valandom Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų litrų.

261 llanover St, Boston, Mass. 
Rooin 7

Tel.: Richmond 066b. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

T

todėl, kad lietuvių talentai 
tankiai apleidžia lietuvius ir 
glaudžiasi prie svetimtaučių, 
kurie geriau juos moka pa- 
gerbti."

Cambridge'aus (ir So. Bo
stono) draugijos privalėtų 
bendromis pajiegomis su
rengti p. Židanavičiui kon
certą ii- gerai tarpe savo na
rių išreklamuoti, kad kuodi- 
džiausios lietuvių minios ga
lėtų susipažinti p. Židanavi
čiaus talentu.

Prie progos norėčiau pri
minti. jog p. Židanavičius 
mokina musų jaunuolius ant 
smuiko, piano ir kitų muzi
kalių instrumentų. Jo adre
sas: 2 Balmoral Park, So. 
Boston Tel. S. B. 4756-W.

N.

Subatoje,
15 SAUSIO-JAN., 1927 

talijoje Lužecko Svetainėje.
249 Hamnshire St., 
Cambridge. Mass.

(Prie pat Inman Skvero) 
*radžia lygiai 8:00 vai. vakare.

Pirmu sykiu Cambridge bus 
okis puikus koncertas. kurio da- 
i programų išpildys garsi man- 
alinų orkestrą Viturys. po va
dovyste p. R. židžiuno.

Orkestrą paskambins parink-1 
ai gražias meliodi.ias, kurių tar-į 
>e bus keletas gražiausių rusų ir j 

........ i 
i

specialė

GREITAI TURI BŪT 
PARDUOTA

P \SJ\ \UI)OKIT PROGA
Didžr i- i va .-omų daiktų krautu-į 

vč. su • : šokiais aujos mados įtaisy-! 
mais. refrižireiteris (mašina ką ledą, 
darni lietuvių - lenkų apgyventoji 
vietoj, biznis išdirbtas per 19 metų. Į

į PARSIDUODA BUČERNĖ.;
Apiclinkė apgyventa lietuviais ir i 

anglais. Apyvarto.- daroma virš devy
nių šimtų į savaite. Kas nupirks, tas 
dus užganėdintas. Gali pirkt ir nemo
kantis to biznio, turės progą išmokti.

i Kreipkitės šiuo adresu: <4>
! 365 Secvnd st_ So. Boston. Mass.

DĖL GREITO PARDA
VIMO

... South Bostone, kampinis namas. >
pri'-žust' parda\ >o paaiškinsiu ypa-. ,,.!Tiyn'i ir krautuvė. Gera vieta uždėti 
tiška:. Kama lai i prieinama ir lene- ' restauracija. Randų neša anie ?2(>V į 
vos Sut: .a mainyti ant namo j mėnesį. Prašo tik KL0,5t>J. (nešimo už-
'•latyk Olsciką. - i teks »2.000. Matyk: AMBROSE.

‘ DOR< HESTEtn 3 ŠEIMYNŲ NAl'-Į Br u.'i ay, Tei. S. B. (>50€-M. 
| JAS N \MAS. 1 kambarių ir 2-jų ka- | - ’ r* *
i u 'jnrad.. j•. la ii gražioj vietoj, ne-! MA 1 I Ar AiN
laralei-k v • .taupysi |>on» tuks-, o-jų šeimynų nauja stuba ir cxtra

•. :'an< ■■ <K>1< r u ; i-.,lamas šitą namą ; lota- žemės Po 5 kambarius su įvai- 
Kaipgi t ei > <1 .g kitų namų ir far-..jas įtaisymai-. Garadžius dėl 2-jų 
■ru paulum i mainyti. Matyki! j karų pradėta-. Prašo tik S10.500. Jne- 

D. J. Oi.-Elh |W9 Broad«ay. Išimas maža Matyk: AMBROSE.
So. Bo-ton. Tel.: S. D. 0243. 1 255 Broad«a.'. Tel.: S. Boston 0506-M.

TAI YRA BAISU: 
kaip Gali kęsti Taip 

Žiaurius Skausmus 
Sąnariuose?

Meškos Balzamas.
(Ecar Balsam)

Tuojau.- prašalins visus dieglius 
ir Skausmus Sąnariuose, kaip tik 
prade-i vartoti ta visų linimentų 
karalių—Meškos Balsamą

Jeigu negausi tuos vaistus pas 
vietini aptiekorių arba pardavėją, 
priųsk mums 35e. ar 50c už butelį, 
mes tuojaus išsiųsime buteliuką 
Balsanno.
BEAK BALSAM PRODUCT CO.
211 S. Main st.. Shenandoah. I’a. 

i 5 _ __ ______
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P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKWAY 
AUTOSERVICE 

and FILLING STATION

P. Trechokas ir Vaitaitis.

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

415 01d Colony Avė.
S0. BOSTON. MASS.
Telefonas; So. Boston 3075-W.

“Viturio” koncertas.
šiame nedėldienyje Lietu

viu S\ etainėje, So. Bostone, 
įvyko mandalinų orkestre® 
“Viturio” koncertas. Apart 
mandalinų orkestros, pro- 
gramo išpildyme dalyvaus

Franas Treigys, kuris gyve 
no po No. 230 Silver st, So 
Bostone.

Treigys buvo jau apie ' 
mėnesiai be darbo. Žmogų į 
jau nebejaunas, apie 40 me | 
tų amžiaus, tai darbas gaut 1 
jam buvo ir nelengva. Perei ' 
tos sąvaitės panedėli jis išė j 
jo darbo jieškot, bet nega • 
vęs jo sugrjžo namo nusimi ' 
nęs. užsidarė savo kambarir ■ 
ir atsisuko gazą.

Šeimininkė pajuto gaz< 
smarvę ir inėjus Treigii 
kambarin rado ji be žado 
Veidas jo buvo jau visas juo 
das ir iš burnos ėjo putos.

Jis buvo nugabentas li
goninėn ir tenai atgaivintas.

Atvažiavo p. M. Petrauskas
Pereitą sąvaitę So. Bosto

nan atvažiavo p. M. Petraus
kas, tik ką iš laivo išlipęs, kuris norėtų pasimokyt abel- 
Jam teko buti Kaune per fa- no spaustuvėje darbo, lai at- 
šistu peiversmą ir paskui da niaukia tuojaus į “Keleivio” 
apie 10 dienų gyventi po ka- Misą. Ii tolimesnių vietų ne- 
ro diktatūra. Jis papasakojo ■ įtsišankit. 
mums daugidorrh dalyku,' Keleivio Adu.

etų vi ų dainų.
Kitti dali programų išpildys: 

Gabijos" vyry choras.
Šokiams skambins 

nandalinų orkestros grupė.
Nepraleiskit progos, ateikite 

risi pasiklausyti koncerto, o vė
laus smagiai pasišokt.

Kviečia Rengėjai.1

PERKU IR PARDUODU MORT- 
JICIUS. <«)

MARCELLA STANAM HITE 
282 — 3-rd st., So. Boston. Mass.

SUAUGĘS

Vyras

nauja lietuviu

Hardware Krautuvė
S0. BOSTON SUPPLY CO.

•381 BRO \|)WAY, SO. BOSTON. MASS.
Subatoje. Sausio 15 d.. 1927 m., atidarome naujai įrengtą 

geležinių daiktų krautuvę.
Musų krautuvėje užlaikome Įvairių dalykų, kas tik reika

linga prie i amų pataisymo. Kiekvienas galės rasti reikalin
gų geležiniu daiktų, plumbingams dalykų, stiklų, sienoms 
popierių. pentų, aliejų ir tt. Parduodame viską pigia kaina, 
pavyzdžiu :

šluotos
Sietai

daug įdoirto aalykų.

.. 25c... Kirviai......................... 98c.
. 59c. Stogams smala, .. gal. 49c.

Langam> virvės, 100 pėdų .........................................79c.
Zvanų loterijos. 3 už ........................................ $1.00.
Malkas piauti piuklai.............................................. 98c.
Spar var išius, pusė galiono.................. .’............... $1.25.
Baltas flat pentas. galionas.................................... $1.69.
Baltas įnamei, galionas ........................................ $3.50.
Mes esame Kevstone pento, \«mišio ir enamelic

Reikalui a« , r ixtame lietuvius užeiti, suteiksime g( f . 
paiarr , i' Vincas Shudris, Savininkas

t
—

t
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DIDELIS METINIS

IŠPARDAVIMAS!
TĖMYKIT MUSU KRAUTUVĖS LANGUS ’šIĄ 

IR KITĄ SĄVAITĘ.
GERI NEPONSET RUGSAI, išsibaigusios patrinos

6x9 ...................... $4.95 7’6x9 $5.95
9x10’6 $8.45 9x12 $9.45

Ir šimtai kitų didelių bargenų.
THE JAMES ELLIS COMPANY

405 Broadway, South Boston, Mass.

MESPARDUODAMi
0s
* 
»* 
«*>

c

$

c c ė 
s 
$ c 
c v' o s ♦' c

EAST SIXTH ST., SO. BOSTON
Stora? .-u dviem kambariai- užpakaly ir 3 

šeimynos, 2 po penkis kambarius ir 1 keturiais 
kambariais ir du namai po 1 šeimyną Rendn.s 
atneša S1.602 į metus. Kaina $12.00". . vX.gvo.s 
išlygos. '

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

rius. lakusieji ar.t lengvų išlygų.

DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Cambridge, biznis išdirbtas apie 20 metu. Par«:duo<L. p.gia: ir ant 

lengvų išlygų. Kreipkitės pas:

%c
i
I A. J. KUPSTIS

332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS
TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0111.

I




