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VALDANČIŲJŲ DERY
BOS SU MAŽUMOMIS.
“Lietuvos Žinio.>” prane

ša, jog dabartinės pozicijos 
partijos, kad sudarius Sei-' 
me daugumą, pradėję tiesio-i 
ginęs derybas su tautinėmis 
mažumomis — lenkais ir žy-Į 
dais.

Min. pirmininko ir užsie-j 
nių reik, niinist. prof. Vai-, 
demaro kelionė Klaipėdon 
f- _ 
kad susitarti

Meksikos Arcivyskupas 
Vadovauja KontrevoliūdjaL

JIS VEDA 500 KATALIKŲ 
I SKERDYNĘ.

Dr.Grim 
Pensijos.
—1—.Jis atsisakė nuo siūlomos 

jam smurtininkų malonės.
“Lietuvos Žinios” rašo:
D-rui K. Griniui, kaip 

įti, kramtomos gumos fabri-jčiaus jis rakto neturįs ir tas mums teko patirti iš patiki- 
kantas Wriggley surengė stalčius niekad nebuvęs ati- mų šaltinių, naujasai Minis- 
plaukikams lenktynes Cali- darytas, kaip tas seifas pas 
fomijoj ir paskyrė $25,000 jį stovi. Prkėjai parsigabeno 
dovanų tam, kas pirmutinis seifą namo ir tą stalčių atlu- 
perplauks 22 mylių pločio j po. Jis buvo pilnas pinigų, 
San Fedro susmaugą tarp 1 bonų įrauksimų daiktų, vis- 
Califomijos pakraščio ir į ko į $75,000 vertės. 
Santa Catalina salos. Lenk- —-------------
tvnės 1 

!nį. Jose

South Amboy, N. J. — Du į 
, broliai senų gelžgalių pirkė
jai, Joseph ir Frank Hyer, 

DARBININKŲ LA1KRAŠ- VAIKAS PERPLAUKĖ 22, nupirko netoli nuo čia iš far- 
/M A f II*>nADVTl HDC MVI II T IITDVVTCIT marin H7 .^9ČIAI UŽDARYTI, ORGA 

NIZACIJOS IŠDRAS
KYTOS.

MYLIŲ JŪRIŲ SU- merio surūdijusi seifą už $2.
SMAUGĄ. 1 Parduodamas farmerys pa-

Norėdamas pasireklamuo- i aiškino, kad nuo vieno štai-
Į
♦

Nepriėmė

Varniuose steigiama kon
centracijos stovykla negeis
tiniems elementams tremti.

Kas dabar dedasi Lietu
voje, galime spręsti tik iš 
klerikalinių laikraščių, nes 
musų draugų spauda tenai 
pasmaugta. Tiesa, ateina ir 
valstiečių liaudininkų orga
nai — “Lietuvos Ūkininkas” 
ir “Lietuvos Žinios,” bet jie, 
yra redaguojami kariško fa
šistų cenzoriaus, kuris ne
praleidžia nei vienos nepa
lankios fašistams žinelės.

Iš klerikalų “Ryto” prane
šimų galima spręsti, jog Lie
tuvoje yra areštuota tūks
tančiai žmonių. Nekurie are
štuotųjų. kaipo komunistai, 
atiduoti karo lauko teismui. 
Keturi jų, būtent Požėla, 
Giedrys, Greifenbergeris ir 
Černy, tapo nuteisti mirtin. 
Nuosprendis įvykintas gruo- 
džkx27 d., 5 vai. ryte.

Kėli šimtai žmonių yra 
tardoma. Jeigu pasirodys, 
kad jie yra smurtininkų val
džiai priešingi, tai irgi bus: 
atiduoti karo lauko teismui.

Kadangi Lietuvos kalėji
mai yra kupinai prigrūsti 
areštuotųjų ir nėra kur suim
tųjų padėti, tai Varniuose 
yra steigiama koncentraci
jos stovykla, kur bus siun
čiami ant “poselenijos” visi 
pavojingi klerikališkiems fa
šistams asmenys.

Visos profesinės darbinin
kų organizacijos išdrasky
tos. jų iždai konfiskuoti, o 
vadai sukišti į kalėjimus. Su- 
lyg Kauno karo komendan
tūros pranešimo, bus leista 
gyvuoti tik tokioms profesi
nėms organizacijoms, “ku
rios turi grynai ekonominio 
pobūdžio.” O visos tos pro
fesinės organizacijos, “ku
rios turi politinius tikslus,” 
bus likviduotos. Reiškia, 
prie smurtininkų valdžios 
Lietuvoj galės gyvuoti tik 
klerik. darbo federacija, o 
kitos visos darbininkų orga
nizacijos bus pasmaugtos.

Taigi, kiek nušvitusi Lie
tuvos padangė vėl užtemo. 
Lietuvos darbo demokrati
jai prisieis vesti sunkią kovą 
su juoduoju fašizmu. Ameri
kos lietuvių pareiga viso
kiais budais gelbėti Lietuvos

terių Kabinetas buvo pasiū
lęs pensiją po 600 litų mėne
siui. D-ras K. Grinius, man-

TAMSOS APUOKAI 
PRIEŠ EVOLIUCI

JOS MOKSLĄ.
Oklahomos ir Alabamos 

legislaturose tapo Įnešti bi-
Daugiau kaip 200 jų jau už
mušta ir jam pačiam gręsia 

išdaviko mirtis.

Iš Meksikos pranešama, 
kad Alisco provincijoj kata
likų arcivyskupas Francisco 
Orozco y Jimenez sukurstė 
apie 500 katalikų prieš Cal- 
leso valdžią ir apginklavęs 
juos išvedė atviron kovon su 
valdžios kariumene. Sako
ma, kad susirėmime su armi
ja daugiau kaip 200 katali
kų kontrevoliucionierių bu
vo jau užmušta, kiti gi išbė
giojo. Valdžios armija dabar 
juos gaudo. Kunigai bijosi, 
kad valdžia nepagautų pa
ties arcivyskupo, nes kaipo 
valstybės išdaviką jį galėtų 
pakarti.

Keli desėtkai banditų, pa
gautų su ginklais, buvo jau 
pakarti arba sušaudyti.

Arcivyskupas Orozco y 
Jimenez ant savo kontrevo- 
liucinės vėliavos užrašė 
obalsį: “Viva Cristo Rey” 
(Lai gyvuoja Kristus kara-

• . • . . VOV KIMU

tuiinti tą patį tikslą, ya^ ^acj įstatymais butų už- 
...... kad susitarti su Klaipėdos ginta tų valstijų mokvklose 

dagiai dėkodamas jos pa-krašto atstovais. . - - -- -
siūlymo iniciatoriams, pensi- i rk'"”’u.....—
jos nepriėmęs.,

I IR SO
JAI DA

LYVAUJA SEIME.
Gruodžio 30 d. įvyko Sei

me Seniūnų posėdis, kuria
me dalyvavo visų Seimo 

{frakcijų atstovai. Seimo 
pirm. Stulginskis pasiūlė ap
svarstyti klausimą apie sku
botu keliu biudžeto priėmi
mą iki 1927 m J sausio 1 d.

Vai. liaudininkų atstovas 
Toliušis nurodė, kad

________ t ___ 7___  _ reikalui priimti dar 
' sfvežikai ir lydėjusieji juos greta biudžeto kai kuriuos

buvo pereitą nedėldie- SUČIUPO PROHIB1C1JOS LIAUDININKĄ 
ose dalyvavo 102 ge- AGENTUS ŠMUGEII CIALDEMOKRA’ 

riaušių plaukikų. Bet gilių: 
įjūrių vanduo buvo labai sal
otas/ 
I vėją:
1 kė tiktai

VARANT.
New Londone, Connecti- 

prie to da putė aštrus į Cut valstijoj, aną naktį poli- 
s, ir susmaugą perplau- cjja sulaikė du dideliu limo- 

vienas George zjnu jr troku po 5 tonus, pri- 
^oung, 17 metų vaikas, kuris krautus pilnutėlius škotiškos 
atvažiavo i lenktynes iš Ka- jr ruginės, šampano, belgiš- 
nados dviračiu, nes neturėjo ko aJkoholiaus ir kitokių gė- 
iš ko nusipirkti gelžkelio ti-irjmų kuriuos vežė du prohi- 
keto. Jo motina atidavė jamĮbicjj0S agentai su devyniais 
paskutinius savo centus ant' darbininkais. Gėrimų vertė Z. 
kelionės. Dabar jis gavo I apskaitliuota į $250,000. Vi- esant 
$25,000 dovaną. ' / yy...: _ - y

-------------- Įfederalės valdžios agentai įstatymus, nėra technikinės' 
PASMAUGĖ 15 MOTERŲ. Į tapo areštuoti, ir visi veži-1 galimybės net prakaityti Ii- 

T JI *      1  A. 2 2^2 A. _ _ _ 1 • » • • , 1 1 * Lv■* n/1 1 > 1
‘šio 1 d. ir skilo biudžetą 

____________HH _ _ ___ __ tvarka,, 
imus ir, radęs vienas moteris.|bę IR PATS JOJE MIRĖ.'duodant frakcijoms galimu 
dalyk'rp^ s£“' 

jis gali būt tas žmogus, kuris 22 metų amžiaus in-
pastanioju aiku pasmaugė žinjerius. kuris buvo pada. 
ivamuose vakaru miestuose ręs e]ektrjnę ke(|ę nKol.ėjo 
l.o moterų. Astuonios mote- ,,arduotj jų valdžiai piktada- 
JK^R^-^Sžl^rinams žudyti, kurijos Len- 

t kijos valdžia karia arba 
šaudo. Bet Wrzesianskio iš- 
radimo valdžia nepriėmė, ir djr“kad
vieną rylą žmones rado jj ......................... &
patį toj kėdėj’ su prisegtu 
prie krutinės dideliu užrašu:
'“Nelieskit plikomis ranko- . -i • oaa 14. i i 4. t* pirm, pi ot. »tildcmdi ds nu* mis: 800 voltų elektros. Jis pi._i 
buvo jau negyvas.

I • ______

Derybų rezultatai tuo tar
pu dar nėra paaiškėję.

Kalbama, buk tautinių 
mažumų atstovai užėmę lau- 

’ kimo poziciją.
i _________
KOMUNISTAI ATAKAVO 

i LIETUVOS ATSTOVYBĘ 
BERLINE.

Praėjusią sąvaitę ties Lie
tuvos atstovybe keli šimtai 
Berlino komunistų surengė 
demonstraciją protestui 

■ prieš kruvinus naujosios Lie
tuvos valdžios darbus. Vie- 
! nok Berlino policija demon- 
Į strantus tuojaus išvaikė.

dėstyti evoliucijos teoriją. 
Tuos bilius Įnešė tamsos 
apuokai — kunigai.

SOCIALISTAS IŠRINK
TAS FRANCUZIJOS 

PARLAMENTO 
PIRMININKU.

Pereitą sąvaitę atsidarė 
Francuzijos parlamento šių 
metų sesija ir parlamento 
pirmininku buvo išrinktas 
socialistas Femand Buisson, 
gavusis 284 balsus. Jo prie
šininkas, guvusis karo minis
teris Maginot, gavo tik 186 
balsus.

ir visi veži- galimybės net perskaityti Ii
Indianos valstijoj tapo mai su gėrimais konfiskuoti, kusią biudžeto dalį ligi sau 

i areštuotas tūlas Peter Ojers, ■ --------------- ’.~z 1 t!.:- __1
i kuris tenai landžiojo poną- PADARĖ ELEKTRINE KE-: svarstyti normale

WORCESTERIO LIETU
VIAI RENGIA DIDELI 
PROTESTO MITINGĄ. 
Kalbės trijų sriovių kal

bėtojai.
Smuilo keliu padarytas

KRUVINOS KATALIKŲ 
RIAUŠĖS.

Kunigų sukurstyti Meksi
kos katalikai pakėlė anądien 
kruvinas riaušes Cocula mie
stelyje. Apsiginklavę jie už
puolė miestelio vyriausvbę ir

I

jis gali būt tas žmogus, kuris meųlmžiails“ in-
deklaraciją, kuri žymiai gali 
palengvinti biudžeto svars
tymą.

Klerikalinės frakcijos pa
reiškė nuomonę, kad biudže
tas būtinai turi būti priimtas

nijoj, 3 Oregone, 3 Missis- 
sipppi ir viena Kansas vals
tijoj-

dino visus Worcesterio lie- sė žuvo 21 žmogus, tų tarpe 
tuvius. Visi progresyviai miestelio majoras, 
žmonės yra pasirįžę protes- ----------
tuoti ir dalyti visa, kas tik 
galima, kad Lietuvoje butų 
atstatytas teisėtumas. SLA.
57 kuopa, Lietuvos Sūnų
Draugija ir Lietuvių Apšvie- viai pakorė" 7 maištininkus, 
tos Bendrija rengia dideli kurie kunigų pakurstyti bu-

----------
7 MAIŠTININKAI 

PAKARTI.
Pereitą sąvaitę netoli nuo 

MexicoCity valdžios karei-

!

MOTERIS SUNAIKINO 
ČALĮ ČAPLINĄ.

Garsus kitąsyk judžių ak
torius Čali Čaplin jau nebe- 
juokina savo komedijomis 
žmonių. Jis guli suirusiais 
nervais New Yorko ligoni
nėj, o jo turtai visi užareš- 
tuoti, nes prie jo prisikabino 
viena jo pačių, reikalauda
ma “divorso” ir pinigų. 
Žmogus taip susirūpino, kad

ma pasiekti, jei frakcijos at
sisakys nuo diskusijų.

i Dalyvavęs posėdy ’Min.

rodė, kad biudžeto priėmi
mas konflažo keliu galėtu

DAKTARAS WALSH 
SUIMTAS.

ir todėl pasisakė už normalų 
svarstymą ir tiktai prašė, 

Dr. Thomas E. Walsh iš j kad butų nurodytas termi-

AMERIKOS VYSKUPAS 
GIRIA MEKSIKOS 

VALDŽIĄ.
Tūlas laikas atgal iš Jung

tinių Valstijų išvažiavo Mek- 
sikon 40 kunigų, rašytojų, 
mokytojų ir kitokių visuo- 

" ‘ , kad ištyrus 
tenai dalykų stovį. Dabar jie 
užbaigė savo tyrinėjimo dar
bą ir grįžta atgal. Jų vadas, 
kongregacionalistų bažny
čių vyskupas Herring, išva
žiuodamas iš Meksikos pa
sakė laikraščių reporteriams 
štai ką:

“Meksikos valdžia turi 
gerą programą. Nežinant tos 
programos, veltui butų gin
čytis apie žemės, bažnyčios 
ar aliejaus klausimą. Aš ti
kiu, kad Meksikai turėtų būt 
leista vykinti tą programą 
be jokio trukdymo. (O kuni
gai jai trukdo!) Reikia žino
ti, kad Meksika išgyveno 
400 metų tironijoj. Dabar ii 
jau pradeda atsigauti. Ji 
pradeda statyt mokyklas, 
tiesia naujus kelius, grąžina 
nuskriaustiems žmonėms tei
ses ir jau suveda savo biu
džetą. Kas mes esame per 
vieni, kad galėtume jai už
drausti visa tai daryti?”

masini nrotesto mitingą, ku- vo pakėlę ginklą prieš vai- menės veikėjų,
• * i ii - a _____ • i -* z-, , , - £ r . . tnnoi <19Ivlrn cf<riame kalbės trijų sriovių džią. Guadalajara provinci- 

kalbėtojai: “Keleivio” re- joj 26 maištininkai buvo nu- 
daktorius S. Michelsonas šauti, jų tarpe buvo ir vienas 
nuo socialistų, “Darbo” re- kunigas, 
daktorius L. Pruseika nuo, 
komunistu ir “Tėvynės’ re-’

V v
i
i

Tėvynės’ re- 
.3 nuo san

dariečių. Mitingas Įvyks šia
me nedėldienyje, 23 d. sau-j 
šio, 2 vai. po pietų, LietuviųBostono, kurj prieš Kalėdas nas, iki kurio biudžetas gale- c 99 Fndicott st ‘

nrisailcmtiiTii oiinloa Rv-v+i nriimtac J’ZtTIlOgUS Lili V SLLSUUpiIlV, &dU -----—vuvi _____________ __
liko ligoniu ir jau vargiai be- kaltu daryme nelegalės ope- Be to, seniūnų posėdy val- tv a niuo KOMENDANTAS

’ ” ............................ UŽDARĖ ŽYDU

prisaikintujų suolas atrado tų būti priimtas.

pasitaisys. Taigi galima pa- racijos jaunai 1 
sakyti, kad ji sunaikino mo-l™ L- Greene u- sukapoji- 

me jos kūno į septynias da-

I
į terįs.

KUNIGO ŽMOGŽUDŽIO 
BYLA.

Austin mieste, Texas vals
tijoj, dabar eina kunigu J. F. 
Norris’o byla, kurioje jis kai-' 
tinamas 'užmušimu vietos’ 
pirklio D. E. Chipps’o. Kuni
gas prisipažįsta tą žmogų 
nušovęs, bet sakosi padaręs

t

« a • • « • 1 * • 1 llvlvVVyMj Mvv OCAIYLzkjI L/CAVACAl Y*“demokratijai jos sunkioj ko-I Į .^gyvastį gindamas, 
voj su smurtininkais. ■ nes Chipps gi-ųsinfs jį patį

nušauti, žmogžudystė įvyko 
kunigo Norris’o klebonijojLIETUVOS SANTIKIAI

SU VOKIETIJA PAGEDO. pereitą vasarą. Kunigo liu- 
Žiniosiš Berlino sako, kad dininkai sako taip: Chipps 

santikiai tarp Vokietijos ir atėjęs kebonijon pasakė:

mą apie prezidiumo perrin
kimą nurodydama Į tai, kad 
dabartinis Seimo prezidiu
mas buvo išrinktas posėdy,' 
apie kuri didesnė atstovų da- į 
dis nežinojo. Todėl jis atsto-: 
vauja Seimo mažumai, kas

• Tr . * __ f_____________ ••___ A *

lis, buvo pabėgęs nuo teismo 
nuosprendžio. Buvo deda
mos didžiausios pastangos jį 
suimti—bet viskas buvo vel
tui. Daktaras Walsh dingo 
tartum ugnyje. Galų-gale ■ prieštarauja visur priimtai 
Bostono policijai buvo duo- parlamentarinei tvarkai ir 
ta žinia, kad jis slapstosi tradicijoms. Šitą klausimą 
New Yorke. Buvo pasiųsta nustatyta išrišti frakcijoms 
tenai keliatas Bostono de- 
tektivų ir jį surado. Šį pane- 
dėlį jis buvo pargabentas į 
Bostoną, o utaminke nuteis
tas ant 7 metų į valstijos ka
lėjimą.

susitarimo keliu.

“Jeigu tu nesiliausi per pa
mokslus šmeižęs mano drau
gų, tai aš tave užmušiu.” Ku-'1 
nigas norėjo Chipps’ą išmes
ti, bet tas nepasidavė. Tuo
met kunigas išsitraukė re
volveri ir trim šūviais užmu
šė Chipps’ą.

Lietuvos fašistinės valdžios 
pasidarė labai aštiųs. Sako
ma, kad iš pradžių Valde
maras žadėjęs Klaipėdos 
Seimelio vokiečiams, kad 
nauji nariai krašto direkto- 
rijon busią Klaipėdos gu
bernatoriaus paskirti ir pa
vesti vietos Seimeliui pa
tvirtinti. Dabar gi guberna- ’ KANTONIEČIAI STUDI- 
torius paskyręs Direktorijon į JUOS SOVIETŲ JSTAI- 
vokiečių priešus irgrąsinęs ' GAS.
Seimelį išvaikyti ir apskelbti Maskvon ; ‘
nauj js rinkimus prie karo'Liaudies (kantoniečių) ar- 
stovio. Toks darbas, vokie-'mijos atstovai,

sako, o i - - -
donos armijos organizaciją.

čia’ 
tui

PILSUDSKIS ŽINOJĘS 
APIE LIETUVOS SMUR

TININKŲ SUOKALBI.
Varšuvos laikraštis “Glos 

Pravvdy” Įdėjo Pilsudskio 
paaiškinimą apie Lenkijos- 

. Lietuvos santikius. Pilsuds
kis pareiškęs, jog jis žinojęs

vio buvo pasėta $25,00() gry-1 kalbi ir todėl Lenkija dariu- 
nų pinigų. Atsitiko tai šito-1 si “apsisaugojimo žygių” '

PABĖRĖ ANT GATVĖS 
$25,000.

Pereitos subatos rytą I i * - . _ -
Cambridge’uje ant šaligat-' apie rengiamą Lietuvoj suo-

ikiubudu. National Shaw- 
; mut Banko šarvuotas auto
mobilius kolektavo tenai pi
nigus ir važiuodamas slidžia 
gatve paslydo ant ledo taip 
smarkiai, kad atsimušęs į ge
ležinį stulpą nuplėšė visą ..x_ jr pjnjgaj
žvangėdami pasipylė ant ša-

atvyko Kinų savo užpakalį

, _ , kurie studi- ligatvio. Niekas teciaus iš to
įtų lygus smur- juos sovietų įstaigas ir Rau- nepasipelnė,

t ______ __________ ________ •____ ^22 — • > •
, nes ginkluoti 

sargai tuojaus juos surinko.

TEATRĄ
Kauno komendanto įsa

kymu tapo uždarytas Kau
ne žydų teatras.________ I
JONAS BALKUS SKUN
DŽIA SAVO BROLĮ ANT 

$5,000.
Į Bostono dienraščiai pra- 
Įneša, kad Jonas Balkus iš 
!Wobum (netoli Bostono) 
■apskundęs savo brolį, Anta
ną Balkų, Į Middlesex Supe- 
rior Courtą, reikalaudamas 
$5,000 atlyginimo užtai, kad 
Antanas neteisingai jį buvo 
Įskundęs ir areštavęs.

PAKASPIJOJ ŽUVO 
DAUG ŽMONIŲ 
NUO SNIEGO.

Iš Azerbaidžiano ateina 
žinių, kad Užkaukazėj ir ki
tose vietose apie Kaspijos 
jūres buvo baisios audros su 
sniego pūgomis, per kurias 
žuvo labai daug žmonių. 
Kaspijos juroj žuvo keli ne
dideli botai su žmonėmis.

l

VALDŽIA NUODIJA 
ŽMONES.

Kongresmanas La Guar- 
dia iš New Yorko pasakė 
Kongrese aštrią prakalbą, 
kritikuodamas iždo sekreto
rių Melioną ir jo agentus, 
kurie vykina prohibiciją. La 
Guardia sako, kad už visų tų 
žmonių gyvybę, kurie mirė 
nuo nuodingos degtinės, 
valdžia yra kalta.

Lietuvos pasieny.
Šitas Pilsudskio paaiškini

mas dar kartą patvirtina tą 
nuomonę, kad Lietuvos fa
šistai padarė smurtą Lietu
voj susitarę su Pilsudskiu. 
Jeigu tik demokratinės val
džios šalininkai butų smurti
ninkams gražiuoju nepasi- 
davę. tai kilus naminiam ka
rui Lietuvą tuojaus butų už
plūdę Pilsudskio legiionai

VALDŽIA NEGALI KON
FISKUOTI VEŽIMO, KU
RIUO VEŽAMI GĖRIMAI.

Vyriausis teismas Massa- 
chusetts valstijoj nusprendė, 
kad valdžia neturi teisės 
konfiskuoti automobilių ar 
troką, kuriuo vežami svaigi
nami gėrimai. Iki šiol vai

zdžia tokius vežimus konfis- 
1 kuodavo.
t ________ .____________

BELGIJA UŽDARO KA
LĖJIMUS.

Sumažėjus nusikaltimams, 
■Belgijoj uždaryta 5 kalėji
mai, kuriuose išviso buvo tik 

18 kaliniai. Tų penkių kalėji- 
įmų užlaikymas valdžiai atsi
eidavo apie $80.000 per me
tus.
VAIKAI IŠPLĖŠĖ $10,000.’ BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ

Norwich, Conn.—Pereitą} .... ........... -
subatą čia du vaikai apiplė
šė American Thermos Co., 
pavogdami jai $10,000, ku
rie buvo parvežti iš banko 
darbininku algoms

i

GARSŲ AKTORIŲ.
Gautomis Londone žinio

mis, Archangelske bolševi
kų žvalgybos Įsakymu buvęs 
sušaudytas Larskis. ienas 
žymiausiu Rusi’ iKtorių.

VISAS PASAULIS FLKIA 
PRIEŠ AMERIkĄ.

Amerikos valdžios inter
vencija Nikaraguoj sukėlė 
audrą visame pasaulyj. Visa 
Europa ir pietų Amerika 
šaukia vienu balsu, kad Coo- 
lidge’o valdžia neturi teisės 
kištis Į Nikaraguą. O jeigu ji 
tenai kišasi ir remia diktato
rių Diazą, tai ji negali už
drausti Meksikai remti Dia- 
zo priešininkus.

RAZBAININKAI IŠSKER
DĖ VISĄ KAIMĄ.

Londone gauta žinių, kad 
Kinuose razbaininkai užpuo
lė Vangčipao kaimą ir iš
skerdė visus gyventojus, ku
rių tenai buvo arti 1,000.



apžvalga! p
SM STONAI GALI BU" 
TAIP, KAIP VILKUI 

ANT LEDO.
Rygos rusų laikraštis “Se- 

godnia” praneša, kad Lietu
vos liaudininkai ir socialde
mokratai, kurie tuojaus po 
perversmo boikotavo Seimo 
posėdžius, dabar nutarę eiti 
į Seimą ir stoti Smetonds- 
Valdemaro valdžiai priešais.

Cituodamos šitą žinią 
“Naujienos” priduria:

“Jei bus taip, tai fašistu ka
binetas gaus nepasitikėjimą 
Seime ir turės trauktis, arba 
paleisti Seimą. O paskelbęs 
naujus rinkimus, jisai gali taip 
pat prakišti, kaip pereitą pava
sari prakišo klerikalai.

“Mes nemanome, kad visuo
menės nuotaika (ūpas) Lietu
voje pakrypo dešinėn po per
versmo. Priešingai, jeigu sprę
sti pagal amerikiečių nusista
tymą, tai reikia spėti, kad Lie
tuvos žmonės dabar pasidarė 
bent 50 nuošimčių radikališkes- 
ni, negu buvo prieš gruodžio 17 
d. Taigi smetonines kompani. 
jos padėtis neužilgo gali pasi
daryti, kaip to vilko, kuris žie
mos metu Įkišo uodegą i ake
tę.”

Tuojaus po perversmo 
Lietuvoje buvo pasklidę pa
skalų, kad liaudininkų parti
ja skilanti pusiau: viena da
lis einanti dirbti su Smetona, 
o kita paliekanti jam prie
šinga.

Bet dabar Valstiečių Liau
dininkų S-gos Centro Komi
teto sekretorius J. Strimaitis 
praneša “Lietuvos Žiniose,” 
Kad tai netiesa.

Taigi, jei tiesa, kad liaudi
ninkai su socialdemokratais 
nutarė grįžti Seiman, tai kle
rikalai vėl bus mažumoj. 
Didelis jų džiaugsmas galės 
tuomet virsti Į dar didesnį 
“smutką.”

duria, kad socialdemokratų 
vadai Plečkaitis ir Žukaus
kas taip pat išvažiuoja iš 
Lietuvos. Tas gali būti, nes,} 
šėlstant juodai reakcijai, jų'

da negalima pasitiKeti. !'.•• 
ma Lenkija turinti parodyt, 
kad ji gali subalansuoti 1 
biudžetą, o tik tada ga.:r.i:. 
busią kalbėti apie pusk. 
Lenkija dabar nori 
$15,000,000 pask'd"> 
kieti joj.

t

ii Kovą 
iiniakMl

r i

_________ _J
gyvybė gali būt pavojuje. Į iatko. ...
Jeigu ginkluotu desperatų re, sovietų valdžios va.oir 
gauja nesidrovėjo nakties kai surašinėdami žmone< 
laiku Įsilaužti į Požėlos ir’^0 naują religinę 
Šleževičiaus namus, kuomet !rĮos nariai gyvena 
šie buvo ministeriais, tai kas vadina save 
gali užtikrint, kad tie smur-! gyventojais, 
tininkai nepadarys pasikesi- ’ pasiekę 40 metų amzi 
nimo ant ;
žudyti
šus, 1 
darbas.

“POŽEMIO TIKYBA
s gubei n i jo j, S ibi-Į 

nn-1 
už-Į 

;?kta. ku-; 
po žeme, i 
■požemio ' 

Sakoma, kad ' 
___ ~ ____ ____ _ _ mus jie! 

jų gyvybės? Juk' sulenda Į urvus ir .jau neišei-1 
i savo politinius prie-iš požemės iki mirties, 
tai priprastas fašistu es3 labai dievuoti :r pa- 

___ as. Tik atsiminkit, ką.matę valdininkus labai 
Mussolinio kruvinieji agen- gando, nes manė, kac tai 
tai padarė su Italijos sočia- Į “Antikristas atvažiavęs ir g 
listu vadu Mateotti...______ į dabar jau busianti <vu-to

_________ pabaiga.
“DARBININKAS” NEPA-' 

ŽĮSTA KATALIKŲ
‘ BAŽNYČIOS. į

South Bostono brostvinin- 
kų organas “Darbininkas” 
dedasi prieš davatkas dide
liu žinovu, o nepažįsta kata- mieste 
likų bažnyčios Įstatymų. Pa- gandas, kad tūlas vaikas ma- 
vyzdžiui. pereitų metų 91- tęs medyje “panelę 
mame numery, straipsny čiausią.” 
“Bažnyčia ir Politika,” iš
spausdintame ant 5 pusla
pio, jis ėmėsi aiškint, kaip 
katalikų bažnyčia žiuri į 
moteiystę. Štai jo žodžiai:

“Kristus pasakė: ‘Ką Dievas 
sujungė, žmogus teneperski- 
ria.’ šis baisas Jėzaus Kristaus 
skamba pasaulyje per du tūks
tančiu metų ir jo aidas tebe
skamba šiandiena., ‘Kas aplei
džia savo pačią ir veda kitą, pa
pildo svetimoterystę; o jeigu 
moterys skiriasi nuo savo vyrų 
ir už kito teko, ji svetimote
riauja.' ”

Čia pasakyta juodu ant ‘velnio valdžia.

iki mirtie

VANDENIU IŠVAIKĖ 
FANATIKUS.

Kunigų sumulkintos mi
nios Meksikoje dar tiki i 
stebuklus.” Guadalupos 

aną subatą pasklydo
lt

1

11

sven- 
Susirinko apie to 

vaiko namą 10,000 fanatikų; 
ir pradėjo reikalauti, kad jis j 
jiems parodytų tą medi. Mi
nia išsiskirstė tik tuomet, kai 
atvykę ugnagesiai pradėjo 
lieti ją vandeniu.

ŽARIJOS

IK
j v. i

(

.aOs lietuviai- savo 
nusistatymu prieš 

- smurtininkus daug 
ribėti Lietuvos liau- 
sikratyti klero-fašis- 
atorių. Todėl mes, 

' ’i Amerikos lietu
kai ome subrusti ir 

• ant steigti bendrus 
i.ių komitetus kiek- 
lonijoj. Svarbiau- 

; imiietų užduotis —
■e parama Lietuvos 

kovoj su smurtinin-

I

iaurios fašistų-kleri- 
Laturos gal nevie- 

ubies atstovui teks 
r.a.ė.ime. Vedimui bylų 
•:reikalams reikės 

n:.ž;. pinigų. O iš kur jų 
•tavos liaudis lauks

- is amerikiečių.
l’i’.Kair.ai suorganizavus; 

komitetus, galima butų pa
traukti prie savęs ir katali
kų (ne klerikalų) minias, 
nes. kaip tenka girdėti, dau
gelis katalikų yra labai pasi
piktinę fašistų smurtu. 
Apart to. tokie bendri pa
žangiųjų komitetai perspėtų 
Amerikos lietuvių visuome
nę nuo bolševikų, kurie, pa-

i sunaudodami svarbiu mo- 
Imentu. išnaudoja visuome
nę. rinkdami aukas savo nu- 

: smukusio raudonojo biznio 
palaikymui. Šiomis dieno
mis jų neva kalbėtojai pa
plito p. visą plačią Ameri- 

I ką ii- vi>ur tik šaukia: aukų! 
iaukų! aukų! Andai atvažia- 
!vo vienas komunistėlis į 
Noivvoodą, i askereČiojo, pa-

r.

c'

ninkai-klerikalai nori liau
dies protą sumaišyti. Bet tai 
tuščios pastangos! Liaudies 
jus neapgausite. Ji pamatė 
jūsų judošišką darbą, ji su
pranta, kad Lietuvai jus pa- 
tarnavot meškiškai. Liaudis 
jums už tai nedovanos.

Tai taip yra su Lietuvos 
liaudim. O kaip su svetimom 
valstybėm? Ką mano apie 
Lietuvą kitų šalių žmonės ir 
jų valdžios? Koks dabar yra 
Lietuvos prestižas užsieny? 
Kaip tas viskas atsilieps ant 
Lietuvos kredito, jos garbės 
ii; nepriklausomybės ?

Į šituos klausimus kleri
kalų smurtininkam atsakyti 
yra sunku. Jie žino ir su
pranta. kad netik savoje 
liaudyje, bet ir viso pasaulio 
valstybėse pasitikėjimo jie 
neturės. Visi į juos žiuri, 
kaipo i smurtininkus, pa
trempusius savo žmonių tei
ses ir krašto konstituciją. 
Pradėję smurto keliu žy
giuoti jie, veikiausia, atgal 
negrįš. Jie eis tuo keliu taip 
toli, kaip galima. Bet, galų- 
gale, žmonių kantrybė išsi
sems ir tuomet smurtininkų 
viešpatavimui ateis galas. 
Gal ne vienas jų bus ant sau
sos šakos pakabintas. -Judo- 
šiaus pėdomis pasekėt, Ju- 
došiaus likimo susilauksit.

Raulinaitis.

Kvaili Diktatorių
%

Pasiteisinimai. I

KARININKŲ DAUGUMA 
PERVERSMUI NEPRI

TARĖ.
“Vilniaus Aidas” praneša 

dar vieną įdomią smulkme
ną iš Kauno “putšo” istori
jos.

Pasirodo, kad gruodžio 16 
dieną Kaune ėjo Lietuvos 
kariuomenės dalių vadų su
važiavimas. Posėdžiai užtru
ko ligi?nakSai.

Naktį,posėdžių įėjo 
ma jorasftPtechaviciu? ir pa
reiškė susirinkusiems, jog 
armijos dalis nutarusi paim
ti Į savo rankas visą valdžią 
Lietuvoje ir kad vadai tuo
jaus apsvarstytų susidariu
sią padėtį.
i Kai dauguma vadų nepri
tarė sukilimui, tai jie buvo 
tuojau suimti, nes namai, 
kur ėjo posėdžiai, jau buvo 
apsupti sukilėlių.

Taigi fašistiniai karinin
kai įvykino perversmą net 
prieš armijos vadų daugu
mos valią! Prie tokių apys- 
tovų, reikia pasakyti, kad 
jiergalė jiems teko gana pi
giai. Kažin tečiaus, ką galų 
gale pasakys Lietuvos visuo- 
.menė?

Nes tai, kas įvyko gruo
džio 16-17 d. naktyje ir po to 
—tai dar ne galas. Tolimes
nis dalykų vystymasis dau
giausia priklausys nuo to, 
kaip elgsis vai. liaudininkai. 
—'‘Naujienos.”

Kunigai pripažįsta tiktai 
autokratišką valdžią, saky
dami. kad ji esanti “nuo, 
Dievo.” Demokratišką gi keikė ir surinko iš publikos 
valdžią, kuri yra pačių žmo-'virš 40 dol. Apart to, surašė 
nių pastatyta, jie vadina apie 40 ypatų, kurios pasiža- 

> valdžia.” Kunigai dėjo mokėti mėnesines duo
baite, kad katalikų bažnv- buvo demokratijos priešai ir klės. Visi tie pinigai, beabe- 

’ ’ ’ * ’ ” ‘ As. paklius į raudonųjų
į biznierių kišenių. Kaip ma- 
tosį iš laikraščių pranešimų, 
bolševikams rinkti aukas da
bai- sekasi visur, nes žmonių 
ūpas pakilęs, visi dega ne
apykanta prieš Lietuvos 
smurtininkus. Ir komunistai 
visur peršąs- minioms Į va
dovus kovai su fašistais.

Atsižvelgiant į visą tai, 
pažangiųjų darbuotojų pa
reiga imtis už darbo ir tuo
jaus tokius komitetus suda
lyti bent didesnėse lietuvių 
kolonijose. Pradžią turėtų 
padaryti Bostonas, kur aps
čiai yra progresyvių dar- 
buotojų-inUiigeptų. Jie ga-

čia jokių persiskyrimų mote- bus. Atbulus kalnierius dėvi, i jone

Plechavičiniai diktatoriai, 
nuvertę teisėtą Lietuvos Res
publikos valdžią, bijosi pri
sipažinti prie kaltės. Iš pra
džių jie buvo pradėję meluo
ti, buk perversmą padariusi 
pati “visuomenė.” Bet gavę 
iš visuomenės protestų pavi
dale skaudų antausį, jie no
rėjo suversti visą bėdą ant 
armijos. Kaip patįs diktato
riai, taip ir degutuotos jų 
vuodegos klerikalai ėmė aiš
kint, buk valdžią nuvertusi 
armija.”

! Bet šitą melą jiems irgi 
i prisiėjo nuryti, nes visuome- 
• nė jam nepatikėjo. Žino juk 
'visi, kad armija yra nepro
taujanti mašina. Ji yra aklas 
įrankis viršininkų rankose. 
Jei viršininkas liepia jai 
suktis į kairę, ji sukas i kai
rę; jei jis sušunka “į deši
nę,” ji sukasi į dešinę, visai 
nežinodama, kam ir kodėl. 
Jei jis liepia jai bėgt, ji bė
ga: jei gult — gula.’Kaip gi 
tuomet šitokia neprotaujanti 
mašina galėtų susitarti ir 
nakties laiku užpulti savo 
šalies valdžią? Juk tai butų 
da ir valstybės išdavimas, už 
kurį kareiviui gręsia mirties 
bausmė.

Ir Lietuvos armija to visai 
nedarė. Šiandien jau visi ži
no, kad perversmą suruošė 
saujalė konspiratorių, buvu
sių caro oficierių, kurie ap
gavo net ir pačią armiją. Jie 
užėmė nakties laiku Telefo
no Centralinę ir visiems ka- 
riumenės viršininkams iš- 

j siuntinėjo telefonogramą, 
; kad senoji valdžia jau nu- 

Japonijos sostinėj Tokio versta, kad jos vietą užimąs 
siaučia influenzos epidemi- Generalis Štabas su Plecha- 
ja, nuo kurios per lapkričio vičium priešaky, ir kad visi

TRUMPOS ŽINELES.

i

i i

ARABAI UŽKRĖTĖ 
FRANCUZUS RAUPAIS.
Paryžiuje ir kituose fran

cuzų miestuose pasirodė rau
pų epidemija. Francuzų Me
dicinos Akademija sako, 
kad šitą ligą Francuzijon at
nešę arabai.

JAPONIJOJ SIAUČIA 
INFLUENZA.

POŽĖLA IR ŠLEŽEVIČIUS 
IŠVAŽIUOJA IŠ 

LIETUVOS?
Tuojaus po fašistų per

versmo buvo žinių, kad bu- 
vusis Lietuvos ministeris pir
mininkas Šleževičius ir bu
vusia vidaus reikalų ministe
ris Požėla žada vykti į už-

rvstėj nepripažįsta. * atbulai ir žmones mokina.
O betgi katalikų bažnyčios ♦ ♦ «

galva, pats “šventas tėvas, j aš vis dar tikėjau, kad iš 
už du šimtu dolerių nelabai Smetonos gal kada nors pa
senai sulaužė- moterystės sa- sidarys sviestas. Pasirodo, 
kramentą ir perskyrė Ameri- kad mano manymas nuėjo 
kos milionierių Vanderbiltų niekais. Smetona susimaišė 
dukterį su Anglijos princu §u fašistiniu degutu ir visai 
Marlborough. “Dievas juos prarūgo. Dabar gręsia dide- 
sujungė," o popiežius pa- jis pavojus žydų iškaboms, 
liuosavo. Labai gaila, kad buvusioji

Taigi davatkos dabar gali Lietuvos valdžia tą prade ju- 
paklausti “Darbininko” re-'šią rūgti Smetoną neisvertė 
daktorėlių: kas geriau pažįs- j lovį kiaulėms.
ta katalikų bažnyčios “zoko- ’ * i ♦ ♦

“-R?™0 c°^LeJ>US' ar! Seniau Amerikos lietuviai 
South Bostono Gudas. iSakydavo: “Važiuosime Į

VILNIAUS LIETUVIAI 
SMERKIA FAŠISTŲ 

SMURTĄ
Vilniaus lietuviai visi pa

sipiktino Lietuvos fašistais, 
kurie smurtu nuvertė teisėtą 
Respublikos vyriausybę. 
Net katalikiškas Vilniaus 
lietuvių “Kelias,” ir tas ne
pritaria smurtininkams.

“Naujienos” rašo:
“Vilniškis ‘Kelias.’ katalikų

laikraštis, savo gruodžio 24 die_1 das pasakytų, jeigu gauja 
nos leidiny sako: i amerikoniškų fašistų degutu

“ ‘Butų buvę toli gražiau ir mumaliavotų “Vienybės” 
naudingiau, jei Lietuvos kairi e- langus ir sudaužytų prašvin- 
ji ir dešinieji butų buvę susita- kusią Sirvydo pypkę? Nė
rę tarp savęs gražiuoju. Tuo- jaugi jis ir tuomet girtų fa- 
met nebūtų buvę reikalinga jo- šistus? 
kio perversmo. Kiekvienas per
versmas tvirkina piliečius, nes 
silpnina jų pasitikėjimą įstaty
mais.’ ”

Toliaus “Naujienos” ci
tuoja “Vilniaus Aidą,” kuris 
smerkte fašistus smerkia. 
Ypač“Vilniaus Aidas”smer- 
kia Valdemarą, kuris pasi
gyrė, kad dabar busianti pa
keista Lietuvos konstitucija, 
kad valdžia turėtų “liuoses- 
nes rankas veikti.”

ir gruodžio mėnesius mirė 
1677 žmonės.

karininkai dabar turi klau
syti Generalio štabo įsaky- 
j mų. Tuomet buvo areštuota 
teisėtoji Vyriausybė ir caris- 
tas Plechowicz apsiskelbė

. sakydavo:
;iietw-«T<»<>r^kyėpno- ,ėtų ne; ^taujorios
ti.” Dabar Lietuvos oras ta
no užterštas fašistinio degu
to ir prarugusios, Smetonos 
smarve ir vargu bau kas iš 
amerikiečių norės ten va-į 
žiuoti.

» e ♦

Nors “Vienybės” Bendro
vė ir protestuoja prieš Lietu
vos fašistus, bet senis Sirvy
das vistiek jiems karstai pri- 
iaučia. Bet ką ponas Širvy-
1 1 1 » • • •

x •

Anglijos lietuvių konferen
ciją, kuri išdirbtų bendrus 
planus šitam darbui.

J. P.

LENKAI IŠKEPĖ DU 
ARKLIAVAGIU.

Iš Varšuvos į 
kad viename kaime lenkai t 
pagavo du arkliavagiu ir su- visuomenė apie šitą suokal- 
kurę didelę ugnį sudegino bi nieko nežinojo. Visuome- 
juodu. Valdžia areštavo 26 nė šituo smurtu baisiai pasi- 
kaimiečius už dalyvavimą biaurėjo ir pakėlė didžiausi 
šitoj orgijoj. ' protestą. Smurtininkams pri-

--------------- j siėjo jau teisintis. Ir jie teisi
nosi. Bet tie pasiteisinimai 
labai kvaili. Vienas jų yra 
“pavojus nuo lenkų,” o kitas 
—“pavojus nuo bolševikų.” 
' Pirmąjį “pavojų”, ^jie aiš
kina taip: švietimo ministe
ris, prof. Čepinskis, leido: 
lenkams steigti Lietuvoje 
lenkiškas mokyklas ir “len
kinti lietuvių vaikus.” Bet

pranešama I Laikinąja Karo Valdžia.r ' , XT . t • . . __ _______________••______-
I Nei Lietuvos armija, nei

Ką Dievas Nori Nabust, 
Tam Protą Atima.

ŠUNES VEŽA PAŠTĄ.
Pereitą - panedėlį pirmu 

kartu Naujos Anglijos isto
rijoj šunes buvo pavartoti 
paštui vežti. Du šunų veži
mai buvo sudaryti Maine’o 
valstijoj, kur per dideli snie
gą negali iš bristi nei arkliai, 
nei automobiliai. Įkinkyta Į 
roges po šešetą šunų ir. pra
dedant nuo ■" 
jie eis per Poland Spring, 
Augustą, Portlandą, o iš te
nai į Bostoną ir New Yorką.

Švietimo srity prof. Čepins
kis elgėsi taip, kaip reikala
vo Lietuvos konstitucija. O 
juk šitą konstituciją parašė 
ne prof. Čepinskis, bet patįs 
klerikalai, pradėdami ją 
“Vardan Dievo Visagalio.”

Taigi, kuomet smurtinin
kai dabar nori pateisinti sa
vo smurtą prof. Čepinskio 
politika, tai jie neišteisina 
save, bet apkaltina. Jie paro
do, kad lenkiškos mokyklos 
buvo Lietuvoj steigiamos ir 
prie klerikalų valdžios; kad 
teisę tokias mokyklas steigti 
taut. mažumoms duoda Liet, 
konstitucija ir pradžios mok
slo įstatymas; kad prof. Če- 
pinskas, todėl, iš nustatytos 
linijos neiškrypo, ir todei 
daiyti ant vyriausybės gink
luoto užpuolimo smurtinin
kai neturėjo teisės.

Paimkime dabar kitą jų 
“pasiteisinimą,” 
“bolševizaci jos 
Viename “Lietuvos ____ „
dabar Valdemaras nušneka 
apie tai šitokią pasaką: Lie
tuvai gręsė didelis pavojus iš 
bolševikų pusės. Patįs bolše
vikai Lietuvai nepavojingi, 
nes jų Lietuvoje nedaug ir 
jie neturi miniose pritarimo; 
bet kad ir neskaitlingi Mask
vos agentai, vis dėlto triukš
mą sukelti galėjo. O triukš
mui prasidėjus Lietuvą galė
jo užpulti lenkai. Taigi, kad 
prie to neprieitų, tautiškai ir 
valstybiškai nusistatę patrio
tai padarė perversmą ir pa
ėmė valdžią į savo rankas, 
kad nedavus bolševikams 
triukšmo pakelti.

Nelygiai tokiais žodžiais 
Valdemaras tatai nupasako
ja, bet jo mintis lygiai tokia.

Pagalvokit dabar, kiek čia 
liogikos: “tautiškai ir valsty
biškai” nusistačiusieji žino
jo. kad triukšmui prasidėjus’ 
lenkai gali paimti Lietuvą, 
todėl nenorėdami, kad tokį 
triukšmą bolševikai sukeltų, 
jie patįs jį sukėlė ir valdžią 
nuvertė. Vadinasi, jie atliko 
tą darbą, už kurį jie bolševi
kus vadina Lietuvos priešais.

Tai ve, kokiais “arguftien- 
tais” Lietuvos diktatoriai 
teisina savo smurtą!

Čia jau nereikia nei teis
mo. Jie patįs išrašo sau ap
kaltinimą.

Liaudies Balsas.

butent, 
pavojų.” 
numery

t

dabar karto- 
“Kelias,” ku- 

aujienos.” 
laikraštis da pri-

CARO BUDELIS MIRĖ 
KATORGOJ.

Pereitą sąvaitę Maskvos 
kalėjime “Butyrki” mirė Ig- 
natas Gabinas, kuris prie ca
ro valdžios yra pakoręs 645 
žmones. Už žudymą nekalti] 
revoliucionierių, pereitais 
metais bolševikų teismas bu
vo pasmerkęs jį miriop, bet 
vėliaus mirties bausmė buvo 
pakeista 10 metų katorgos.

Caro valdžia mokėdavo 
Gabinui $2,500 algos me
tams ir prie to da jis gauda
vo po $50 (100 rublių) už 
kiekvieną nužudytą žmogų. 
Prie žudymo jis visuomet 
dėvėdavo budelio uniformą, 
kuri susideda iš raudono fra
ko, baltų pirštinių ir juodos 
maskos ant veido.

etą sūnų ir, pra- ~ ’ 7. ”
Minot miestelio,'lenkų mokyklos buvo stei

giamos ir prie pirma buvu
sios klerikalų valdžios. Štai 
• kiek ir kokių mokyklų Lietu
voje buvo 1926 metų sausio 
mėnesyje, kuomet valdžia 
buvo da klerikalų rankose: 

Lietuviškų 
Lenkiškų 
Žydiškų 
Vokiškų 
Latviškų 
Rusiškų 
Mišrių (lenkų-liet.) 21 
Šitą skaičių paduoda da

bar “Lietuvos” 291-mame 
numery patįs fašistai, kurie 
kaltina prof. Čepinskį d ei 
“lenkinimo” Lietuvos. Ir 
kaitindami buvusią vyriau
sybę dėl tų mokyklų, jie ta
me pat “Lietuvos”

______  . ~ , kad sako: 
sukilimą sukurstę bolševikų 
agitatoriai.

UGNIS NUŠLAVĖ 1,500 
NAMŲ.

Manilos mieste, Filipi
nuose, ugnis nušlavė 1,500 
namų ir pridarė 2,000,000 
pesų nuostolių. Apie 5,000 
žmonių pasiliko be pastogės. 
Gaisras kilo iš bažnyčios aną 
nedėldieni.

Taip atrodo, kad Dievas 
atėmė protą Lietuvos kleri- 
kalams-smuitininkams. Nes 
jeigu jie butų turėję proto, 
tai jokiu budu nebūtų tokios 
kvailystės iškirtę, kokią jie 
padarė 17 d. gruodžio. Tą 
nelaimingą naktį jie padarė 
daug žalos Lietuvai, o dar 
daugiau patįs sau.

Tik pagalvokime, kokią 
jie neapykantą užsitraukė 
nuo Lietuvon žmonių ir ko
kią atsakon.ybę jie dabar 
pasiėmė ant >avo pečių. Ką 
jiems Lietuvos liaudis pasa
kys ateityje už jų surengtą 
smurtą? K lerikalai jau da
bar suprato ir pamatė, kad 
jie įšoko kaip tas rudis kubi
lam Gal būt jie dabar dėl sa
vo žygio gailisi. Jų spauda 
bando visaip išsisukinėti, 
maišo, blendžia viską Į 
daiktą, kad tik kaip nors 
klerikalų žyd | *
Ji liaudininkus 
listais, socialistus komunis
tais, komunistus žydais, žy
dus lenkais ir tam panašiai. 
Kraipydami taktus irmaišy- 
dami viską i daiktą, smurti-

1,939
24

117
14
11
11

I ♦ ♦

I Kaip matote, tai Ameri- 
įkos lietuviai komunistai ga- 
- na smarkiai protestuoja 
prieš Lietuvos fašistų dikta
tūrą. Gerai darote, vyrai! 
Verti už tai pagirimo. Bet 
dar labiau pagirti butumet, 
kad savo masiniuose mitin- 

!guose išneštumet dvi rezo
liucijas 
no juoduosius, o antrą prieš 
Maskvos raudonuosius dik
tatorius.

Jeigu esate geri katalikai, 
tai štai ką turite žinoti: kaip 
danguj, taip ir ant žemės, 
kaip Italijoj, taip ir Lietu
voj, kaip Romoj, taip ir 
Kaune — visur popiežiaus 

kyšo.
PtMtapėdis.

: r
ti

AMERIKONAI NEDUODA 
LENKAMS PASKOLOS.

Lenkų valdžia teiravosi 
pas Amerikos bankierius, ar 
jie negalėtų paskolint jai 
daugiau pinigų. Amerikonai 
atsakė, kad dabartiniu laiku 
Lenkija randasi pereinama
me laipsnyje ir jos ateitimi'

pantaplis

I t
Į i

t
f

y »‘
’ . ‘ v?

vienų prieš Kau-

» •

i t
>

gį pateisinus, 
s vadina sočia-

SUMATROJ REVOLIU
CIJA.

Vietos gyventojai Sumat-i 
ros saloj sukilo prieš olandui 
valdžią. Susirėmimuose su Į 
kariumene buvo užmušta ■ 
jau daugiau kaip 100 revo
liucionierių. Sakoma,

I

numery 
“Švietimo srity tauti- 

mažumos visuomet turė
jo Lietuvoje labai plačias 
teises, garantuotas Konstitu- 

AMERIKOS GELŽKEL! AI ei joje ir pradžios mokslo įs- 
APKAINUOTi $Ž2,333,- 

000,000.
Gelžkelių vertė Jungtinė-, 

e Valstijose dabartiniu lai- tinės mažumos, 
ku apskaitoma į $22,333,- —’~

Tiek bent į juos 
įdėta kapitalo, skaitant visų 
geižkebų kompanijų š€* vs ir 
bonus. Visą šitą turtą v?.ido 
apie 2,000,000 žmonių.

ta tymu (žiūrėk “Vyriausy
bės Žinių” NN. 117 ir 200.”

Na, jeigu šitaip, jeigu tau- 
, prie kurių 

priguli ir lenkai, visuomet 
turėjo Lietuvoje labai pla
čias teises steigti savo mo
kyklas, tai kur tuomet pama
tas kaltinti prof. Čepinskį? 
Tokio pamato visai nėra.

MERGINOS RUSIJOJ 
PIGIOS.

Laikraščių korespondentė 
Miss Anna L. Strong, kuri 
nesenai sugrįžo iš Rusijos ir 
dabar randasi Bostone, pa
sakoja, kaip pigios Rusijoj 
merginos. Jeigu vaikinas te
nai nori išsivesti merginą, 
tai jiedu nueina i parką pa
sivaikščioti ir pasiklauso te
nai muzikos. Apie automobi
lius, deimantus ir brangias 
vakarienes hotebuose tenai 
Skia mergina nesvajoja. Ji 

bai džiaugiasi, jeigu vai
kinas nusiveda ją ant stiklo 
arbatos.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

PH1LADELPHIA, PA. 
Philadelphijos naujienos, 
{vykus netikėtam pervers-

®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
mai priveda šėrininkus prie 
tokių ekstazų, jog sunku at
skirti šią rinkimų vietą nuo

mui Lietuvoje, philadelphie- PaPrastS ermydenų. Nepra
ėjai pajuto nemažesni to per- t,usia,n '?ba> navatna
versmo smuęi už kitas lietu- da^.‘. zlunn'I > tnk dalyjcų 
vių kolonijas. Vieni kelia|Padej‘m«. Matote, faup vi- 
protestus, o kiti siunčia “šir-W “‘P.!1’ cla’ Pr.le Bend,°- 
dingiausius” pasveikinimus'?*. P«*lm»o .v^okių pa-

Ir taip, ‘ Philadelphijos^Bendrovės reikalus vesti. 
Lietuvių Draugijų lU fe™tieL Skiai^ 
gruodžio 23 d.. 1926 m. buvo Į*.“1.“f- -?ol^’.,tla?a’ alsRlal Jle 
sušaukus speciali susirinki- <lab’ka‘ nekeliami į yirsu, 
mą aptarti paskutinių įvykių 
Lietuvoje reikalą ir, po rim
tų apkalbėjimų, nutarta iš
nešti protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos grobikų ne
lemtus darbus. Rezoliucija 
buvo jau paskelbta Ameri
kos lietuvių spaudoje. Užuo
jautos išreiškimas preziden
tui Dr. K. Griniui pasiųsta 
kabeliu per Western Union 
sekančio turinio:

“Gerb. Prezidentui Dr. 
Kaziui Griniui, Kaunas, Lie
tuva. Siunčiame savo širdin
giausius pasveikinimus dėl 
jūsų 60 metų sukaktuvių. 
Teiksitės priimti užuojautą 
ir kartu smerkimą uzurpato
rių, kurie, mažumoje būda
mi, smurto budu, neatsi
žvelgdami į demokratybės 
principus, sugriovė žmonių 
išrinktą valdžią. Fašistų- 
uzurpatorių oficiozo nepri
pažįstame. Philadelphijos 
Draugijų Taiyba, pirm. Dr. darni 15 akrų žemės. 
E. G. Klimas.” ‘

Sausio 2 d., šių metu, & L. j labai graži.
A. 135 kp. savo metiniame toms dienoms praleisti para- 
susirinkime, aptarus kuopos pi jonai darbuojasi įtaisyti 
reikalus, išnešė taipogi pro- išvažiavimams puikią ant tos 
testo rezoliuciją, kurią spau- žemės svetainę. Štai ką reiš- 
dos komisija patieks spau- kia išvedimas žmonių “iš na
riai. mų nevalios.”. Tiktai nesu-

-i i i i - t • . prantama, kodėl nauji para- 
South Philadelphijos Lietu-, pjapie savo darbus ne
viu Draugijų Susivienijimas. praneša lietuviu spaudai?

Iš pagirtimausių darbų, jur tokie darbai yra bendri, 
kuriuos philadelphiečiai at- prakilnus ir juos reikalinga 
liko pereitais metais, tai su-, butu viešai skelbti, 
jungimas lietuvių draugijų į ‘ _
vieną. Užinteresuoti draugi- Muzikai es Svetaines metinis 
jų reikalais asmenys, ku-! 
riems rūpėjo sulaikyti lietu-j 
vių silpnėjimą, dirbo per il
gą laiką tam tikslui. Iš karto, 
tięsa, buvo atrasta daug opo
zicijos, bet ilgainiui ir opozi-

čiai pajuto nemažesni to per tusiam žmogui laibai navatna

bet iš šalies žiūrint, taip at
rodo. Ot, nuo čia ir praside
da nepasitikėjimas vienų ki
tais ir iš to susikuria aštri 
kova. O to, rodos, reikėtų 
vengti, jei norima, kad Ben
drovė augtų ir stiprėtų. Biz
niui vesti reikalinga parinkti 
tiktai tokie žmonės, kurie tu
ri biznio pažvalgas, bet ne 
partiniai ar religiniai nusi
stačiusius. Taip dalykams 
einant ir toliaus, Bendrovė 
gali susilaukti žalos.
Lietuvių tautiškos parapijos 

darbuote.
Šita parapija vos metai su 

virš kaip susitvėrė, bet dar
buose pralenkė tas, kurios 
jau desėtkus metų gyvuoja. 
Bažnyčia nors nedidelė, bet 
gražiai išpuošta. Parapijonų 
kas syk dauginas ir jau kal
bama apie į^igyjimą dides- 

j nės šventinyčios. {sigyjo jau 
nuosavas kapines, papirk- 

‘ " Vieta
nelabai atoki nuo miesto ir 

Vasaros karš-

I

HOLLYWOOD, CALIF. 1 
šis-tas iš judžių sostines.
Nežinau, ar nors vienas iš 

lietuvių korespondentų kada 
nors rašė musų laikraščiuose 
apie Hollywood*ą. ‘ Todėl aš 
noriu ners kiek “Keleivio” 
skaitytojus supažindinti su 
šiuo miestu.

Hollyvvood’o miestas yra 
dalis Los Angeles miesto; 
vien tik turi kitonišką vardą. 
Šis miestas neturi jokių iš- 
dirbysčių, vien tik krutančių 
paveikslų industrija. Tuomi 
jis yra pagarsėjęs beveik vi
same pasaulyje. Šis miestas 
yra sykiu su Los Angeles 
miestu, bet nuo vidaus Los 
Angeles iki Hollyvvood cen
tro yra lygiai šešios mylios 
tolumo.

Hollywood guli labai pui
kioje vietoje, ir turi labai 
gražią praeities istoriją. Į 
žiemių vakarus netoli mies
to, riogso puikus kalnai ir 
kalneliai, ant kurių kur-ne- 
kur matosi puikus gyvenami 
namai — tai turtuolių lizdai. 
Kai kurie tų namų atrodo 
tarsi Ispanijos palociai. Dau
gelis tų namų priklauso kru
tančių paveikslų aktoriams' 
ir aktorkoms. Čia žemė arba 
lotai yra labai brangus, taip 
gi ir taksai aukšti, tad betur
tis nei sapnuot negali apie 
įsigijimą nuosavybės.

Hollyvvoode randasi apie 
20 krutančių paveikslų stu
dijų, bet dabar nedaugelis

Į
Keleivio Kalendorius 

1927 Metams
1927 METAMS “KELEIVIS” IŠLEIDO PUIKŲ 

KALENDORIŲ. KAS DAR NĖRA UŽSISAKĘS, 
DABAR LAIKAS UŽSISAKYTI.

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

ils “Keleivio” Kalendoriaus 1927 m.)DANGIŠKAS CHORAS

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

“KELEIVIO” ADMINISTRACIJA.

Tikroji komisarų pažiūra į I 
Lietuvos įvykius visai kito
kia. Kairiųjų komunistų 
“galva” Baltrušaitis (matyt 
ne biznierius) pasakė: “Lie
tuvoje nieko svarbaus neįvy
ko, tik vienos motinos-bur- 
žuazijos vaikai pasipešę.” 
Tat tokia komunistų pažiū
ra, ir, beabejonės, vėliaus jie 
visi tą patį pasakys, bet da
bar jiems reikalinga žmo
nių ūpas ir pinigai, o už pini
gus raudonieji biznieriai vis
ką gatavi daryti.

Šaulietis.

bankiete.".
Muzikalės Svetainės Ben

drovė įprato jau kelinti me- 
i tai turėti Naujų Metų poky
lius. Neapsileido jinai ir šiais 

__,o a metais. Pirmoje dienoje sau- 
cija permatė tą patį pavojų, šio turėjo prakilnų bankietą 
Dabar, su naujais* metais, su šokiais, kurin sutraukė 
draugijos susiliejo ir paėmė į parinktiniausių žmonių,skai- 
savo rankas Lietuvių Tau- čiuje apie 400. Tai buvo pa- 
tiška Svetaine, 928 E. Moya- sismaginimo pokilis. Laike 
mensing Avenue, kaipo busi-J skanių valgių turėjo ir pro- 
mą šios dalies miesto lietu
vių tvirtovę. Prie šios svetai
nės dabar priklauso virš 
1000 narių, kurie mano ap
mokėt svetainėj skolas ir 
draugija dar turės kapitalo 
apie $50.000. Didelės pagar
bos verti visi tie žmonės ir 
darbuotojai, kurie pagelbė
jo tą darbį atlikti. Sveikas ir 
labai geras pavyzd is kitoms 
lietuvių kolionijoms pasekti 
philadelphiečius.
Pirmos Lietuvių Statymo ir 
Paskolos Bendrovės metinis 

susirinkimas 1927 m.
Sausio 3 d., 1927 m., atsi

buvo metinis šios Bendrovės 
susirinkimas ir rinkimas 
viršininkų. Ši Bendrovė 
yra išimtinai finansinė įstai
ga ir jai lygios Amerikos lie
tuviai neturi. Šitos Bendro
vės kapitalas siekia $1,500,- 
000. Tai jau galinga lietuvių 
piniginė organizacija. Ka
dangi prie tokios finansinės 
draugijos reikalinga ne ma
žai visokių viršininkų, tai 
jau artinanties nominaci-

Dabar, su naujais metais,

joms, jon skverbiasi visi, kas čiukės; 
tiktai ir kaip tiktai gali. Nes, 
tiesa, čia ir yra prie ko skver
btis, nes tūli jos viršininkai, 
kaip raštvedis ir “solicito- 
rius” gauna pusėtinai riebias 
algas apmokėti. Nėra, todėl, 
padyvo, kad už tokias vietas 
kandidatai veda prieš rinki
mus kuoaštriausią kovą, ne
lyginant kaip ir politikiškos 
partijos Amerikoje.

Tiktai bėda, kad tie rinki-

gramelį, susidedantį dau
giausiai iš muzikos. Paskui 
sekė įvairios trumpos kal
bos. Ilgesnę kalbą laikė Dr. 
Klimas apie paskutinį Lietu
voje perversmą. Ant galo 
sekė šokiai. Visi svečiai pasi
tenkinę ir linkėdami vieni 
kitiems laimingų Naujų Me
tų, išsiskirstė kas sau. Senų 
metų,; gruodžio 31 d., South 
Philadelphijos Lietuvių Su
sivienijusios Draugijos taip
gi turėjo savo “vestuvių” ba - 
lių ir šokius. Žmonių buvo 
labai daug ir viskas nusida
vė kuopuikiaus.ui.

Daug lietuvi į miršta.
Paskutiniais Lukais Phii?.- 

delphijoje mirė nemaža lie
tuvių. Tiktai stebėtina, kad 
beveik visi mirė nenatura- 
ie mirtimi ii pusamžiai vy
rai. Daugiausia be laiko į 
kapus nuvarė musų vyrus tai 
šių dienų “skanioji gužuiė.” 
Ir kodėl nenuvarys, nes ja 
platina “pardavėjai,” ją ga
mina lietuvišk(»s “mamos,” 
“mamutės,” “kūmutės”,“pa- 

jos pilna siubose. 
ruimuose, skiepuose — vi
sur : kaip čia nuo jos gali at
sikratyti, pasislėpti, pasika- 
voti, nes niekuv vietos nėra. 
Taip neturėdami musu žmo
nės kur pasidėti geria einant 
darban, geriamai ėjus, geria 
gulant, geria keliant, geria 
išvien ir visados pakol... be
laiko nueina į karstą. Pasi
baisėtina padėtis.

(tijų, nei aaoar neaaugeus ~ ;
jų dirba, ir todėl daugelis lo- mazgojimo. T 
sėjų yra be darbo. Nekurie vasaris, tai tuomet bus leng- 
lošėjai dirba vos keletą die- va gaut darbas visiems. Tad 
nų mėnesyje, o kiti visai ne-! 
dirba. Aš visai negaliu su-{ 
prasti, kaip jie gali be darbo 
ir pinigų gyventi. Daugelis 
jų yra kritiškame padėjime. 
Nekurie aktoriai, žinoma, 
nepaiso, ar jie dirba ar ne, 
nes jie jau turi susikrovę tur
tus ir džiaugiasi gyvenimu. 
Bet... tokių čia labai mažai 
randasi. Daugelis jų kai dir
ba, tai labai gerai uždirba, 
bet tuojaus jie savo pinigus 
vėjais išleidžia, o kada pa
silieka be darbo, tai net ir 
badauti prisieina. Aš taip 
rašau, nes daug ką esu pa- 
tyręs is jų gyvenimo.

Holiyvrood miestas yra 
. j gražus ir švarus, turi labai 
gražių namų ir daugelį ža
liuojančių medžių. Apie ne- 
kuriuos namus randasi gra
žus daržai, tartum miesto 
parkai. Šie namai daugiau
sia yra statyti ispaniško sti
liaus. Čia randasi keletas ge
rų teatrų, ypač vienas jų at
kreipia keleivių atydą, tai 
“Graumams Egiptian” teat
ras. Jis yra egiptiško stiliaus, 
ir jame yra rodomi naujausi 
ir geriausi paveikslai ir da
romos kitokios pramogos.

Šalyje Hollyuood’o ran
dasi miestelis Beverly Hil’s 
vadnamas — tai miestelis, 
kur turtingiausi žmonės gy
vena, taipgi ir žymiausi kru
tančių paveikslų artistai. 
Apie 12 mylių nuo Holly- 

jwoodo guli platusis Pacifico 
vandenynas su savo gražiau
siomis pakrantėmis ir gar
sinis rezortais, atdarais visą 
metą — žiemą ir vasarą.

Man rodos, kad niekas iš 
lietuvių čia negyvena, jeigu 
ir randasi vienas-kitas, tai aš 
jų visai nežinau. Los Ange
las mieste lietuvių randasi 
geras būrelis ir kas kaitą 
vis daugiaus jų į čia atva
žiuoja iš rytinių valstijų. Bet 
čia lietuviai yra išsiblaškę po 
visą miestą, ir jeigu lietuvis 
į čia atvažiuoja ir neturi sa
vo pažįstamų ar giminių, tai 
jam yra labar sunku lietuvius 
surasti.

Kaip ateis pa-1 bos, tečiaus gera jų dalis yra 
------ u— i---- panašios. Jeigu jas pakalbi

na vietinis vaikinas, tai tan
kiausiai gauna sarmatą, .o 
kai atvažiuoja iš kito miesto 
nors visaip susikraipęs, bile 
tik sakosi esąs turtingas, tai 
tuomet jos plasnote plasnoja 
apie jį. Ir iki jos nesupras to, 
kad pakol nežinai kas per 
žmogus, tai jam netikėk, tai 
taip ir apgaudinės jas viso
kie padaužos.

Tai matote kokia tų musų 
senmergių ir našliukių savo
tiška pažanga: tekėti už mi
lijonieriaus, už milijonie
riaus, sesutės!

Senberniu Komisaras.

jeigu kas nors iš lietuvių no
rėtų i čia dabar atvažiuoti, 
aš patarčiau susilaikyti iki 
pavasario.

Oras pas mus dabar yra 
labai puikus ir šiltas. Saulė 
kas diena puikiai šviečia 
ii- šildo, ir tik pereitą mėnesį 
lyjo per porą dienų. Palmos 
ir kiti medžiai žaliuoja, 
kvietkos žydi tartum vasarą. 
Naujų metų dieną aš mau
džiaus jūrėse, taip gi dauge
lis ir kitų maudėsi, ir vanduo 
nebuvo labai šaltas. Vienu 
žodžiu čia viskas yra labai 
puiku, bet ar gali darbinin
kas tuo viskuo džiaugties ir 
gyventi, jeigu jis negali čia 
darbo gauti?

Kitą syki parašysiu dau
giau*. W. Roman.

I
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LAWRENCE, MASS. 
Protesto mitingas prieš Lie

tuvos fašistus.
Kuomet Ameriką pasiekė 

skaudi žinia, kad Lietuvoje 
tapo nuversta koalicinė val
džia, tai Laurence’o lietu
viai labai sujudo. Ant grei
tųjų tapo sušauktas masinis 
mitingas, kuris įvyko gruo
džio 26 d. Protestą rengė pa
žangiosios organizacijos. 
Delegatai buvo nuo šių kuo
pų: nuo Am. Darbininkų 
Partijos — S. Večkys ir S. 
Penkauskas; nuo L. S. S. 61 
kuopos — J. Urbonas, B. J. 
Vaitkunas, J. Savulionis ir 
K. Čiurlionis; nuo A. D. S.— 
V. Zuzienė, J. Marcinkevi
čienė ir A. Keršulienė; nuo 
ALDLD.—Ignas Vaitikunas, 
J. Kuodis, J. Šleivis ir P. 
Lipsiavičius; nuo T. D. A.— 
M. Stekionis; nuo Birutės 
Kliubo — Ona Milienė; nuo 
Sandaros 12 kuopos — A. 
Bagdonas (dalyvavo neofi
cialiai) ; nuo M. D. A. V. D. 
—M. Kirmil (neoficialiai).

Šis masinis mitingas buvo 
šaukiamas protestui prieš 
Lietuvos fašistinę “valdžią” 
ir buvo kviesti visi Lawren- 
ce’o lietuviai, be skirtumo 
partijų ar pažvalgų, kas tik 
priešingas fašistams. Kalbė
tojai buvo du. Nuo LSS. 61 
kuopos kalbėjo drg. Michel
sonas, “Keleivio” redakto
rius ir nuo darbiečių arba 
komunistų kalbėjo R. Miza
ra. Prakalbų vedėjas buvo 
S. Večkys, kuris atidaręs 
prakalbas paaiškino, kokiu 
tikslu šis mitingas yra šau
kiamas, taipgi prašė kalbė
to jų, kad vienas kito neuž
gautų, o kalbėtų vien tik 
apie Lietuvos reikalus.

Kalbėtojai savo užduotis 
atliko gerai. Pirmas kalbėjo 
drg. S. Michelsonas. Jis nu
piešė Lietuvos fašistų smur
tą. R. Mizara kalbėjo antras. 
Jis taip-pat apibėgo piačiai 
apie Lietuvą, Lenkiją ir ki
tus kraštus, žodžiu sakant, 
kalbėtojai atliko savo už
duotis gerai ir kadangi kal
bėdami neužgavo vienas ki
to. tai tas žmonėms labai pa
tiko. Daugelis pageidavo, 
kad ir ant toliau pažangios 

i organizacijas vienybėj dirb- 
,’tų.
■ I Taipgi buvo renkamos au- 
. j kos kovai su fašistais. Aukas 
. rinko šie draugai ir draugės: 
(K. Čiurlionis, J. Marcinkevi- 

.'čienė, M.Stekionis ir A.Ker- 
Jšulienė. Aukavo šios ypatos: 

_ .___  __ Po 1 dol. — J. Marcinkevi- 
kos lietuvių laikraščiai, ku-'čius, J. Pečiulka, J. Žilins
ime turi pretenzijų vadintis kas, M. Dvareckas, J. šan- 
progresyviais, kaip tai “Vie- kaitė, M. Kalpokienė, A. La- 
nvbė,” “Dirva” ir kiti, užgi-j 
iia Lietuvos fašistų smurto 
žygius,—

Todėl mes piktinamės to
kiais laikraščiais, pasmerk
dami juos kaipo fašistų gar
bintojais ir

Raginame Amerikos lietu- ’ Večkys, A. Sinkevičius, Z. 
vių pažangią visuomenę' Kazlauskas, J. Keštis, J. Ur- 
remti tiktai tuos lietuviu lai-įbonas, F. Vareika. S. Več- 
kraščius, kurie stoja griež-'kys, P. Garjonis, V. Mizara, 
ton kovon su smurtininkais'A. Tamulaitis, A. Keršulis, 
fašistais.

Sąryšio Valdyba: 
G. J. Kazlauskas, pirm. 
P. Motiečius, sekr. 
Geo. J. Lasky, ižd.

WATERBURY, CONN. 
Protesto rezoliucija prieš 
Lietuvos smurtininkus.
Waterburio Lietuvių Pro

gresyvių Draugijų Sąryšis, 
varde 12 draugijų, suside
dančių iš apie 7000 narių, 
savo susirinkime, laikytame 
sausio 3 d., 1927 m., apkal
bėjęs įvykusi Lietuvoje per
versmą, išnešė sekančią re
zoliuciją :

Kadangi Lietuvos -smurti
ninkai fašistai nuvertė Lie
tuvos teisėtą valdžią, sumin
džiodami tuo budu valsty
bės konstituciją:

Kadangi jie įvedė krašte 
diktatūrą ir žada pakeisti 
Respublikos konstituciją 
taip, kad priešais žmonių va
lią jie galėtų valdyti ir engti 
kraštą,—

Todėl Waterburio Lietu
vių Progresyvių Draugijų 
Sąryšis pasmerkia viršnuro- 
dytus smurtininkų-fašistų 
žygius ir nepripažįsta 
smurto keliu susidariusios 
Lietuvos valdžios. Mes pasi- 
žadam tol kovoti su smurti
ninkais, kol jie nepasitrauks 
iš valdžios ir neatitaisys pa
darytos valstybei žalos. Mes 
rėmėme ir remsime tik buvu
sią teisėtą žmonių valdžią.

Sąryšio valdyba:
G. J. Kazlauskas, pirm.
P. Motiečius, sekr. 
Geo. J. Laskv, ižd.

CAMBRIDGE, MASS.
Šeimyniškas vakarėlis. Ta- 

voriščių “protestas.”
Kad smagiai užbaigus se

nuosius metus ir sulaukus 
naujų, LSS. 71 kp. buvo su
rengusi vakarėlį, kuris susi
dėjo iš geros vakarienės, 
draugiškų naši kalbėjimu, ir 
lietuviškų šokių.

Atsilankiusieji svečiai at
rodė pilnai patenkinti pa
rengimu.

♦ ♦ ♦

Nedėlioję, gruodžio 26 d., 
vietiniai tavoriščiai buvo su
rengę prakalbas neva pro
testui prieš Lietuvos fašis
tus.

Kalbėtojas buvo tūlas 
Jankauskas. Apie jo “gabu
mą” nėra kas sakyti; jis yra 
lygus visiems komunistiš
kiems keikūnam*.

Keista yra tas, kad komu
nistai irgi “protestuoja.” Tie 
žmonės, kurie niekino-šmei- 
žė Lietuvos valdžią, kurie vi- 

,sados stengėsi sukelti darbi-

I
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BALTIMORE, MD.
Apie vietos senmerges ir 

našles.
Senos merginos ir našlės, 

būdamos turtingos, neužsi- 
gan^dina tuo turtu, o neria
si iš kailio, kad gavus turtin
gus vyrus, su kuriais gyven
damos butų milijonierkos.

Nesenai viena mergina 
buvo apsivedusi su vienu 
“milijonierium” iš Floridos. 
Išvažiuodama iŠ šio miesto 
ji “atsisveikino” su senber
niais, sakydama: tas ir tas 
norėjo mane vesti, dabar te
gul jie man papučia.” Gi ne
trukus parpūtė ji pati, savo 
“milijonierių” vyrą pasiun
tusi i kn’ėjimą už perženv:- 
mą daugpatystės įstatymo ir 
dar pridėjusi keletą ši utinių 
jam aru kelionės. Dabar na-’ 
bagė ir ve: oj pačioj prastoj: ninku opiniją prieš ja, tuomi

i i

į

i

dirbtuvė!*:naigo su adata 
žydo švarkus.

Senų, žmonių priežodis sa
ko: “Pakol per tvorą neper- 
šokai. noo’-.vk op!” "

štai ir antras atsitikimas 
bene bu* panašus į pirmą.

Trumputė našlė susilaukė 
i.o------  ’ ' ’—
kokių tai "West peiperių”
> 9 y -
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WATERBURY, CONN. 
Rezoliucija prieš fašistinius 

lietuvių laikraščius.
VVaterbūrio Lietuvių Pro

gresyvių Draugijų Sąryšis, 
varde 12 draugijų, suMde- 
dančių iš apie 7000 narių, 
>avo susirinkime, laikytame 
sausio 3 d., apsvarstęs Ame
rikos lietuvių laikraščių ko
mentarus apie įvykusį Lietu
voje perversmą, išnešė se
kančią rezoliuciją:

Kadangi nekurie Ameri-

dirbdami fašistų naudai, da
bar jie “protestuoja” prieš 
fašistus, kam ta valdžia tapo 
nuversta.

Ar jus manote, kad jie iš-; 
tikrųjų protestuoja? Visai 
ne! Jie turi kitokį išrokavi- 
mą: štai tose prakalbose,I _ L 7

irgi turtingo kavalieriaus iš >kur išviso buvo susirinkę 49 
—iypatos.jųjųka’bėtojasgrau- 

ir apsivedė, taipgi pasakyda-kieno, kad visi draugužiai ei- 
ma senberniams: “Lai jie j tų i “darbą,” į draugijas, į 
man pabučiuoja.” Matyt,'visuomenę ir prašytų pinigu, 

Dabar darbai čia eina la- Baltimore* senberniai yra pinigų ir pinigų. Tiesiog pri- 
bai menkai, ir iš kitur pribu-! netikę. kad tokį “atsisveiki- saikino, kad tik daugiaus pi- 
vusiam yra sunku darbas' nima” nuo senmergių ir nuo nierų surinktu.

i Mat dabar gera proga, pa
sinaudojant Lietuvos sumi
šimu, Amerikos lietuviams

vusiam yra sunku darbas nimą”
gauti. Merginoms yra daug.našliukių užsipelno, 
geriaus, ypatingai toms, ku-l Aš iš savo pusės štai ką tu- 
rios moka patarnauti ręsto- riu pasakyti apie senmerges: ___ , _______ ________
ramiose, o vyrai, tai gali nors ne visos senmergės ir darbininkams kišenes kraus

to* blogos pasta- tyti.Visur Dalyvavęs, gauti darbą tik prie torielkų našlės vert

pinskas, S. Sabonis ir M. 
iVaikšnoras. Po 50c. — K. 
Steponavičius, M. Stepona
vičienė, A. Zarankienė, J. 
Kaupinienė, K. Tamulevi
čius, Z. Kanstantinavičius, 
M. Bulota. J. čiulada, A.. 
Večkys, A. Sinkevičius, Z.

•kv 
I - j

j J. Strakauskas, O. Mizarie- 
nė, J. Suminskas. A. Marcin- 

(kevičius, P. Čiurlionis, L. 
iRingiia, J. Kentra^ J. Kuo- 
jdis, J. Bolis, P. Cilčius, A. 
i Bilą, J. Norvaišis, V. Kra- 
įsauskas, A. Palskis, M. Vait- 
! kūnas ir J. Palčiauskas. Sy
kiu $26.50. Smulkių aukų su
rinkta 8’0 72. Viso labo

>*■* • •• •> •
Ant gaio buvo skaii vt:i re- 

kuri tapo p-įimta

LAWRENCE, MASS.
Pranešimas L. U. Kliubo 

nariams.
Liet. Ukėsų Kliubo nariai, $ 

kurie gyvenate kituose mies-j 
tuose arba ir Lav. rence’o zrlfuc _____ _ ____
apielinkėj už miesto ribų, vienbalsiai. Rezoliucijos ko- 
norėdami gauti ligoje pasai- pi jos tapo išsiųstos “Kelei- 
pą (benefitą), turite būtinai j viui,” “Laisvei,” “Nauiie- 
išsiimti iš L. U. Kliubo komi-’noms,” “Sandarai,” “Tėvy

nei,” Seimo pirmininkui ir 
Lietuvos atstovybei Wash- 
ingtone.

Masinio mitingo sekr.:
Jonas Urbonas.

išsiimti iš L. U. Kliubo komi-' 
teto tam tikrai paruoštą lak-1 
štą (draugijinį pasportą),! 
užsimokant ant metų $1.00 
viršaus mėnesinių mokės-! 
čių. To nepadarius pašalpa 

'ligoje bus sulaikyta, nors ir 
'turėtumėt daktaro liudymus.
1 J. Savinčius, L. U. Kl. pirm.)

I
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(Koresp. tąsa ant 5 pusi.)
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Vėliausi įvykiai 
Kinuose.

kilo. Jie non išvyti visus atė- koks? To nežinome. 
junuy. sumušti atskirų pro obuolį žinome tik tokį, koks 
yinci.ių ^nerolus, kurie nori jis mums dabar rodosi. O ro-

* valdo- dosi jis mums toks dėl to, 
ir įkuiti suvienytą Kinų kad toki mes ji juntame. Šie j

nežinome. Mes •

but nepriklausomais 
nais. i 
respubliką.

šitam judėjimui vadovau
ja vadinama kantoniečių 
valdžia. Jos armija, eidama 
iš Kantono provincijos, užė
mė jau didesnę pusę Kinų ir 
artinasi prie Pekino.

Sakoma, kad kantonie- 
čiams daug padeda ir sovie
tų Rusija, kuriai svarbu iš
mušti iš Kinų Anglijos ir ki
tų savo priešų intaką. Atvy
kę dabar iš Hankou Į šang- 
chajų pabėgėliai atsivežė 
daug plakatų, kuriuos sukilę 
kiniečiai tenai lipina ant sie
nų. Pirmutinis plakatas pa
rodo didelę sovietų vėliavą 
su kuju ir piautuvu. Paskui 
seka paveikslai socializmo

mums toks dėl to, Nubundant! Azija.• •

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Sveikas-gyvas, tėve. Ko
dėl tavo nosis šiandien tokia 
raudona?

—Ne tavo biznis, parše, 
apie mano nosį rūpintis.

—Buk mandagesnis, tėve. 
Jeigu aš mandagiai tavęs 
paklausiau, tai tu gali man
dagiai man ir atsakyti.

—Visų razumnų žmonių 
nosys yra raudonos, todėl 
raudona ir mano. Ar dabar 
supranti, Maike?
•/'—Neteisybę kalbi, tėve. 
Aš daug pažįstu išmintingų 
žmonių, bet jųmosys nerau
donos.

—O aš tau, Maike, pasa
kysiu, kad visi razumni žmo
nės, kuriuos aš pažįstu, yra 
raudonanosiai. Štai kad ir 
nusų prabaščiaus nosis taip 
raudona, kaip išnokęs obuo
lys. O pasižiūrėk, vaike, Į po- 
licmanus: katras tik senes
nis, razumnesnis, tai to ir 
nosis raudona.

—Na jau, tėve, tu čia vi- kentėti, kad patekus Į dan-
... V" j**.“’ ‘A'A’ gu? Koks iš jo mokytojas,

sąskai nusisnekejan Juk po- y-a(j jįs patiems žmonėms lie-

musų jautimai atsiranda net j 
mums nenorint. '

Panašiai mums tenka pa- taūtu”ąjuilis? 
žinti ne tik obuolys, bet ir nau* 7 ’
kiekvienas akmuo, kiekvie- formų. Senai girdim apie be- 
nas medis ir net žmogaus galinius neramumus Kinuo- 
kunas. Ą įskas mums tenka (Se? bet dabartinę revoliuciją 
pazmu uk musų pačių jauti- net atsargieji savo sprendi- 
.. .................. ................. .... muos anglai vadina didžiau- 

supratimą apie Kju vįSų pasauly pergyventų 
krizių. Ir tas krizis savo pa
sėkomis galėsiąs pralenkti 
net Rusijos revoliucijos re
zultatus. Be abejo, nuo kri- 
zio ,rali daugiausia nukentė
ti galingoji Britanija, dėlto 

.anglai ir yra labai jautrus 
■tuo klausimu. Verta trumpai 
tuos žymėtinus įvykius Azi- i 
joj apžvelgti.

Kinuose dabar visas dė
mesys kreipiamas į Pietų Ki
niją, kur eina revoliucinė 
kova vedama patriotizmo, 
vienybės ir atgimimo ir sve
timšalių globos naikinimo 
ūbaisiais. Tą kovą vadina 
bolševikų įkvėpta, bet taip 
sako viršminętų obalsių prie
šininkai. Kova yra tikrai 
tautinė, bet gudrieji kinai 
nebūtų kinais, jei neišnaudo
tų SSSR palankumo. Pietų 
Kinų vyriausybė, pasire- 
mianti gerai organizuota ir 
gausinga armija, eilėj laimė
jimų sutvirtino savo padėtį. 
Ji valdo turtingiausią Kinų 
dalį su 200 milijonų gyven
tojų. Jos rankose yra di
džiausias Jangtsekiango u- 
pynas su dideliu (pusantro 
mil. gyventojų) miestu Han
kou, esančiu prekybos ir 
pramonės centro visiems 
Pietų Kinams.

Nesenai įvyko konfliktas 
tarp Pietų Kinų ir anglų dėl,___ .
anglų kanonierinio laivo ap-;bendra mahometonų aukš- 
šaudymo kinų vandenyse, i čiausioji taryba, kuri, be 
Anglų vyriausybė norėjo, abejo, yra galingojo vahabi- 
suroošti naują baudžiamąją j tų sultono ir Hedžaso kata- 
ekspediciją Į Kinus, bet ne-'liaus Ibn Saudo Įtakoj. Au- 
išdrįso. Amerikos Jungtinės Į ga ir arabų kultūros laipsnis. 
Valstijos jieško kiniečių! Vis didėja jų inteligentijos 
draugingumo. Ir japonai, skaičius. Gyvuoja net keli 
kurie savinos* teisę “moky-: arabų universitetai. Arabų 
ti” kiniečius, dabar supran- prekyba ir pramonė vis la- 
ta nepajėgsią, sulaikyti kinų:biau atsipalaidoja nuo sveti- 
politinio ir tautinio atgimi-; mos įtakos.
mo. O SSSR komisaras ČiČe- 
rinas pareiškė, kad Kanto
no, arba Pietų Kinų vyriau
sybė yra busimoji visų Kinų 
vyriausybė.

Vienas didžiausių pietų 
kiniečių pasisekimo laidų 
buvo konsekventiškai įvyk
dytas svetimšalių prekių 
boikotas. Ta priemonė pa
veikė labiau negu armotos ir 
kulkasvaidžiai kovoj prieš 
svetimšalių įsikišimą. Toj 
ekonominėj kovoj kiniečiai 
parodė nuostabų susiprati
mą ir discipliną.

Šiomis dienomis Pietų Ki- 
nų kovų laimėjimai apvaini- , pa„^dvs išjudino Azi- 
kuoti revoliucines Kantono, t‘ jf kti 0 ei 
vynausybes pripažinimu. į. kjj įgimimas naujais 
Aet Anglija ją ruošimi pn- ^dais taip pat sudarė 
pažinti. Tai rodo.kad ang- £ * žaimpulU, Azijos tau- 
lai irgi suprato negalėsią ki- j JubAsti. Gimstanti 
mečių tautinio judeųmo su- p Ep .odos it

Keliatas mėnesių atgal Ki
nų atstovas Tautų Lygos su
sirinkime Ženevoj pasakė: 
“Jus, krikščioniškos valsty
bės,. turit pert vokyti savo 
sutartis ir santikius su kinais 
lygybės pamatais. nes. kitaip 
busit išvytos iaųkąn.” .

Tai buvo laiku duotas per
spėjimas. Krikščioniški im
perialistai tečiaus nenorėjo 
savo privilegijų Kinuose iš
sižadėti. ir Šiandien jie jau 
bėga iš Kinų.

Anglai tapo išvyti jau iš 
dviejų didžiausių koncesijų 
prie Yangtse upės —Hankou 
ir Kiu Kiango.

Tai yra da negirdėtas An
glijos užsienio politikos isto- - .
rijoj dalykas, kad jos pilie- mokslo Įkūrėjo Karolio Mar
čiai turėtų bėgti kitataučių:’ 
ujami, mušami. Įžeidžiami ir | 
niekinami.

Kada Hankou mieste pra-i 
sidėjo kiniečių sukilimas j 
prieš baltveidžius krikščio-1 
nius, tenai tuojaus leidosi 
visais garais anglų ir ameri
konų karo laivai. Baltvei-, 
džiai anglų koncesijoj tuo' 
tarpu užsitvėrė barikado
mis, už kurių atsistojo keli Į 
šimtai anglų jurininkų.

r .. - * * _ i i įniršę kiniečiai išardė vi-—E vaike, ks tų tavo mok- y 5^^ ir užpludo! 
taUu.SMŽkenSitataiamvieS: koncesi«' An«‘«M
tau, Maike, galiu tai ant vie njnkai vnė susispietusius 
tos pnrodyt. baltveidžius ištisas keturias:

—Nagi prirodyk, tėve. i valandas, bet šaudyt nedri-. 
—Olrait, vaike, klausyk. po keturių valandų atėjo;

Jus per savo prakalbas ir ga- revoliucinė kantoniečių ka-j 
riumenė ir paėmė anglų kon-; 
cesiją Į savo rankas. Pasta
tytas-tenai anglų karo pa
minklas 
griautas, 
muitinę, 
rankose.
visu ištaigų. . _ „

Baltveidžiai su savo mote- Ir mes patys esam sudaryti is 
.Įvairios medžiagos, kaip pa- 
' prastai sakoma iš “materi
jos.” “Materija” — žodis ne 

: lietuviškas. Lietuviškai tai 
reiškia medžiagą aplamai 
imant, kitaip sakant, tai yra 
medžiaginis pamatas visa to, 

' kas yra. iš kurio sukurtas vi
sas pasaulis, visa visata. Ir 
šią medžiagą mes, žmonės, 
juntame, t. y. turime galimu
mo jausti, kad ji ištikrujų 
yra. Mes ją juntame akimis, 
ausimis, nosimis, juntame vi
sa oda. t. y. visais jautimo 

. organais. O kas butų, jeigu i tas žmogus, 
mes nei ausų, i ’ ’ ’ *
kitų organų,f 1 
mo Įrankių neturėtume? Bet ką reiškia žodžiai, 
Tuomet apie pasauli mes “kad musų jautimo organai 
mažiausio supratimo neturė- vejktų kiek galima geriau?” 

stovi prie ritime, negalėtume net spręsti yaj reiškia — pageidautinos 
ar jis yra ar ne. Štai, pavyz- geriau ižiurinčios akys, klau

pi žiui. ant stalo obuolys. Kasios ausys, jautri oda ir kiti 
jis per vienas? .Jis mums yra organai. Bet ar galima jie 
tas. ką mes iš jo juntame, ką patobulinti? Žinoma, kad 
matome akimis. Jis turi to- galima. Žmonės jau senai, 
kią ir tokią išvaizdą, jis yra senai lavina savo organus, 
tokio ir tokio dydžio, tokios!kad jie butų vis daugiau ir 
ir tokios spalvos. Obuolys tu-, daugiau jautrus, labiau išla- 
ri toki ir toki kvapą, tokį ir į vinti, daugiau apimtų. Tai 
toki skoni. Tai mes juntame daroma ’ 1
savo nosim ir liežuviu. To- rnankšti

miestas Kiu Kiang, kur ang-'me palytėdami. Obuolys turi į 
lai buvo taip pat Įsitaisę sau riam tikrą svorį — tai . mes , 
koncesiją. Itam n-it Roiškin

Dabar iš abiejų šitų vietų 
jie išvyti.

Prie Hankou buvo nuplau- 
; kę net 6 Amerikos karo lai
svai ir keliatas anglų laivų, 
: bet sukilusių kiniečių tas ne- 
^nugazdino, ir jie savo išnau-
I 
1
i

I I * įI
I

Paskutiniais metais ypač čių jaunimas kuria “Naujo- 
vra pažymėtinas eilės Azijos sios Javos."

, kurs įgauna
naujų, tautinio atgimimo

mais. Tokiu pat keliu mes; 
gauname : 
saulę, mėnuli ir apie kiekvie
ną medžiagišką daiktą, ku- 

! ris tik pasaulyje yra ar buvo.
Visa tai medžiaga, o mes 

į ją pažįstame dėl to, kad ją 
i juntame. Musų jautimai — 
pirmas, vyriausias ir pagrin
dinis musų pažinimo šalti- I - ---- _

muos anglai vadina didžiau

»

zietas vis šaukiat, kad darbi
ninkai susiprastų ir pagerin
tų savo būvi. Tai kas, po pa
radų. jus do prieteliai dar
bininkų, kad liepiat patiems 
savo buvĮ pagerinti? Jeigu 
jus esat tokie geri, tai jus pa- 
gerinkit žmonių gyvenimą. 
Padarykit taip, kad kožnas 
žmogus gautų gerą pėdę ir 
nieko nedirbtų. Sūgrąžinkit 
šioj kontrėj žmonėms snap
są ir alų, tada ir aš už socia
listus votuosiu ir prie jų par
tijos prisidėsiu.

—Ant šitos tavo kritikos, 
tėve, aš tau atsakysiu pana
šia kritika. Kokių paraiių tu 
vaikščioji kas nedėklienis 
bažnyčion ir klausai vis. . _ _ . . .
kaip kunigas liepia melstis ir vedoj, 5 sausio, kiniečiai ap-

tuojaus buvo nu- 
Kiniečiai užėmė 

kuri buvo anglų 
ir išvijo anglus iš

nis. Visas žmogaus pažini
mas. visos jo žinios reikalin
gi jautimų paramos ir patik
rinimo. Visas pasaulis su
kurtas iš medžiagos.

Su pagalba musų jautimo 
paveikslas parodo, Į organų, mes galime pažinti 

kaip Rusija paduoda Ki-pasaulį. Per juos pasaulis ta
rnams draugišką ranką, o lytum atspindi musų sieloje, 
priešingam plakate yra nu-1 m^sų prote lyg kokiame tam 
pieštas purvinas “John Bull” tikrame veidrodyje.
(Anglija), atsistojęs abiem Musų reikalas — galvoti, 
kojom ant gulinčių kiniečių rūpintis, kad musų protas iš- 
sprandų. Sekantis paveiks
las prie šito parodo, kaip pa-: veidrodis, kad jame pasaulis 
budęs kinietis pradeda vers-i atsimuštų, kad mes iš to atsi- 
ti John Bullą žemėn, o jau Į mušimo turėtume apie pa- 
trečioj vietoj kinietis antį šaulį juo tikresnį supratimą, 
viršaus ir veria durtuvu ■ Tikras pasaulio ir jo gyve- 
•John Bullą per širdį. inimo vaizdas musų prote ir

yra vadinamas tiesa.
Tai ve kas yra žmogui tie

sa, kur yra tikras jos pama
ltas ir šaltinis: tai musų pa
čių jautimuose. Ar gali kas 
nors to nesuprasti? -

Bet tai supratęs, suprasi 
dar ir kai ką kita: kai kuriai 
tiesai pažinti ir žmogaus 
proto nepakanka. Iš kai ku

kso. kiniečių revoliucijos va
do Sun Aat-seno ir Rusijos 
komunistų lyderio Lenino. 
Vienas i

V

Kaip Žmogaus Protas 
Gali Pažinti Tiesą 

Apie Pasaulį.

I

Musų reikalas — galvoti,

tikrųjų butų geras, tikslus

rimis ir vaikais pradėjo bėg
ti tamsiomis gatvėmis prie 
vandens kranto, kad dasiga- 
vus ant amerikiečių ir anglų 
laivų. Kiniečiai juos vijosi, 
mėtydami akmenais. pur
vais, pagaliais, mušdami laz
domis ir spjaudydami jiems Į 
veidus. Viena amerikietė, 
atplaukusi laivu iš Hankou 
Į Šangchajų, pasakoja: “Se-

licijoj mokytų ir išmintingų 
žmonių nėra. O kad jūsų 
prabaščiaus nosis raudona, 
tai tas dar nereiškia, kad jis 
yra mokytas ir išmintingas.

—-Jės, Maike, nors tu ir 
mokytas, bet su musų pra- 
baščium nesusilyginsi. J' 
pat- tuą dieną man pasako
jo, kad jo nosis paraudo nuo 
mokslo.

—Jeigu tu, tėve, žinotum, 
nuo ko nosis parausta, tai 
gėdintumeis ir kalbėti.

—O nuo ko gi. jeigu ne 
nuo mokslo?

—Nosis žmogui tankiau
sia parausta, tėve, nuo “mė
nulio spindulių.”

—Kas tai per štofas. vai
ke?

—“Mėnulio spinduliais” 
žmonės paprastai vadina 
munšainą arba namie daly
tą degtinę.

—Niekus kalbi, Maike. 
Munšainas yra baltas štofas, 
tai kaip nuo jo gali nosis pa
rausti?

—Pasikalbėk apie tai su Kas kankina mano sieląj 
daktaro, tėve. Jis tau tuos Gal gėles kas man nuskins, 
dalykus išaiškins. O aš da- Ar darželį sunaikins?... 
bar skubinuosi eiti Į mokyk-

—Artu mokiniesi, Maike, Tau, o štai kas pasidarė: 
ar ne, vistiek iš tavęs kuni- Joneli jau myli, 
gas nebus. )Tad nunmtl ne^]1-
_ —Aš ne ant kunigo ir mo- o Onytei tuoj pradėjo 

Plakt širdis, jausmai didėjo; 
Ėmė lupytes taisyt 
Ir norėjo ką sakyt.
Tik burnytę vos pravėrė 
Tuoj jai rožė vėliai tarė:— 
—Eik už jo, tave mylės. 
Kiek tik jo širdis galės.

J. Steponaitis.

pia jieškoti pomirtinės lai-! 
mės? Jeigu jis toks geras, tai' 
paėmęs savo parapijomis už 
ausų lai numeta juos Į dan
gų, tuomet ir aš tokį kunigą 
pagii-siu.

—Šarap, Maike. Tu čia 
pradėjai kalbėt bedieviškai 
ir aš daugiau tavęs klausyt 
nenoriu. Gudbai.

—Lik sveikas, tėve. Ateik 
kitą dieną pas mane, o tada 
mudu plačiau apie tuos daly
kus pasikalbėsime.

Onute ir Rožes.
Rodos, visos rožės gražios, 
Ką siūbuoja pilnos ežios, 
Ir kvepėdamos saldžiai 
Auga, žydi išdidžiai.
Bet Onytė tiktai vieną 
Rožę, skindama šiandieną, 
Prie krutinės glauzdama 
Ją bučiuoja klausdama:
—Pasakyk tu, rože miela,

•Ne, Onyte, rožė tarė

Tad nurimti negali.

X

kinuosi. tėve. Jeigu aš bu
čiau norėjęs būti kunigu, tai 
jau senai bučiau juomi bu- 
vę», nes kunigui daug moks
lo nereikia.

—Tai ant ko tu mokiniesi, 
▼aflre?

—Aš studijuoju socialius 
tėve.

” “Naujosios Am
bonos, w “Naujosios Sumat
ros” sąjungas, primenančias 
eilę tokių pat “naujųjų” ir 
“jaunųjų” revoliucinių orga
nizacijų Europoj pereitą 
šimtmeti.

Filipinų salose ne kitokį 
reiškiniai. Tik jie jau seniau 
reiškiasi ir jau matyt nema
ža pasėkų. Amerikos Jungti
nėse Valstybėse nekaitą ak
tualiu yra klausimas dėl ne
priklausomybės pripažinimo 

i Filipinų saloms, nes ten eina 
i nuolatiniai revoliuciniai 
; bruzdėjimai. Gal kiek Įtakos 
i filipiniečių aktingumą turi 
ir japonai, kuriems konku
ruojančių Jungtinių Valsty
bių kolonijos esimas Japoni
jos pašonėj nevisai malonus. 
O kaip tik Jungt. Valstijų 
prezidento Wilsono paskelb- 

' tieji punktai -dėl tautų apsi- 
i sprendimo filipiniečius, taip 
Į pat kaip ir kitas tautas, dar 
įįąbiau Į tą aktingumą skati
na. Ą

Arabijoj atsirado naujas 
galingas valdonas — Hedža- 
so karalius Abdulas Ibn Sau
das, turįs didelės Įtakos mu
sulmonu tautoms. Jo galybe 
plinta po visą Arabiją, ir 
mažėja riksme valdovų, 
esančių anglų Įtakoj. Abdu
las Ibn Saudasyra taip pat 
šventųjų mahometonų mies
tų Mekos ir Medinos valdo
vu. Jis sušaukė perėifą vasa
rą Mekoj visų mahonretoniš- 

,kų tautų kongresą. Tame 
i kongrese tartasi dėl maho- 
: metonų tautų susijungimo lir 
i atsparos prieš europiečius 
i sudarymą. Taip pat išrinkta

i

II

Iš ko sudalytas pasaulis?
Tai kiekvienas^ žino pašau-vietų ir kitais keliais 

tiesa niekad Į žmogaus galvą 
neateina. Ir neatėjo. Ir nie
kad negali ateiti. Vyriausia 
musų tiesos pažinimo esmė 

į—musų pasaulio jautimai, 
į Reiškia jais visų pirma ir
• privalu mums remtis. Pasise
kė suvesti, reiškia pasisekė 
patikrinti. Suvesti ir patik
rinti nepasisekė — reiškia 

i musų manymas ir mintys nė
ra tiesa, reikia su jais palu-

• keti. Kad tik musų jautimų 
Morganai butų sveiki, veiktų 
tikrai bei kiek galima ge- 

' riau.
Beje, žmogų patikrina ki- 

, .__ _______ Tokiu budu ir
nei akių nei galima atskirti sveikus orga- 

l. y. musų jauti- nus nuo nesveiku, 
neturėtume? p - ...........

lis sudarvtas iš medžiagos.
- - - — i

■

supo musų namą ir pradėjo 
mušti duris, visą laiką biau- 
riai mus keliodami ir grąsin- 
dami užmušti. Vėliaus mes 
matėm, kaip minia pasigavo 
gatvėj vieną anglą ir mušda- 

Ima nuvilko ji kažin kur. 
'Mums rodos, kad ji užmušė 
visai.

Hankou miestas s
didelės Yangtse upės, 580 
mylių nuo tos vietos, kur šita 
upę ineina i jūres. Gyvento
jų Hankou turi 1,500,000, 

Įtaigi beveik 3 syk daugiau 
kJip Bostonas. Anglų ir kitų 

jbaltveidžių biznierių tenai 
Į buvo apie 1.000: jie turėjo 
tenai savo koloniją, koncesi
ja-vadinamą, ir viešpatavo 
■ant viso miesto.

Apie 150 mylių nuo Han
kou prie tos pat u 
m i o e k’ 111 Iv i u n (r l

I

Tai tik kai kurie epizodai 
į iš Azijos budimo, pasireiškę 
paskutiniuoju laiku. O vį- 

isiems žinomos Indijos vis , 
kylanti kova dėl tautinių tei- 

, šių, vis didėjanti tos kovos 
■ Įkvėpėjų Įtaka. Laukiamas 
buvusios kinų valstybės ga
lutinis pasiskirstymas Į at- 
skirus vienetus. Didžioji Pie
tų Kinija vargiai) ar galės ap
rėpti ir sutvarkyti tokius sve
timus kiniečiams kraštus, 
kaip Mongoliją. Rytų Tur
kestaną. Galima, kad ir 
snaudžiantis Tibetas atskils 
ir neaiški Mandžurijos būk
lė. Toli pažengusios Japoni

jos tautas jį pasekti. O einąs

Į
|

i liau, obuolys, turi tokią ir to- 
upės guli j kią formą — tai mes junta-

i juos auklėjant, 
mankštinant ir pasigaunant 
padedamų, stebėtinai jaut
rių pagelbinių Įrankių.

Taip pasigaudami vienų 
prietaisų, žmonės gali daug 
geriau matyti, daug daugiau 

I įžiūrėti, pasigaudami kitų, 
1 geriau girdėti, pasigaudami 
trečių, tiksliau atsverti, ap
lamai imant, daug geriau 
matuoti, jausti svorį dydį, ir 
kitas savybes bei ypatumus. 
Ir kiekvienais metais išgal
voja m i vis nauji prietaisai, 
Įrankiai vis daugiau jautres
ni. Gal but, jų išradimams ir 
galo nėra. Kas tie per prie
taisai, mes kalbėsime kitoje 

j vietoje. Jų dėka mes galime (~----------- r
jausti ir tai, ko šiaip ir visai suolandėjimu. 
'nejaustume. Jų dėka pašau- olandiečių 
lis žmogui tartum išsiplečia,'savo krašto valdyme. Gi da- 
kitą kartą, rodos, darosi vis bar ir malajiečiai pajuto sa- 
didesnis ir didesnis. Įvo tautinę vertybę ir nori pa-

Prieš šimtą metų žmonės, tys save valdyti, nesitenkin- 
neturėdami prietaisų, nega-'darni olandiečių teikiama 
Įėjo jausti daug ko, ką mes iliuozorine autonomija. Ne- 
dabar jaučiame. O visa to, senai įvykęs sukilimas Javoj 
ko negali jausti, tai kaip ir buvo pirmu tos tautinės ko- 
visai nėra. .vos pasireiškimu. Malajie-

stabdyti O istorija rodo. lfo ’pamaHvti eaiingosPJn- 
kad anglai nemėgsta pnesiAzi ^ kurios

• L pagrindai padėti Mukdeno
Malajų tautos, gyvenau- jr Gulimos smūgiais rusųtaip pat juirame. Reiškia, 

j taip ir išeina, kad obuolys 
mums yra tik musų jautimų 
išdava: tokia ir tokia išvaiz
da. tokia ir tokia spalva, toks, 
ir toks kvapas, toks ir toks: 
sunkumas ir forma. Ir štai 

.visi tie jautimai susirenka 
musų prote ir ten lyg susi
jungia iš vieno.

Ir iš to susijungimo susi-; 
daro musų prote išorinis 
obuolio vaizdas su visomis, 
jo savybėmis. Jeigu mes ne-i 
turėtume akių, ausų, liežuvio j 
ir kitų organų, mes apie 
obuolį nič nieko nežinotume, 
apie jį supratimo neturėtu
me. O kas butų, jei musų 
akys, ausys, oda, liežuvis bu
tų Įtaisyti, ne taip kaip da
bar, pavyzdžiui, kaip musės, 
vabzdžio, vėžio? Aišku, tuo
met mums obuolys atrodytų 
visai kitoks negu dabar. O

Į
I
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dotojus atėjūnus išvijo.
Kitas didelis: svetimšalių 

užvaldytas Kinų miestas yra 
■Šangchai. Tai yra didžiausis 
1 visam pasauly uostas ir čia 
turi svarbių savo koncesijų 
anglai, franeuzai, ameriko
nai ir kiti. Jie turi tenai Įstei
gę savo atskirą valdžią, teis
mus, mokyklas, policiją, 
paštą ir renka mokesčius. 
Vienu žodžiu — Kinų vals
tybėj šitie atėjūnai yra Įkū
rę kitą valstybę ir tikrąjį ša
lies šeimininką ignoruoja.

Prieš tokĮ krikščionių plė
šrumą kiniečiai dabar ir su-

čios Olandijos kolonijose, milžinui 
būtent Javos, Borneo ir Su
matros salose, taip pat ima 
bruzdėti dėl savo tautinių; 
teisių. Tos tautos jau ne be 
Jaukinęs, kaip kad Europoj 
daugelis mano. Senai jau 
malajiečių 1

ir Cusimos smūgiais rusų
Syti®.

JAKUTSKO RESPUBLI
KOJ UŽDRAUSTA G£- 

/ RIMAI.
Jakutsko respublika pri- 

g turtTngešniuių!?uH Prie Rusijos,, ir
luomų jaunimas pradėjo su ■ žmonės tenai tiek gerdavo, 
sipažinti su Europos kultūrai - pragerdavo visus savo 
Olandijos universitetuose. P1“- ir neturėdavo iš ko 
Bet pirma toki malajiečių < mokesčių valdžiai uzoimo- 

pasitenkindavo keti. L.‘ai gi stonus dieno 
. Jie likdavo niis ,?vai^ ūmieji gėrimai 
pagelbininkaisĮ^eni!: taP° uz'

valdžiai turimo-
šviesuoliai

RUSAI EMIGRL ).IA 
KANADON.

Šiomis dienomis Lom. . 
nan atvyko iš Rygos 75 rusų 
šeimynos, kurios keliauja 
Kanadon ūkininkauti. Tai 

i esanti tiktai pradžia. Paskui 
šiuos seksią tūkstančiai kitų.
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. 

Rezoliucija prieš juodųjų 
fašistų smurtą Lietuvoj.
Sausio 2 d., 1927 m. L M. 

D. Svetainėje buvo sušauk
iąs lietuvių masinis mitin
gas. Kalbėjo studentas P. 
D^rgis, S. Bakanas, J. Balt
rušaitis ir K. Mažiukna. Visi 
kallšėtojai pasmerkė fašistus 
už sulaužymą konstitucijos 
ir nuvertimą žmonių išrink
tos valdžios. Publikos buvo 
pilna Svetainė ir vienbal
siai tapo; priimta sekanti re
zoliucija :

Mes. Pittsburgho lietuviai, 
susirinkę 2'd. sausio, 1927 
m. i L. M. D. Svetainę ir iš
klausę kalbėtojų praneši
mus apie dabartinę padėtį 
Lietuvoj, jog gruodžio 17 d. 
juodųjų fašistų smurtu tapo 
nuversta žmonių išrinktoji 
valdžia, suimant ir Įkalinant 
valstybės prezidentą, minis- 
lerius ir ištikimus konstitu
cijai žmones, griežtai protes
tuojame prieš smurtininkus, 
kurie saVo neapgalvotais žy
giais pastatė Į pavojų Lietu
vos Neprigulmybę ir paver
gė musų brolius, atimant 
jiems konstitucija garantuo
tas piliečio teises. Mes pa
reiškiame, jog smurtininkų 
valdžios niekuomet nepripa- 
žinsime šalies šeimininkais. 
Taipgi visomis išgalėmis 
šelpsime tikruosius tautos iš
rinktus žmones, kaip tai 
prez? Grinių ir Šleževičiaus 
ministerių kabinetą. Reika- 
laujainė, kad butų atitaisyta 
sulaužyta konstitucija'ir grą
žinta žmonių1 apsisprendimo 
t^ės.
Amerikos lietuvių prižadai.

^Lietuvos naujoji fašistinė 
valdžia per savo ministerį 
piriųminką Valdėmarą gruo
džio 25 d., 1926 mJpaškelbė, 
jog “naujoji valdžia darys 
finansų reviziją ir jieškos 
paskolos. Gali but išleis bo
nus ir kvies Amerikos lietu
vius pirkt juos.” Mes, Ame
rikos lietuviai, prižadame 
Lietuvos žmonėms dėl jų lai
svės, kad mes nepirksime fa
šistų valdžios išleistų bonų. 
Mes suagituosime visus A- 
merikos lietuvius, kad nie
kas neduotų fašistų valdžiai 
paskolos. Mes prižadam, 
kad visur, žodžiu ir raštu, 
smerksime tuos laikraščius ir 
žmones, kurie rems, garsins 
ar pardavinės Lietuvos fa
šistų valdžios bonus.

Masinio mitingo Įgalioti: 
PauT Dargis, 
Juozas Virbickas.

KELEIVIS

kai patiko. Publikos buvo| Taipgi išdavė raportus ir kteru priėmė vardą ir Įsta-į
apie 250 lošime: ant šokių į kiti valdybos nariai. Rapor-i 
prisirinko irgi nemažai. i*“’ 1 vr_u..u_!

♦ ♦ ♦

Sausio 7 d.. Lietuvių Sve
tainėj Įvyko protesto mitin
gas, prieš Lietuvos fašizmą. 
Rengė L. D. D. S. Kalbėjo 
Bimba. Jo kalboje buvo ir 
neteisybės. Bet tas yra natų- 
rališkas dalykas. Pirmoj da- Reendarakaą.
ly kalbos, jis kalbėjo nekliu-Į E^n^sville. globė-

n r q r - • dydamas nei jokios sriovės, į?1 •. A Pe(
nas būrelis. Svarbiausiu jų jV’į“ .. nrip5 Jf;lšįzma Bet'Park ir AI- Kalauskas. Pitts- 
tikslu buvo rinkimas aukų Iton. Duobkasis F. Poška

Šiame komunistų protesto 
mitinge vietinės publikos bu
vo mažai, bet buvo privažia
vusių komunistų iš visos 
apielinkės, todėl, abelnai pa
ėmus, žmonių buvo pusėti-

į tai buvo priimti. Valdyba 
vra išrinkta šiems metams iš 
šių narių:

Pirm. .J. Bagdžiunas^ Ply
mouth. Vice-pirm. J. Simo- 
kaitis, Plymouth. Prot. sekr. 
J. Staskevičia, Plymouth. 
Fin. sekr. St. Žukauskas, Lee

tus D. L. K. Vytauto Dr-stės 
ir nutarė susivienyt Į vieną.

Sausio 30 d. susirinkime, 
minėtas nutarimas turės but 
užtvirtintas ir Įeis Į galę. To
dėl visi D. L. K. Vytauto 
Dr-stės nariai būtinai malo
nėkite tame susirinkime da
lyvauti.

Kviečia Valdyba.

Pittsburgh, Pa.. Juozapas Homestead, 
Pa. Prašau maloniai atsišaukti šiuo 
antrašu:

KAZIMIERAS GASČIUNAS 
1243 E. Moyamensing avenue, 

Philudelphia, Pa.

1

S.

t • *. i r- • i i - bo kolektai, tai užkliuvo la-Lietuvos darbininkams, ku- . d pertraukoj daina. 
ne tapo sukisti (kalėjimus, ° L «ch pj^ja^a 
o jų seimpos badauja Gra- J -,lvn mlK
zusobalsis ir geras tikslas, f 
Bet klausimas, ar tie pinigai 
pasieks badaujančias Lietų- ” 
vos darbininkų šeimynas? i 
Pittsburghe jie surinko 35 
dol., o kalbėtojui kelionė iš 
Brooklyno i Pittsburghą ir 
atgal kainuoja 32 dol.. sve
tainė 5 dol., plakatai 5 dek, 
Bimbos dienos darbas 7 
dol. Taigi išlaidos viršija au?b. - Rj k surinko
kų sumų. Reiškia tam tikslui iR nenugir<lau_ Po taiį 
kūnam aukos buvo renka.,..k j R f. *udainavo 
mos. nebeliko nei cento. (N
ne taip bus ir su visomis ko- - 3 - . r ?
munistu surinktomis auko
mis? * J. Virbickas.

> ’Daug žuvo mus 
j brolių...” pagerbimui tų ku

riuos Lietuvos fašistai šu- 
o i šaudė; paskiau sudainavo 
*1 dar porą dainų. Bet publika 
j reikalavo, kad dainuotų 
•^daugiau. Tai Lyros Choro 

mokytojas reikalavo pinigų 
už ekstrą dainavimą ir pini
gus skyrė Lietuvos darbinin
kams.* Pradėjo nuo $10 ir

Kingston.
Toliaus buvo svarstoma 

pakėlimas kainos ant lotų 
Nutarta pakelti iki $75.00 ui 
lotą, o $40.00 už pusę loto 
Lotas yra dydžio 18x18 ir 
galima palaidoti 12 dideliu! 
ir 2 mažu.

Susirinkimai bus laikomi 
toj pačioj svetainėj ir tuo 
pačiu laiku kaip ir buvo.

Fin. sekr. St. Žukauskas.

TWIN ROCKS, PA. 
Angliakasių streikas.

Nuo 1 d. sausio, šių metų.
čia išėjo i streiką apie 500 

auku bus daugiau, bet Lyros angliakasių, nes kompanijo> 
! Choras save ant juoko laiko, numiKe darbmmkąms algas 
kuomet parduoda savo dai- ?.nl metų skelos. ----- 

zy a v • T T _• y imliu hiivn npni nnas ant “okšino.” Ir kurie 
nesuprato Lyros Choro mo
kytojo angliškoj kalboj aiš
kinimo, dabar sako, buk 

i tuos pinigus Lyros Chorui 
rinko. O du ve ką pasakė: 

;“Jei pasitaikys dar syki ly- 
riečius matyt taip darant, tai 
išsimainysim po $5 nikeliais 
ir mesim ne kepurėn, bet sta
čiai chorui Į akis, tai jie dau
giau to nedarys...” Tą paste
biu todėl, kad lyriečiai but 
atsargus).

Tame tarpe priimta pro
testo rezoliucija prieš Lietu
vos fašizmą. Tūli fašistai bu- 

!vo priešingi tai rezoliucijai.
Publikos buvo pilna sve- 

itainė.1 ■ .-į ; ♦ *
Sausio 9 d., Lietuvių Sve

tainėj Įvyko “Dirvos” su
rengtos “ristynės” su daino
mis. “Ritosi” Vanagaitis su 
Sarpalium. Geriau sakant, 
durną lošė. Publika turėjo 
šiokio tokio juoko. Kadangi 
vakaras buvo parengtas tik 
dėl juoko, tai rimto mažai ir 
buvo. Publikai nelabai pati- 

Paskiaus ko tas parengimas, žinoma, 
“iš ukva- sprendžiant pagal katučių 

tos.” Apie dvidešimts žodžių garsą. Senesnieji Vanagai- 
pasakęs, prarado “ukvatą” čio maršrutai man geriau 

patiko, nepaisant, kad buvo 
Įkištas patriotizmas. Bet ar 
šiaip, ar taip, aš Vanagai
čiui duodu kreditą už gabu
mą. Visą tą šurumburišką 
programą išpildė: Vanagai-

CLEVELAND, OHIO.
Senų metų palydėjimas i * 

naujų pasitikimas.
Gruodžio 31 d. Lietuvių 

Svetainėje Įvyko Šv. Kazi
miero Draugystės maskinis 
balius. Publikos buvo nema
žai, nes visi norėjo pasitikt 
naujus metus linksmai. Buvo 
skirtos dovanos už Įdomesnį 
pasipuošimą. Bet kas laimė
jo tas dovanas — nežinau, 
nes nelaukiau tų ceremonijų 
pradžios.

♦ SS

Tą pačią dieną Grdina? 
Svetainėj “kairiųjų pačios” 
turėjo surengę “draugišką” 
vakarienę su programų. Su
lošė vieno veiksmo komed i-' 
ją “Važiuojant.’? ’ Komedija j 
vidutinė, turi savyje juoko. 
Bet neturi geros prašthėš. 
Lošėjai lošė gerai, žinoma, 
tik ne visi.

Komediją pabaigę persta
tė kalbėt L. Urboną, šis kelis 
žodžius išspaudęs skaitė pro
testo rezoliuciją prieš Lietu
vos fašizmą. Ta neva “rezo
liucija” priimta. T 
kalbėjo Užkuraitis “

Į

S
Nors 

čia unija buvo nepilnai pri
pažinta. bet anglių kompani
jos buvo pasirašę kontraktą, 
kad jos mokės savo darbi
ninkams unijinę algą, sulyg 
Jacksonvillės sutarties, iki 
1 d. balandžio. 1927 m. Ka
dangi kompanijos savo su
tarties neišlaikė ir numušė 
darbininkams algas nuo 1 d. 
sausio, tai angliakasiai prieš 
tai protestuodami metė dal
bą. Streiką veda Ū. M. W. of 
A. Antras Distriktas. Bando
ma visus angliakasius suor
ganizuoti Į uniją.

Pasaulio Vergas.

BROOKLYN, N. Y. 
LSS. 19 kp. susirinkimas. 
Kiekvieno socialisto ir so

cialistams simpatizuojančio 
pareiga atsilankyti i šį kuo
pos susirinkimą, kuris Įvyks 
subatoj, 22 d. sausio, š. m., 
Amalgameitų Svetainėje. 11 
Arion pi.. 7:30 vai. vakare. 
Šis susirinkimas gana svar
bus, nes jame reikalinga ap
kalbėti kuopos abelni reika
lai ir išdirbti planus kuopos 
ateities veikimui.

Taigi, draugai, kiekvienas 
šiame susirinkime dalyvau
kite ir atsiveskit savo drau
gus prirašyti prie LSS. 19 
kuopos.

LSS. 19 kp. sekretorius.

Pajieškau savu pusseserių, kurių ; 
vardai Josephina, Antanina ir Ona < 
Pipiras. Pirmiau gyveno Nevari, N. . 
J. Prašau atsišaukti ant šito adreso: I 

MR. PETER BOGUS (4j. | 
R F. D. 1, W. Brovnsville, Pa. ;

KCR1E TURITE Hamburge, Vo- ; 
kietijoj. giminių ar draugų, meldžiu ■ 
pranešti man per laišką. Kodėl noriu ' 
susižinoti su ten gyvenančiais lietu- < 
viais, patirsite vėliau. Už sugaištą ' 
laiką ir krasos ženklelius atlyginsiu. ' 

K. PUŽAUSKAS (4)
780 Rockavvay avė., Brooklyn, N. Y. ■

NEWARK, N. J. 
Vilniaus Vadavimo Komi

teto vakaras.
Sausio 23 d. Lietuvių Sa

lėje. 180 New York avė., nuo 
6 vakare, Įvyks žaislų vaka
ras. Tarp kitų, dalyvaus žy
mi dainininkė p-lė V. Ban- 
kauskaitė, nesenai atvažia
vusi iš Lietuvos ir Įstojusi Į 
New Yorko Konservatoriją.

Minėtam vakare bus išlai- 
mėjimas piano. Kurie turite 
paėmęs nuo p.Vaškevičienės 
knygutes, malonėsit tą vaka
rą sugrąžinti jai ant svetai
nės. Pelnas skiriamas našlai
čiams. J. Sereika.

Antanas Kiaulakis pajieškau Petru 
Pk-co. paeina iš Šilalės kaimo, taipgi 
pajieškau ir Uršulės Padolskaitės. ir 
vyru Arminiu. Visi Šilalės miestelio, 
Tauragės apskr. Malonės atsišaukti.

ANTANAS K1AULAK1S (44 
8837 Houston avė , Chicagv, III.

Aš. Juozas Milkevičius, pajieškau 
savo giminių — brolio Simo Eskutelio 
ir dėdės Adomo žilioniu, abu paeina iš 
Vilniau- rėdybos, Alytaus apskr, 
Stakliškių miestelio. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žinote pruneškit, už ką busiu 
labai dėkingas. (4)

JUOZAPAS MILKEVIČIUS
I‘. O South Windsor, Conn.

l’ajieškau Juozapo Vaškevičiaus. 
Pirmiaus jis gyveno (Jbicago, 111. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu.

ANTANINA LAUKIS
69 Reid st.,

(5)

Port P lai n, N. Y

Pajieškau Antano Višinsko, girdė
jau gyvena Runiford, Me Atsišauk 
pats arba jūsų moteris. Prašau pažįs
tamus prisiųsti man jo adresą, už ką- 
busiu labai dėkinga. i5>

MRS. K. BANIENĖ
P. O. Box 304, E. Millinockct. Me,

l’ajieškau brolių \'inco ir Juozo 
Sambų; Vincus visada gyveno Brook- 
lyne, o Juozas kadaise gyveuo Patter- 
son. N. J. Jie paeina iš Suvalkų rėd.. 
Rudos parap., Juros kaimo. Malonėkit 
atsišaukti. M. C. (41

282 — 3-rd st.. So. Boston, Mass

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

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

VISŲ ŽINIAI!
T ž visokios ru-ies smulkiu* pasi- > 
garsinimus, kaip tai: pajiedkoji- ' 
mus apsivertimų. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykk- do
rini tą patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius aykiut! 
skaitome 2c. už žodį už syki. I 
"Keleivio” skaitytojams, kurie tur ' 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui ' 
pirmą sykį skaitome po 2c. už tolį. * 
Už pajieškojimus giminių arba' 
draugų skaitome po 2c. ui žodį 
Eiraią sykį; norint tą patį paj'ė*- 

ojimą talpyt ilgiau, skaitomu pp
’’ lc. už žodį už kiekvieną sykį. 

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
; tur užsiprenumeravę laikraitį, už 

pajieškojimus giminių ir draugų 
; skaitome ir už pirmą sykį po le. 
, už žodį.
; Pajieškojimai su pa\eikslu pre- 
> kiuoja daug brangiau, nes padary- 
I mas klišės dabar p rikiuoja bran- 
I giai. Todėl norint tai pint paj^esku- 
; j imą su paveiksiu, reikia prisiųst 
; fotografiją ir klaust kainom

Siunčiant pajieškojimą arba ap- 
I garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
: mokestį.

"KELEIVIS” *
255 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MAM.

*

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi-. 

nes iš Lietuvos, Latvijos. Lenkijos, ir, 
Rusijos, jeigu tik įie sveiki, ir gali- 
skaityti nors,vienoj kalboj. Ūkininkų 
pageibi įlinka i’ ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint infor- 
macijn. rašykit musų manadžiriui:

ŠANDY LEVIS V 4-f
45 Hindsur SU. MoiitreaL (anada.

SVARBUS PRAN&lMAS.i 
GERA PROfiA A.MERIKitaĄMb

Kurie’ norite atsiimti savu’gimines, 
draugus ar pažįstamus iš Lietuvos,’ 
Rusijos, Lenkijos ir Latvijos į Canadą, 
kreipkitės prie mus. Dabar yra gera 
proga jiems atvažiuoti į Canadą, nes 
pirmenybę duoda žemdirbiams ir na-- 
nių ruošos tarnaitėms. Mes padarom1 
visus reikalingus dokumentus, paru- 
pinam iš Canados valdžios leidimą ir: 
suteikiam keleiviams visas informa
cijas. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresi:Į.1Į\

JOSEPII U P.B A N AVIČIUS
549 Abęrdeen avė- VVinnipeg. .M«., •

Canada.

PITTSBURGH, PA. 
Bolševikų protesto mitingas.

Sausio 3 d. buvo kitas pro
testo mitingas, kurį rengė 
bolševikai. Kalbėjo A. Bim
ba. Nieko blogo nebūtį}, kad 
bolševikai rengtų protesto 
mitingus nuo širdies ir kad 
j’ems ištikro rūpėtų Lietuvos 
reikalai. Bet to pas juos nė
ra. Juk komunistų lyderiai ir 
prieš Lietuvos perversmą 
važinėj t su prakalboms ir 
visur Vcrė agitaciją prieš 
koalicinę Lietuvos valdžią. 
Dar lapkričio mėnesyje ko
munistai turėjo savo suva
žiavimą McKees Rocks ir iš
nešė protesto rezoliuciją 
prieš demokratinę Lietuvos 
valdžią. Bet dabar, kuomet 
ta valdžia smurto keliu tapo 
nuverst*.’, tai komunistai su
judo vis*, gerkle rėkti, kad 
koalicinė Lietuvos valdžia 
buvusi gera ir jie protestuo
ja prieš jos nuvertimą. Vie- 
n k tikrai Įsižiūrėjus Į ko- 
mur.istų šukavimus, matosi, 
kad jie., s ne protestai rupi, 
o pasipimg*.”imas. Jie žino, 
id A menko, lietuvių vi

suomenė nusistačiusi
pneš fašistus ir •' onių tipas

ir sustojo kalbėjęs.
Apie pačią vakarienę, ty., 

kokis skonis buvo, negaliu 
sakyt. Pasakyt teisybę, reikš
tų nustojimą “draugų,”o me
luot nesinori.

Publikos buvo apie 150.
♦ ♦ ♦

Sausio 1 d. Lietuvių Sve
tainėj Lyros Choras statė 
scenon veikalą ‘/Praeities 
šešėlis.”Veikalas apyprastis. 
Visame veikale sukasi meilė, 
dėl kurios Įvyksta tragedija. 
(Jokios tragedijos nebuvo, 
nes šautuvas “sustreikavo”, .. _
tokiu budu turėjo mušte nu- sin2 
mušt oficienų nuo scenos, L , _ *
kuris turėjo but nušautas), svetainė. Mat tūli manė, kad 
Vaidylos vaidino gerai, iš- ' “x' 
skyrus Veroniką, pas kurią; 
jokio gyvumo nebuvo. Turiu į 
pastebėt, kad drabužiai ne-, 
buvo pritaikyti veikalui. 
Veikalas vaizduoja šiaurinę 
Rusiją, ypač paskutiniame pietų, buvo laikomas Lietu- 
vaizde, o drapanos ameriko- vių Laisvų Kapinių Bendro- 
niškos, išskyrus oficierius. vės metinis susirinkimas, A. 
(Tiesa, Clevelande sunku'Stravinsko Svetainėje, 40 
gaut lošimams drapanos, Ferry st. Iš raportų pasiro- 
nors ir su didžiausiu noru, dė, kad gruodžio mėnesyje 

buvo palaidota 6 ypatos. 
Taipgi parduota keletas lo
tų. Viso šiame susirinkime 
pinigų surinkta $234.50.

Toliaus sekė raportai val
dybos iš pereitų metų dar
buotės.

Fin. sekretorius pranešė, 
kad per visus metus ineigu 
buvo viso $1,176.61. Per tą 
patĮ laiM išmokėta $921.99.

tis, Sarpalius, Ališauskas ir 
’Zdanis. Akomponavo B.
Vaitkevičiūtė. Sarpalius su
dainavo porą dainelių, ku
rios skambėjo vidutiniai. 
Sarpalius turi labai daug 
medžiagos, kuri daininin
kui reikalinga. Ir jeigu jis tą 
medžiagą stengsis paverst i 
produktą, tai ateityje gale-

Publikos buvo prikimšta

bus tikrosristvnės.
V. J. Z.

PLYMOUTH, PA. 
Kapinių stovis, 

(iruodžio 26 d., 2 vai. po

bet sibiriškų kailinių ir batų, 
tai yra užtektinai, taip pat 
kailio kepurių. Kur lietuviš
ki peratatymai Įvyksta, nėra 
tinkamų scenerijų, o kuo
met ir drapanos esti nepri
taikytos veikalui, tai bile 
veikalą tik žodžiais pamėg
džioja. Ir tai daugiausia 
“sufleriai” atlieka tą dar
bą). Taigi, nors vaidylos vai
dino gerai, bet drapanų ne- Pas iždininką su 1 d. sausio 
pritaikymas viską gadino. 1927, lieka $254.62. Skolos 
Tokiu būdu ir pats veikalas atmokėta $500.00. Viso sko- 

r_______ _ daug prard.e&hi* dtrodt h* vra $2,200 00. 14 ypatų
panilęs, tai kodėl ntjasipi-. Po lošimui dainavo Lyiw yra skolingi už 14 lotu 
nigauii*. Ir jie pinigaujami. .Choras Dainavimas publi- $507 50

NEW HAVEN, CONN. 
-Rezoliucija prieš Lietuvos 

fašistų valdžią.
Kadangi Lietuvoj užvieš

patavo fašizmas ir visas Lie
tuvos progresyvis veikimas 
baisiausiai persekiojamas, 
darbininkų vadai žudomi, 
darbininkiškos organizaci
jos uždarinėjamos, visos po
litinės teisės mindžiojamos, 
darbininkų kraujas jau lie
jasi, —

Todėl mes, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos delegatai, at
stovaujanti 350 nariųTII ap
skričio konferencijoj, laiky- 
toj 2 d. sausio, 1927 metų, 
Labor Lyceum, 38 Howe st., 
Nevv Haven, Conn., griežtai 
protestuojame prieš fašistų 
smurtą ir smerkiame tokius 
kruvinus fašistų darbus. 
Taipgi pasižadam visokiais 
budais kovoti prieš fašistini 
elementą Lietuvoj, ir, priža
dam remti kaip moraliai, 
taip materialiai Lietuvos 
darbininkus ir biednuosius 
valstiečius jųjų kovoje prieš 
dvarininkus. kapitalistus, 
prieš kunigiją ir visus Ro- 
mos-Lenkijos imperialistų 
agentus.

Šalin kruvinieji fašistai. 
Romos ir Lenkijos agentai!

šalin fašistai Smetona, 
Valdemaras ir visa smurti
ninkų valdžia!

Lai gyvuoja Lietuvos dar
bininkų ir vargingųjų vals
tiečių kova prieš kruvinąjį 
fašizmą Lietuvoj!

Rezoliucijos Komisija:
.J. Latvis,
.J. Baratinskas, 
J. Strižanskas, 
J. žemaitis, 
Chas. Crasnitski.

DENNING, ARK. 
Mirė Elzbieta Lulcauskienė.

Gruodžio 4 d., sukakus 62 
metų amžiaus, mirė Elzbieta 
Lukauskienė. Ji paėjo iš 
Naujos Ūtos kaimo, Balbie
riškio valse., Mariampolės 
apskr. Velionė buvo pavyz
dinga moteris ir gražiai su
gyveno su savo kaimynais. 
Tapo palaidota ant vokiečių 
katalikų kapinių 6 d. gruo
džio. Visiems dalyvavusiems 
jos laidotuvėse tariame ačiū.

Vyra* ir Dukteris.

APSIVED1MA1
Pajieškau apsivediniui ąierginūs. 

Aš esu vaikinas 33 metų, šviesios.iš
vaizdos. negeriu svaiginančių gėrimų 
ir nerūkau. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką, atsakymą duosiu kiekvie
nai W. K. (4)

339 — 21 st., Brooklyn. N. Y.

l’ajieškau apsivediinui merginos ar
ba našlės nuo-22 iki 35 m., kad rror- 
kiek mbkėtų skaityti ir rašyti. As apie 
save suteiksiu platesnių žinių 
laiškus. (i i

KRANK J. M ADISON 
606—608 -W. Federal st.,

Youngstovvn, Ohio.

per

PAJ IEŠKOJIMAI

MOTERIS J IEŠKO DARBO.
Petronėlė Butienė. pajieškau darbo 

už gaspadinę pas tuos vyrus, kurie ne
turi vaikų. Aš turiu vienų 12 metų 
mergaitę. Norėčiau, kati bitų g.ras 
farmervs ir pasiturintis.

’MRS. PET BUTIEN -
531—11-th st.. Grand Rapids. .'Ii.-h.

FARMOS
Aš. Antanina Kučinskiutč—Braškie- 

nč. pajieškau Antaninos Lingienės, 
li#ll metais aš pas ją buvau ant rui
mo IVaterbury. Conn. Turiu kreiptis 
prie tamistos su reikalu. Meldžiu at
sišaukti ar žinančius pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga.

A. BRAŠKI S
R. F. D. No. 2. Uniondale. Pa.

ST. CHARLES, ILL. 
Labai svarbus susirinkimas, 

kuris turės užtvirtint 
naujus įstatymus.

I). L. K. Vytauto Dr-stė 
šiuomi praneša, kad sausio 
30 d., 1927 m., 1 vai. po pie
tų, bus laikomas extra susi
rinkimas. kad užtvirtint su
tarti susirinkimo iš sausio 2
d. Minėtame 2 d. sausio susi
rinkime. 4 draugystės, t. y.

I

i PUIKIOS KAZYROS

KAS NORI Sferoj• vietoj ant biznio 
51: akrų Truktų farniukę. prie vieške
lio. gera stuba — kreipkitės šiuo ad
resu: <5)

CHAS PALATIS
Eau Claire, Mkh.

Pajieškau švogerio Petru Mališaus
ko. girdėjau gyveno Bostono apieliu- 
kėj. Kas apie jį žino, meldžiu praneš 
ti ant šio antrašo, už ką busiu dėkin
gas. Turiu svarbų reiltalą is Lietuvos.

Stanislaus Masilivnis
492 Broad st., Hartford. Conn.

Pajieškau savo draugų: <1) Frank 
Kunrenas, kuris 1921 m. būvu 9-th 
Širvius Sigtial Corps, l’ort Shafter, 
Hawaii. <2> William Backs. kuris 1921 
m. tarr.a\u L-rd Engineers in Scho- 
fieid Barracks H. I. (3) IValter Ho- 
ruzy buvo Co. M. 31-st Infantry in 
Manila, P. I. Aš norėčiau su jais susi
rašyti. Meldžiu atsišausti arba kas 
apie juos žinote, malonėkite man pra
nešti suio adresu

PETER 5VIIITE
57 Jefferson avė., U. Hazleton, Pa.

Pajieškau pusseseres Alenos Cibir- 
kiutčs. kuri po vyrui vadinasi Saba
liauskienė. 1913 metais ji gyveno 
Pittsburgh. Pa Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jų žinute, malunėkite pra
nešti šiuo adresu: 13)

Ona žukau.-kaitė-Aukštakainienč 
246 E. Spruce st.. \Viliiamstown. Pa.

FARMA ANT RENDOS.
30 akių dirbamo!* žmės. didelės ga

nyklos. dideiė barnė ant 17 karvių, 
sailoris, nauja 5 ruimų stuba. (5) 

FR A N K LALRECKIS
P. O. 191. Brooklyn. Conn.

Magiškus arba ženklintos kazyrus; 
kurias vatoja geriausi magikai arba 
kaži minkai. Jos turi sekretnus ženk
lelius ant užpakaliu jr lengvai galėsite 
pasakyti kokia kazyra tik pažiūrėję 
į užpakalį Tai yra geriausios ženklin
tos kazvros, kokios tik buvo kada noTs 
padalytos, geresnių niekur neraąjt^*.

No. 1. Geriausio* rųšies ženklintos 
kazyros, visa kaladė su paaiškinimais 
tik 52.25. Už tris kalades 56.06.

No. 2. Geros rųšies ženklintos kaz.y- 
ros. visa kaladė su paaiškinimais tik 
8 J .50. l’ž tris kalades S3.5O.

Užsisakant šitas kazyras, meldžia
me prisiųsti 35c. persiuntimo lėšoms 
ir pažymėkite, katro numerio kazyrų 
norite, taipgi kiek kaladžių. Už kazy
ras jus užmokėsite, kaip aplaikysite 
jas savo namuose. Pasitenkinimas ga
rantuotas aiba pinigai bus sugrąžin
ti. Adresas: (5)

PRACTK AL SALES CO-
1219 N. Irviną Are., Dept. 296. 

CHI< AGO. ILL.

PAJIEŠKAU PUSININKO ARBA 
RANDAUN1NKO ANT FARMOS. 
arbt apysenio žmogaus, kuris norėtų 
gyvent v isailos ant tyro oro ant ūkės. 
Žiema čionai būna menka. Jeigu kas 
norėtų pirkt farmą. gali gaut labai pi
giai. nuo -5100 iki 83.000; arti prie 
mainų: mainos dirba visas dienas 
Klauski c. (1)

PAUL KATRENAS
P. O. Bot 44. Kast Lynn. M. Va.

PARDAVIMAI

Aš, Ona Kirelaiviėaitė-Balnienė, pa
jieškau giminių jr pažįstamų; paeinu 
iš Suvalkų gub.. Akmeninės kaimo. 
Malonės atsišaukti

MRS. ANNA BALNIS
711 Bauer avė., Cincinnati, Ohio.

Aš, Elzbieta I.ubeckienė, pajieškau 
tikros sesers Elenos Piungiukės-Šta- 
ruiienčs; paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio valsčiaus, Dargužiu kaimo, 
Šeduvos parapijos. Prašau žinančių 
apie ją pranešti.

MR. ELZBIETA LABIS
J432 Gaver avė.. N.S., Pittsburgh, l’a

Pajieškau pusbrolio Jonu Lučiuno, 
Lapelių kaimu, Čiobiškio parapijos. 
Paskutiniu laiku jis gyveno Nevark, 
N. J. Praneškite šiuo antrašu: 

JONAS LUCIUNAS
101 Oak St., L*wręncv

Pajieškau broliu Petro Gurio, girdė
jau gyvena Brooklyn. N Y. Iš Lietu 

. _ - - -■ i j vos paeina iš Juškaičių kaimo, Šiaulių
1) I). L. K. Vytauto; 2) ŠV. apskr. Kas apie jį žino malonės pra
to.- lo k’-ii-piviz. • Qi T uešti arba pats lai atsišaukia-Jui gl'l Kdieivio. OI L1UOSJ- JUOZAS GORIS
bes ' 1 I G'tllVOs Sllitii ii Dll ’’ '’ Millinvcket, M-

PARSIDUODA AUKSINIŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVE.
Tirštai apgyventoj betu

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

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

gi, “lyras” dar geras ant trijų metų ir 
biznis išdirbtas gebai per tris metus. 
Įtaisymai visi geri ir veliju pirkti 
kiekvienam žmogui, kuris yra dirbęs 
restacranto darbą. Kreipkitės laišku, 
o aš jums duosiu atsakymą. (4) 

W. M. SHUSKLS
755 W. Washington st„

Ix>« Angeles. Calif.

PLAUKŲ GYDUOLES
KAM PLAUKAI SLENKA

Tai sustabdo slinkimu. atgaivina plau
kas, išnaikina pleiskanas.

Jeigu plaukai neauga, tai sies gy
duolės sustiprins juos ir pradės augti, 
mes garantuojame gyduolių gerumų. 
Jei negelbės mes sugrąžinsime pini
gus. Kaina su prisiuntimu 82.50. 16 oz. 
ROMOLKO H AIK TON K
Reg. U.S. T’atent Office April 13,1S*2C.

WILLIAM FRIBI EI SKV
^ri!**** Mjjrt rd f «»nn

šių dienų obaNiui "švieskis ir 
kitus šviesk!" vykdyti geriausia 
padeda

“KULTŪRA”
Iliustruotas mokslo. literatū

ros, visuomenės populiarus žur
nalas, kuris lengvai rašomais 
straipsniai-. duoda daug įdomios 
medžiagos iš įvairių mokslo sri
čių. supažindindamas su jo lai
mėjimais ir kasdiena bevyks- 
tanėia gyvenimo pažanga; ypa
tingos domė- kreipia į kuHuron 
istorijų bendrai ir kultūros kū
rybinio ir švietimo darbo plėto
tę Lietuvoje; skiria nemaža vie
tos meno ir literaturov klauai- 
mais, dedant musų ir pasaulinės 
literatūros kurinių kritikas ir 
apžvalgas: savo 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 priedų ir turiningų 
1927 metų Sodžiaus Kalendorių.

Gera proga savo viengen
čiams. draugams ir pažįsta
miems Lietuvoje suteikti atmin
tį ir kultūriškų dovana, bran
gesnę už dolerius ar kitką!

Žurnalo prenumerata (su prie
du) — Lietuvoje, Vokietijoje. 
Igttvijoje ir Estijoje nu tam- — 
2 dol, pusei metų — t dol. 20c.

Amerikoje ir kitur užsieniuo
se dvigubai.

Jo komplektai įrišti, paštu at 
siu .č ant. 1923 m. 1 dol., gi 
1024. 1925 ir 1926 m. imant kar
tu 7 dol. 50c.

< ia pat didžiausis knygų san
dėlis ir jų geriausia pasirinki
mas. knygynėlių -udaryma.' 
Reikalaukite katalogų.

\dresas; Šiauliai, Išvaro gat
vė 83. “Kultūros’’ Redakcijai 
Tel. 233, lJtnu^iuu.
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Lietuvoje yra skleidžiamas 
iš Rymo papai laiminant. 
Rymas, per savo agentus jė
zuitus stengiasi fašizmą Įgy
vendinti Lietuvoje dėl savo 
interesų. Papa labai trokšta, 
kad Kaunas ir visa Lietuva 

i kuogreičau prisijungtų prie 
‘‘Tėvynės” koresponden- čia užpulta porą kartų nuo ! didžiojo kataliku 

tas, Dievaitis Laimutis, rašo įnirtusiujų turėjo pabėgti, 
iš Kauno, kad fašistai norėjo Bet pamačius, kad keliamo- 
nuversti 
kričio. Jis sako:
Fašistukų demonstraciją su
rengė klerikalų inžinieriai.

Kaune 1926 m. 21 lapkri
čio dieną Liaudies namuose 
Įvyko ‘tautiškai ir valstybiš
kai nusistačiusių” studentui 
mitingas dei tariamosios 
“polonizacijos ir bolševiza- 
cijos” Lietuvoje. Mitingą 
organizavo ateitininkų “did- 
vj’riai” buvusiam vidaus rei
kalų ministerių! padedant. 
Mitingą šaukti iniciatyva, 
sako, išėjus iš krikščionių 
demokratų Centro. Nusiban- 
krutiję krikščionys sumanė 
naują triukšmą iškelti val
džiai. Dėl to ir sugalvota pa
žaisti tautiniais jausmais 
Įtraukiant i smurtą jaunuo
menę. Kaip provokatoriai, 
krikščionvs ta mitinga rengė 
iš anksto gerai visa apgalvo
ję ir visa gerai suplanavę. 
Tam tikslui visi kalbėtojai 
mitinge buvo iš anksto nu
matyti ir jie turėjo parengti 
tam tikras kalbas, kaip dau
giau Įgelti valdžiai, įkui-styti 
minią, kad pagaliau iš to 
kiltų suirutė.
Norėta užpulti darbininkų 
organizacijas, Įtaisyti pogro

mą ir užgrobti valdžią.
“Istoriškąjį” mitingą pa

baigus, buvo rengiama per 
miestą demonstracija. Sako
ma, kad demonstracijos me
tu norėta užpulti darbininkų 
profesinių sąjungų centrą ir 
padaryti visišką pogromą. 
Tikėtasi, kad iš to gali prasi
dėti pogromai po visą miestą 
ir tuomet atsirasianti “proga 
gelbėti” tėvynę ir pagrobti į 
savo rankas valdžią arba 
bent “žydiškąjai” valdžiai 
daug baimės įvaryti.

Per visą mitingą kaip Įma
noma buvo šmeižiama val
džia ir kaltinama negirdė
tuose nusikaltimuose. Kalbė
tojai studentai fašistukai 
pasižymėjo nepaprastai iste
riškomis, kurstančiomis 
prieš valdžią kalbomis. O 
tuo pat metu susirinkusių 
studentų, bent pora tukstan- 
ėiij žmokių. kėlė didžiausią įrklav- fevoiveriais 
Jrmksmą, sukaudami ant Y --
Valdžios, ypač švietimo ir 
vidaus ministerių. Isteriš
kuosius kalbėtojus lydėjo 
šiurkštus šukavimai, spie
giantys ryksmai: “šalin rau
donieji komisarai,” “šalin 
žydų valdžia/’ “šalin kruvi
nojo internacionalo agen
tai,” “šalin budeliai”... 0 kai 
pažindavo kur stovint savo 
draugus, progresistus stu
dentus, tuoj ne savo balsu 
imdavo šaukti: “laukan iš
mesti per langą,” ‘užmušti” 
ir k.
‘Tautiškai ir vaBtybiškai” valdžią, kam ji neleido mies- 

nusistatę fašistai užpuola te pogromų daryti, 
policiją, bet gauna bizūnų. • į-- - — -

Šiam “protesto” mitingui ,;tė pažangųjį studentą, 
pasibaigus, po visokių ten1 Ponu “krikščioniu” moky- 
“protestų” rezoliucijų, fa- klose “išauklėti” studentai- 
šistai surengė demonstraci- fašistukai ir šį kartą neapsi- 
ją per miestą, nežiūrėdami. ' * 
kad toji demonstraci ja val
džios buvo uždrausta. De
monstrantai buvo apsigink- 
kavę stipriomis lazdomis, 
pagaliais, akmenimis ir kai 
Kurie ginklais. Eidami per 
gatves šie “didvyriai” giedo
jo tautos himną ir dainavo 
liaudies daineles, pakeliui 
mušdami su lazdomis per 
galvą taikiąją miesto publi- 
ką, kad nenusilenkia ir ne
nusimauna kepurių tautos 
“karžygiams” praeinant. 
Taip betriukšmaudami de
monstrantai susitiko su poli
cija. Kaip varnai įnirtę puo- 
1Č policiją mušti lazdomis ii

Perversmas Norėta Padaryti 
21 Lapkričio.

į didžiojo “katalikų” 
—lenkų žemės.

Pažangiųjų 
ringas, pasmerkęs fašistuku 
žygius, nutarė kovoti prieš 
kilsiančius juodašimčius.

Tą pačią dieną įvyko prieš 
juodašimčius ir darbininkų 
mitingas. Dalyvavo nepa
prastai daug žmonių.
Nepavykus “tautiškai-vals- 

tvbiškai” demonstracijai, 
klerikalai dūksta Seime.
Dėl to. kad fašistams pir

masis bandymas nepasisekė, 
“krikščionys” Seime iškėlė 
didžiausią lermą. Patiekė 
valdžiai devynių sieksnių 
skubotą interpeliaciją, rei
kalaudami “raudonuosius” 
“komisarus” ministerius Če
pinskį ir Požėlą atiduoti 
teismui už kliudymą fašistu
kam po miestą padūkti. Kal
bėdami dėl savo motyvų ir 
interpeliacijos skubotumo 
Seime, “krikščionys” "kal
bėjo” daugiausia kumščiais, 
daužydami kėdės, savo port
felius, čeverykus, didelius j 
“akuliorius” ir kitą kas pa-' 
kliuvo. Kunigas Krupavi
čius taip smarkiai rėžęs savo 
portfelį, kad net krokodilio 
oda persprogusi.
Seimas pareiškia demokrati

nei valdžiai pasitikėjimą.
Gruodžio 3 dieną p. minis

teris pirmininkas Šleževičius 
atsakė į “krikščionių” inter
peliaciją. Tą dieną Seimas 
turėjo tokį triukšmingą po
sėdį, kokių reta kuomet yra. 
“Krikščionys” lermavo. kaip 
mokėjo. Visą parą pylė biau- 
riausias 
mazgas 
valdžiai, 
prie balsavimo, 
buvo slaptas. Rezultatai yra 
gauti šie: 33 balsai už inter
peliaciją. tai yra nepasitikė
jimą valdžiai ir 44 balsai 
prieš interpeliaciją, t. y. už 
pasitikėjimą valdžiai. Be to. 
p?.į< ministeris pirmininkas, 
kaip Seimo atstovas nebal
savo dei interpeliacijos at
metimo. o keturių pozicijos 
atstovų visai ir Seime nebu
vo. Tokiu budu absoliutinė 
balsų dauguma pareikštas 
valdžiai pasitikėjimas.

Tautos valios pasmerkti, 
juodašimčiai griebiasi ap

gaulės ir smurto.
Baigiant reikia pažymėti, 

kad šį smūgį gavę juoda
šimčiai Lietuvoje toli gražu 
tebėra dar nenugalėti. Viso
kio plauko “patriotai” orga
nizuojasi ir mano netrukus 
smarkiau pulti krašto val
džią, padaryti krašte suirutę 
ii smurto keliu pagrobti val
džią. Tuomet jau žinoma bu
tų paskelbta fašistų diktatū
ra.

Pažangioji visuomenė tu
rėtų dėl to labai susirūpinti 
ir budėti savo interesų sar
gyboje. Juodašimčių subruz
dimas yra didelis Lietuvos 

,, . . .... . nepriklausomybei pavojus. ,Universitete peiliais *wpiAM- _ " __

valdžią jau 21 lap- sios riaušės gali pavirsti Į 
tikrą revoliuciją, policija bu
vo priversta imtis griežti* 
priemonių Įšėlusiujų valdyti. 
Ir tuomet prasidėjo mušty
nės tarp fašistų studentų ir 
policijos. Ponai fašistai gavę 
kaip reikia nagaikų buvo iš- 

• sklaidyti. Per susimušimą 
yra sužeistų 7 policininkai. 
4 arkliai ir 17 studentų fa
šistų. Yra studentų mušeikų 
ir areštuotų, jų tarpe vienas 
kunigas Butvilą, kuris išsi
traukęs mietą drožė polici- 

! ipnkui per galvą ir baisiai 
□žeidė jį.
Patriotai” trempia Lietu

vos karžygių kapus.
Per muštvnes nukentėjov 

Keli ir pašaliniai žmonės. 
Fašistai mušėsi su policija 
taip smarkiai, kad policijai 
i pagel’oą buvo atkviesta rai
tųjų kareivių eskadronas. 
Prasimušę Įvairiais keliais 
fašistai susirinko Karo mu- 
zėjaus sode, kur už Lietuvos 
nepriklausomybę žuvusiems 
paminklo susikaupė nauji 
mušeikų būriai. Neapsieita ir 
čia be muštynių. Ir tik vėlo
kai vakarą pasisekė polici
jai apvalyti miestą nuo įnir
tusiujų studentų fašistukų.

Štai prie ko privedė kleri
kalų viešpatavimas Lietuvo
je. Tai yra jų per šešerius 
metus išauklėta “religinėje” 
mokykloje jaunuomenė, kuri 
vra akla savo “ponų” klau
sytoja.

Gražiausioji jaunuomene” 
ginkluota revolveriais ir 

peiliais.
Paskui, t. y. 26 lapkričio, 

buvo sušauktas visuotinas 
studentų susirinkimas jau 
pačiame universitete. Gali 
sau Įsivaizduoti žmogus, kas 
darėsi, kai susirinko “tautos 
karžygiai” pasitarti “antrų
jų kražių” reikalu. Buvo 
toks baisus triukšmas, kad 
redos ir universiteto muro 
sienos plvšėjo. Tai buvo tik
ras fašistukų šabašas. Rėkė, 
šaukė, čypė, klykė ir keikėsi 
kaip tik kas bemokėjo. Atei
tininkai ir “tautininkai” į tą 
su; trinkimą buvo atėję apsi- 

• r • • •r _______ „j, pei
liais ir k. Norėta “atsiskaity
ti” su savo kolegomis — 
“priešais.” Čia. universitete, 
tojj mokslo šventovėje, bu
vę išpilta visas ežeras viso
kių biaurybių valdžios ir 
"raudonųjų” studentų adre
su. Pažangiesiems studen
tams. žinoma, čia nei pasiro
dyti nebuvo galima. Kai vie
na. kitas pažangiųjų studen
tų norėjo kalbėti, tuoj negir
dėtais ryksmais, cypimais 
buvo nušvilptas. Čia garbi
no, žinoma, pereito sekma- 
dit nio “kankinius” ir keikė

U'

K

ėjo be muštynių, tik pažan
giųjų studentų didelės takti
koj dėka apsieita be kraujo 
praliejimo. Ateitininkai pa
sitenkino šį kartą peiliu per
skrodė nugarą vienam pa
žangiųjų studentui ir kitą 
gerokai apkumščioję.
Darbininkų ir pažangių stu

dentų protestai prieš 
juodašimčius.

Kitą sekmadieni, t. y. lap
kričio 28 d. įvyko pažangių
jų studentų mitingas kuria
me buvo visu griežtumu pa
smerkti vaikėzų fašistukų 
žygiai. Stud. Petrauskas, 
Kngeris, Šmulkštys ir Kris- 

skinenimis. Policija, nejus-tutis, išrodę, kad fašizmas'

f

studentų mi-

JUOKAI.

Irgi pradžiugo.
Batsiuvis atneša į 

naujus ha‘v< ir klausia ji:
Na. kas girdėti naujo, 

i ponuli?
—šiandien mieste asilą 

ipapiovė ir batsiuvį pakorė! 
—atsakė su pašaipa ponas.

Tai ačiū Dievui, kad 
mudviejų ten nebuvo! — 
pradžiugo batsiuvis.

— Tai tamsta čia lauk pagal- | 
•mis iš dangaus, o mes visi sėsi
me i valtis, nes visiems nėra 
vietos. — atsakė kapitonas.

Didelis sekretas.
— Aš mačiau vieną daiktą, 

ale nesakysiu. — tarė parėjęs 
namo vaikas.

— Meluoji.
— pradėjo ji

-- Mačiau,

tu nieko nematei, 
erzint vyrai, 
mačiau.

j —Tai ką gi tu matei ?

|ir Kikilienę pervažiavo trauki
nys.

Namiškiai
i Kad klebonas su
l užmušti. Pradėjus klausinėti, 

J Kur ir kaip tai atsitiko, vaikas

—Maciau. kaip per kleboną

sujudo. Jie manė. 
Kikiliene jau

l^Pnui (paaiškino. kad tai atsitiko kai
klebonas su Kikililene buvo 
tiltu.

po

Nuo Prasto Apetito ir 
Pražudymo -Jėgų

Daug žmonių yra silpnų, : ervuotų, 
neramių, silpnų ir sergančiu iš prie
žasties turėjimo prast* ‘ .auy suiru
sių virškinamų -aų, kur e vėlai
grįžta namo, •'ra^udo savo st.prumą 
Takšt? irtai, ’.urie randasi tanų' sto
vyje, j. i ...a fizinę ir protinę paget- 
bą v? to< mj Nuga-Tone, tai puikiau
sio voj! >tos, stiprumo ir energijos 
bu '- ’a’.čios gyduolės.

Nuga-Tone yra rekomenduojamos 
dėl sustiprinimo prasto apetito, ner
viškumo, skilvio ir žarnų trobe
lių, užkietėjimo, gaivos skaudėjimo 
svaigulio, koktumo, tulžies ligų, puo
lės ligų, nusilpusių ir prastai besijau
čiančių iš ryto a be Ino kūno nvsilonėji- 
mo. praradimo svarumo, nemalonaus 
burnoje kvapo, apsivėlusio liežuvio, 
neveikiančių vidurių ir abelao nusilp
nėjimo. Nuga-Tone yra garantuoja
ma, kad jums pagelbės. Bandykit jas 
per 20 dienų, jei nebūsit užganėdinti 
pasekmėmis, grąžinkit tikusius ten 
kur pirkote, gausit savo pinigus atgal. 
Nusipirkit butelį šiandien bile- kokioje 
rastinėje, tik žiūrėkit, kad gautumėt 
Nuga-Tone. Imitacijos yra niekam ne
vertos.

i
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į Jei plaukai slenku 
| Naudok

*~Ruffles
_____ t ___________
Mes išdirbant 

ir importuoja
me visokių rū
šių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinas- 
įteriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 
metu gva 
rantuotos. 
Musu kai
nos žeme
snės negu kitų išdirbėjtt. Dykai su
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka
talogo. kuri prisiunčiam dykai. (-) 

RUATTArSERENELM & CO.
t U14 lllue Islaud av. lipt. 8U. t liicago

FLIT
UŽMUŠA

Kandis, Tarakonus 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

Vose & Sons Piano 
Conpany 

jas virš 20 me<«.
Jei manot pirkti Player-Piane, 

Grand Pianą, Upright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. darkiunu. Pirk
dami pas mus galit autaapyt pini
gu, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininku. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jj gerą kainą. Išlygos lengvo*. 
Parašykit, o nusiysim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St^ Bosi™, 
įkurtas 1861 ra

Kuomet du grinoriai 
susitinka.

Pas vieną dūšių ganytoją 
Amerikoje atvyko andai iš Lie
tuvos kun. Gaudagrašius parink
ti dolerių "ant Dievo garbės“.

Susilaukęs iš Lietuvos svečio, 
amerikietis sako:

žinai, tu dabar Amerikoje ?si 
grinorius, o aš jau senas ameri
konas. tai aš noriu tau parodyti, 
kaip Amerika išrodo.”

Ir išsivedė svečią į miestą. Tai 
juvo vasaros diena ir miesto 
darbininkai laistė gatves.

, Savo gyvenime tokių įtaisymu 
|.tematęs, grinorius kumšterėjo 
i ‘senam amerikonui” į šoną ir 
'sako:
į "žiūrėk, žiūrėk, kaip iš to ve
žimo vanduo švirkšėia! Reikia

t 
!

Keistumėlis.
Tūlas ponas turėjo dvi po

ras batų: vieną porą ilgų, 
kitą gi pusbačių. Kartą reng
damasis išeiti Įsako tarnui 
atnešti vieną perą batų.

Tarnas išpildė įsakymą.
—Ką tu man atnešei, avi

galvi. — supyko ponas, — 
vienas batas su ilgu antras 
su trumpu aulu.

—Keistumėbs, aš irgi visą 
iaiką negaliu suprasti kame 
dalykas, nes kambary kaip __  ____  ____________

tokia pat pora batų pali- tam žmogui pasakyti, nes viskas
• išbėgs...

-------- --------- ' “Matai
Nepasisekė. nigas, “aš tau sakiau, kad t j

’vtis nuėjo farmerio dar- ^norius- Tas v*nduo yi.-. 
----- taip įtaisytas, kad vaikai : \ez.<- 

ma n esi kabint u.”

tik 
ko!

I

demagogijos pa- 
iš Seimo tribūnos 

Pagaliau prieita 
Balsavimas

y
žan agurkų vogti. Prisiminęs 
dešimt Dievo sakymų ima 
po vieną agurką ir skaito: 
pirmas, antras, trečias, ket
virtas. penktas, šeštas, sep
tintas nevok ii septinto ne
ima. Taip pri-idėjo pilną 
maišą, r armeiys tai paste
bėjęs sučiupo vagį ir tvoda
mas per šonus sako: pirmas, 
antras. trečias, ketvirtas, 
penktas neužmušk ir penkto 
nemuša.

Geros mintis.
—Koks žmogus mažiausia 

išsigąsta ?
—Plikas, nes jam nieka

dos iš baimės plaukai ant 
gaivos neatsistos.

—Kas yra idealas?
—Siekimas greičiau 

lobti.

»

>

M

sako amerikietis ku-

Tikras prirodymas.
Vieną subatos popietį tėvas 

aiškino savo vaikui gamtos isto- i 
riją, norėdamas padidinti jo ži-. 

; .lojimo sritį.
— Žiūrėk čia. Jonai.— tarė, 

cenis. rodydamas ranka aplin- ‘ 
kuL — Kitą syk šitų lauku čia 
visai nebuvo. Tuomet čai liūlia
vo jūrės, ir šitoj vietoj, kur mu-' 
iu dabar stovim, nardė visokios 
žtivįs!

— Aš žinau. — atsakė vaikas. Į 
— štai, dar ir tuščia skardinėj 
nuo sardinkų guli.

i

pra-

Jis žino da geriau.
Jonukas buvo įpratęs keikti. 

Jis nuolatos saykdavo: “Ak tu 
padia!” Motina visaip bandė ji 
nuo to žodžio atpratint. bet ne
galėjo. Sykį jį pasišaukė ir sa-Tikintis kunigas.

Laivas jau ,-kendo. Ant ju- ko: “Jonuk, še tau dešimtukas, 
rių šėlo audra ir *>agelbos nieribet daugiau tu to žodžio nesa- 
kur nesimatė. Kapitonas 
saukė visus j km

— Ar yra čia tokių, ką
Dievo galybei? i sako:

— Aš tikiu. — atsiliepė kuni-l “Mama, aš išmokau da gėrės 
gas. pakeldamas savo ranką. (ni žodį. Jis vertas kvoterio.”

T eL So. Boston A0*-W

DAKTARAS
i AL KAPOČIUS

LITU VIS DENTISTAS
> VALANDOS: Nuo • iki 12 <tt*ną 

uo 2 ik) > vak
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po ąiatą 

Serodomi* iki 12 dieną.
Į Ofisą* "keleivio" nam*.
• ?5i Broadway. tarp* C ir D 84.
[ SO. BOSTON. MASS.

DIDELIS PASISEKIMAS

Feen&mint
The Chaving LAXATIVE

Malonus čiuęutris, kuris 
palaiko pilvo r<Kuii=r>.'kii- 
m.-i. Vaikai Ii jį.

Apsisaugok it nuo užsiro- 
zinimo. Gydykit kiekvieną 
įpjovima. žaizdą ar įdrės
kimą su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

Eaglc Rrand išaugino dau
giau sveiku kūdikių, ne. u 
visi kiti kūdikių maistai.

EAGUE iBRANO

Cats ant! Woand*

f

ii

CONDENSEP MU K

V 
sn-Įkyk.” į

i ir klausia: Jonukas pasiėmė dešimtuką ii
tiki išėjo. Nepoilgam jis sugrįžo ii :• ~~

•I

Telefrmas So. Boston 2.100. c 
LIETUVIS DENTISTAS ''

Dl. St. A. GALVARISKI I
(GALINALSKA3) >

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 5 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakar* 
Nedėtiomi* pagal eotavtir* 

414 BROADVVAY. !■
SO. boston. mass fi

ties Lovelt
—

ž- r 1

!>*u rU* p, iv o ir tam* ■«»- 
kurie paeina tuo 

d*wt0 a«gi*w vieko 
Kūdikiam* ir vaikau** nėra, 
katp

1

SENELIS.
Vėjas švilpia, šakas laužo, 
Medžiai juda iš šaknų.
Lietaus lašai žemę daužo. 
Vanduo rieda nuo kalnų.
Viens tik vargšas keliu traukia. 
Klimpsta kojos vis gilyn, 
žilos senatvės sulaukęs 
Vos pajiegia eit pirmyn.
Atsidusęs kartą vieną 
Jisai tarė patsai sau: 
—Klampoju uakti-diena. 
P>et spėkų jau netekau. 
Dirbau, ariau ir akėjau. 
Juodoji žemelė, aš tave, 
Alkau, vargau ir kentėjau— 
Ponai nuskriaudė mane. _ 
Daugiau, žemele, nebeskriausr, 
Aš jau žengti negaliu, 
žinau, kad mane priglausi, 
Nes spėkų jau neturiu.

Pustapėdis.

Tik pra.šalinimui blogo šalčio ir ap
saugojimui nuo plaučių uždegimo
Bulgariškų Žolių Arbata 

j*ra verta dešimt kartų jos kainos 
Taip, kiekviena šeimyna privalo turėt 
šią tyru daržovių gyduolę prašslini- 
mui vidurių užkietėjimo, romatizmo, 
pilvo, kepenų ir inkstų ligų ir pageri
nimui kraujo.

Nueikite į aptiek* ir nusipirkite pa
kelį šiandien — 75e. ir *1.25.

Pastaba:—Daug žmonių gyvena ant 
farmų ir mažuose miesteliuose, kur nėra aptiekų. Jiems r* i kalinga šita 

■ yduoiė užvis labiau-ia ir jie privalo ją įsigyt. Todėl aš pasiusiu per pa^ą 
i nt penkių mėnesių gydymuisi pakelį už $1.25. Adresuokit man: H. H. Von 
Schlick, President, O.-'pt. O, 831 Loeu«t st., Pittsourgh. Pa.

60 SCOLLAY SQUARE 
Skėriai Hanover Street

BOSTON. MASS
Olyrapia Theatre Batuta** 

Room 23
Patarimas dykai tik per paakinę 

laiką.

PATN-EKPKLLERIS

rrAD. RICHTZM 0 CO.

Geriausiu vaura 
ttt) peršalimų.

Tikra** paiyfultm T"
ArIm ženkliu.

Berry 4 So. Sth 
« Brooktyti, N. Y

Ars. WkNSLCW»s

U8TABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
kaip originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tepinio.
Gauk originali franrnziškąj.

BAUME BENGUE
(AWALOtSIQ.UE. )

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

ALBERT G. GROBLEWSKI A CO. Plymouth, Pa.
"TRINKITE KUR SKAUDA."

%
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
! (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

DA.R APIE ŠAUDYMĄSI ’čiudiškio, gyv. tam pat kai- 
SU PLĖŠIKAIS. ’ * ” " ............

Kaunas. — Kaip jau buvo 
pranešta, gruodžio 19 d. į 
pil. Bogurevičiaus smulkių 
prekių krautuvę, esamą že
maičių gatvėj 5 Nr., atėjo du # . ... - ...
nepažistami ir palukėje, kol ^Ja!u_e?lcl.u.s’ ^r^sos>ls- 
buvęs krautuvėje pirkėjas iš-ir Y1S1 nustatė visą 
ėjo, paprašė Bogurevičiaus'P e.sirP° P an^- Ėmdiskispa- 
100 gramų saldainių. Bogu-!^te Pas savJ P1^- ^2ujoką, 
revičius. atsvėręs saldainius, Įkuns^gv^vena drauge su Rau- 
vyniojo juos popierin, lUoilinaiciais’ n*va lajską rašyti, 
tarpu nepažįstamieji ištrau-1° tu° tarpu Zelenėkas su Ma
kt iš kišenių po du revolve-jtu .e.Ylclum P,.‘ieJ° P}1^ ^auJ1_ 

Jnaicio namo ir pradėjo bala- 
idotis į duris, prašydami įleis
ti vidun. Raulinaitis tai pa
daryti atsisakė, tada Zalenė- 
kas užlipo ant stogo, praplė
šė skylę ir atsidūrė priemė- 
nvj, atidarė duris ir įleido 
Matulevičių. Būdami jau 
priemenėj pareikalavo ati
daryti duris į kambarį, bet 
to nesulaukę jėga duris iš
vertė. Zelenėkas pirmas įsi
veržė. atrėmė peilį Raulinai- 
čiui į krutinę ir grąsindamas 
nužudyti pareikalavo ati
duoti 3,000 litų pinigų. Rau
linaitis išsigandęs iš paslėp
tos vietos paėmė buvusius 
ten 2,000 litų ir atidavė Ze- 
lenėkui ir abu su pinigais pa
sislėpė netoli esančiame miš
ke. Tą pat vakarą jie abu at
vyko su grobiu Kaunan, pi
nigus pasidalino pusiau ir iš 
čia vežiku nuvažiavo į Pet
rašiūnus. Kitą dieną Zelenė
kas nusipirko revolverį, 50 
štukų revolveriui šovinių ir 
jau ruošėsi prie naujo “žy
gio.” Taip pat nusipirko 
įvairių moterims papuošalų.

me, kad pil. Raulinaitis—, 
i nukentėjusis, pardavė už 
3,000 litų savo gyvenamąjį 
namą ir sklypą žemės. Gruo
džio mėn. 9 d. vakare pas 
Čiudiški atvyko Zelenėkas ir

Skarda “užsakyta —stogai 
laukia nedengti.

Dažnai čia lankosi iš ki
tur (Jonavos, Kauno) agen
tai — fotografai. Musų tarpt 
yra lengvai patikinėtųjų, 
duodasi įtikinami, sudera di
delių paveikslų po 15 ir 20 
litų, o pašte išsipirktinai at
siųstus paveikslus perka už 
20—23 litus; paveikslai pa
prastai esti netikę, originalo 
visai neatatinka.

rius, pareikalavo iškelti ran
kas aukštyn, nuvedė i kitą 
kambarį, kur buvo žmona, ir 
ten vienas plėšikas pasiliko 
saugoti šeimininkus, kitas gi 
nuėjo i krautuvės kasą ir išė
mė radęs apie 300 litų. Grį
žęs atgal iš šeimininko rei
kalavo atiduoti 25,000 litų, 
kuriuos jisai prie savęs lai
kąs, pinigai esą reikalingi 
komunistų partijai, o jie esą 
jos agentai. Tuo metu krau- 
tuvėn Įėjo Bogurevičiaus 
kaimyno tarnaite cukraus 
pirkti. Ji teiravosi plėšikų,- 
kas čia dedas, kurie jai pa
aiškino, jog šeimininkus 
areštavę, kaipo komunistus 
ir radę komunistų literatū
ros. Tarnaitė apie tai papa
sakojo savo šeimininkui, ku
ris, pasiėmęs ginklą, pasi
kvietė sargybinius kareivius 
ir policiją. Tuo tarpu plėši
kai nuėjo į ten pat esamą 
traktierių, pasivadino save 
kriminalinės policijos valdi-{ 
ninkais ir reikalavo parodyti 
dokumentus. Kareiviai su 
policija jau supo namus ir . _ _
greit kilo susišaudvmas. At- Įvairių rusių svaigiųjų gėri 
vvkus dar Kauno priminali- nių ir automobiliu —- 
nes policijos valdininkams j vo pas savo pažįstamas pa- 
susišaudvmas tęsės su per-nas Bačkininkėlių dvaran, 
traukomis apie pora valan-!Pakuonio valse., Kauno aps., 
du. ‘ -kur linksmai leido laiką.

‘Plėšikas Goštautas VIa- i Matulevičius gi tuo pat metu 
das, sužinojęs, kad jie karei-1 namie girtuokliavo su savo 
vių apsupti, pridėjo prie gal-1 artimais draugais.
vos iš abiejų pusių reyolve-į Kriminalinė policija už- 
rius ii ’ ‘ ”
va.

Civinskas Juozas pasikėlė J____________ __________
Į antrą aukštą ir iš ten šaudė nant. Matulevičių su Čiudiš- 
per langus į kareivius. Vie-^ju pagavo rytojaus dieną ir 
nam kriminalinės policijos.tUo budu apsaugojo apylin- 
valdininkų pavyko prisiar- gyvento jus nuo šių “kar
tinti prie namo ir atsistoti žygių.” 
prie sienos. Jis pradėjo kai- ‘ V-‘ binti: “Juozai! Civinske!1 Kietos metu pas Zeleneką 
pasiduok!” šis atsakė: "Kas l‘asta?Tevolven^išpieštų pi
lu toks esi, kad mane pažįs-.1}’^. siaiP daiM^
ti?” Ir po to užtraukė himną. 
Karininkai užlipo ant stogo,'i nusileido i pirmą aukštą, iš £’a mot.erU 1 ‘elįcn?,e^’ A* J* 
kur pateko i vaiku kambari k'ePala1’ . du laikrodėliai, 
irteJi rado Civinską gulinti karoliai, gintaro brcjka aus- 
aukštelr.inka sofoj, laikanti Kanh pinigine n tt.

t i i__1________ Į * ■ ■■■■■-

NETIKRI AGENTAI.
Naumiestis (Šakių apsk.).

nuvazia

NAUJAS KIŠENIAMS AP- 
KRAUSTYTI BUDAS.
Rokiškis. Lapkričio mėn. 

22 d. prie pil. Tamaravi- 
čiaus Juozo, Rokiškio mies
te ir einančio gatve prikibo 
keletas nepažįstamų vyrų ir 
be jokio reikalo pripuolę, 
gerai apstumdė ir pasislėpė. 
Jiems pasišalinus Tamara vi
rius neberado prie savęs bu
vusių 907 litų 50 et. pinigų. 
Apie tai Tamaravičius pra
nešė kriminalinei policijai, 
kurioje jau buvo gauti du to
kio pat turinio pranešimai, 
būtent: nuo pil. Jasiuno Jo
no ištraukta 50 litų ir nuo 
oil. Kanopo Jono 78 litai pi
nigų. Iš aukščiau paminėtų 
nusikaltimų kriminale poli
cija konstatavo, kad Rokiš
kyje atsirado naujos rūšies 
kišenvagių gauja, kurie prieš 
iškraustydami kišenes, be 
jokio reikalo pripuola prie 
piliečio, pradeda stumdyt, 
pakelia triukšmą ir tuo metu 
nejuntamai iškrausto kiše
nes. Pasirodo, kad šios gau
jos vadas yra žinomas vagis 
Lukštaraupis Povilas, gyv. 
Rokiškyje, kuris su savo 
bendradarbiu Latvėnu Pet
ru sulaikyti, tardomi dėl 
naujos kišenvagystės rūšies 
kaltais prisipažino ir paaiš
kino, kad jie turgų dienomis 
specialiai vaikšto po aludes 
ir žiūrinėja pinigingus pilie
čius, kuriuos, pirmai progai 
pasitaikius, aptuština.

Kaltinamieji įdėti kalėji
man.

klausius, kiehviei.as kaltina-, 
masis buvo gavę dar savo 
paskutinį žodį. Kaltinamieji 
vėl pareiškė, kad jie komu
nistų partijai nepriklausė ir 
nurodytais punktais nėra 
nusikaltę, ir prašė, kad teis
mas juos išteisimų.

Po teismo pasitarimo pir
mininkas paskaitė sprendi
mą, kuriuo visi pripažįstami 
esą nusikaltę Lietuvos Vals-* 
tybės įstatymams, sulig mi-k 
nėtaisiais paragrafais. Ketu-i 
ri pirmieji nuteisti mirtin, o* 
du pastarieji amžinu kalėji
mu.

Posėdis tęsėsi nuo 10:30 
vai. ligi 5 vai. po pietų. Po 
sprendimo pirmininkas nu
teistiems davė popierių ir 
pasiūlė jiems parašyti pasi
gailėjimo prašymus. Nuteis
tieji mirties bausme buvo 
parašę Valstybės Preziden- 
,ui prašymus, tečiaus tie jų 
prašymai buvo atmesti ir 
mirties sprendimas 4-riems, 
kaip jau žinome. įvykdytas 
gruodžio 27 d., 5 vai. rytą.

BE SAULĖS.
Henry Norrts Russell, as

tronomijos profesorius iš 1 
Princeton Universiteto, sa-1 
ko, kad be saulės vandeny-1 
na i užšaltų, o oras paliktų 
skystas, lr be Trinerio Kar
čiojo Vyno, kaip daugelis

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas kas 

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

SCOTT) I MULSION
vra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus, 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistą, kuris turi daug cod-li- 
ver aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien — 
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojan- 
čia Scott’s Emulsion!

Scott & Eowne, BloomfieM, N. J. 2C-48

ir paleido kulkas Į gal- klupo jų pėdsakus ir gruo
džio 13 d. Zelenėką sulaikė 
minėtam dvare besilinksmi-

S£ŠIŲ KOMUNISTŲ BY
LA KARO LAUKO 

TEISME.
Klerikalų “Rytas” rašo:
Gruodžio 24 d. antrame 

pėstininkų Didž. Lietuvos 
Kunigaikščio Algirdo pulke 
Įvyko karo lauko teismo po
sėdis, kur buvo teisiami 6 
areštuotieji Lietuvos komu
nistų vadai, ruošiusieji Lie
tuvai kruvinąjį bolševikų 
y ?i versmą.

Teismo posėdis prasidėjo. 
10 >30 vai. rytą kaltinamojo

FAŠISTU VALDŽIA VA
LO KARIUOMENĘ.

Buvusis I-sios karo apy
gardos viršininkas pulk. Ja
kaitis atleistas iš kariuome
nės atsargom

Jo vieton, I-sios karo apy
gardos viršininku paskirtas 
senosios vyriausybės iš ka
riuomenės paliuosuotas ir 
dabar vėl jau priimtas pulk. 
Tamašauskas.

Buvusis II-sios karo apy
gardos ir Kauno įgulos virši
ninkas pulk. Velykis atleis
tas atostogoms; jo pareigas 
laikinai eina gen. lt. Ladyga.

Gen. štabo valdybos vir
šininkas pulk. lt. Gricius at
leistas atostogoms; jo parei
gas laikinai eina Gen. Štabo 
pulk. lt. Jakutis.

Laik. ėjusis Krašto Apsau
gos M-jos juriskonsulto pa
reigas ir Aukšt. Karininkų 
Kursų etat. lektorius teismo, 
majoras St. Šveikauskas at-Į 
leistas iš kariuomenės jam! 
pačiam prašant.

Kauno karo komendanto i 
padėjėju paskirtas iš Karo į 
Mokslo valdybos majoras! 
Matulionis.

Pulkininkas V. Grigalu-; 
nas-GIovackis Respublikosj 
Prezidento aktu priimtas at
gal kariuomenėn.

Visi atleistieji, matyt, bu- 
\o fašistams neištikimi.

A

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriubin:ų laivų 
NEU YORK(ne»)HAMBl KG 

DEUTSCMLAND. 
Ai.BEKT BALLIN. 

RESOH TE, KELIAM E.
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
We*tphalia ir Tburingia.
Sųvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia į Bostonų. 
Personaliai dylimi j E'jrapų iš
važiavimai.

žmonių S. V. ir Kanadoj sa
ko, butų daugybė kenčian
čių nuo pilvo ligų, ypač nuo 
orasto apetito, nevirškinimo, 
užkietėjimo ir galvos skaus
mo. “St. Louis, Mo., Gruo
džio 20,1926. Aš dabar jau
čiuosi daug geriau, turiu ge- 

apetitą ir mano liežuvis 
nėra daugiau apvilktas. Tri
nerio Kartusis Vynas yra ge
riausia man pagelba ir as ji 

i laikysiu visuomet savo na
muose. Mrs. Lina Roethe- 
meyer.” 1 bonka $1.25, sam-
pelinė bonkutė 15c. Adre

suokite Joseph Triner Com- 
pany, 1333 So. Ashland avė., 
Chicago, III. Paprašyk savo 
aptiekoriaus arba gyduolių 
pardavėjo, kad jums duotų 

■Trinerio Tabletų nuo Šalčio 
arba Trinerio Sedativą nuo 
Kosulio, kurie yra nepava
duojami nuo šalčio ir ko
sulio.

I

LIETUVON *

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:

B. A. L.
10 Bridge St., New York.

S..I

“Plaukite po Amerikos Vėliava" 
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa i x

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau per 

Cherbourg ar Bremen
| \ AE AR laikas daryti planus ar- 
A—lankyti tėvynę 1927 metai-. 
Jūsų naudai išeis patyrinėjimas 
nepaprastai gerų įrengimų ant laivų 
ir operuojanti] Suvienytų Valstijų 
Valdžios.

Ten rasite patogumų kelionei apie 
, kūrins nebuvo sapnuota keli metai 

atgal, su specialėmis ekskursijomis 
sudarytomis iš jūsų pačių tautiečių.

Vasario mėnesį išplauks:
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Vasario 9
S. GEORGE WASHINGTON 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHAN

(via Cherbourg) 
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčių agentas 
galės suteikti pilnas informacijas 
apie šitUs ir kitus išplaukimus, taipgi 
apie specialcs ekskursijas, kurios 
yra ruošiamos; arba rašykite tiesiai 
pas:

203 iš Nev Ysrko 
j Kauną ir atgal 

I (Pridėjus S. V 
jeigu Taksiu.)

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

ttaniburg-American Lta 
United American Linea, Ine.

General Agents
28 Braadvay, Nev York

j----------------------------------------

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

PAVOGĖ ARKLĮ.
Plungė. Iš gruodžio lS^į

M IR |

LIETUVĄ
PER BREMENA

ant didžiausio ir greičiausio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS 

LAIVAIS
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Kiesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadwav, New York 

arba pas vietos agentus

United 
į Statės Lines 
i — 75 Štate Street. Boeton. Mass. ~

I
ĮI
į
I

I

Optoneimtas

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir šaknų
. Nvo Reumatizmo. nusilpnėjimo 

.strėnų, kraujo valymo, nuo slaptis. 
Cgų. 'kosulio, ^patrukime, ete. 

Taipgi užlaikėm Diirlių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuegeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj. ___

100 SALĖM STRECT, 
BOSTON. MASS.

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Creo- 

įn ėdikai^ kasĄ 

_______ . _ _ ir gydo 
iiga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėve ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
:<olei kreozotas pasiekia skilvį jis 
-usigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dei sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
. r kosulio nepalengvintų vartojant 
j j taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jttsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany. Atlanta, Ga. (apg)

• . iu :-50 vai. rvta kaltinamojo nur.ge. i-gi uvuz.iv i^ * , mulsion vrą naujau tuedikąĮjH
Aą..dMriįnįm ~ .-Saliai kalti* 43 d. Rudaičiu kaupe, Plate- tft- J3i„ valse., pil. V Makauskui

rankose du revolveriu ir be 
žado. Atkviestas gydytojais, 
konstatavo, kad Civinskas 
nusišovė i burną. Tuo budu tieste ir apylinkėj praeitą 
visuomenė paliko laisva nuo savaitę bastėsi kažkoks vo
šiu pavojingų jai elementų. ‘ Lietukas Vėberis augalotas

Prieš porą dienų tie patys ponaitis, gerai kalbąs vokiš- 
plėšikai apiplėšė dienos me
tu pil. Daukšytę Marijoną, 
Gedimino gatvėj 1 Nr.

Tuo budu. reikia pridėti, 
kad anksčiau patiektos ži
nios buvo kiek klaidingos ta 
prasme, kad plėšikai nebuvo 
nukauti, bet patįs nusišovė ir 
jų buvo ne tris, o tik du.

kai. rusiškai, lenkiškai ir 
silpnai lietuviškai. Mieste 
landžioja įvairiose prekybos 
Įmonėse. Siūlė, kaipo “Tilsi- 
ter Maschinen Aktiengeles- 
schaft” agentas. įvairių tos 
firmos mašinų ir dirbinių. 
Nuo mėsininko K. Katasono- 
vo paėmė rankpinigių 50 litų 
ir žadėjo pristatyti “Fleisch- 
maschin.” Sutartasis termi
nas jau praėjo — mašinų nė
ra. Po to, nuvyko Žaliojon. 
Čia Šuklelių p. Šulinskiui 
prižadėjo greit iš Tilžės pri
statyti pigia kaina skardos 
stogams dengti. Suderėta Už 
760 litų, rakpinigių gavo 56 
litus. Tuo pat metu už 50 li
tų “Susiderėjo” ir su vietos 
kalviu K. Grinevičium. Apsi
žiūrėta už poros valandų, 
bet ponaitis “agentas,” anot 
jo žodžių, jau “į Rygą” buvo 
išdūmęs. Žmonėms pasako
josi kilęs nuo Stalupėnų iš 
smulkaus ūkininko šeimy
nos, o “kontrakte” šulins-

“Koenigs- 
Kaiserstrasse 23.”

SUĖMĖ PETRAŠIŪNŲ 
BANDITUS

Padarytomis Kauno kri
minalinės policijos valdinin
kų pastangomis plėšimas, 
padarytas gruodžio 9 d. apie 
19 vai. Tursonų kaime. Auk
štosios Panemunės vi., Kau
no apskr,. kur nežinomi plė
šikai iš pil. Raulinaičio And
riaus atėmė 2,000 litų pini
gų, jau išaiškintas.

Pavyko nustatyti, kad Ui 
plėšimą padarė Petrašiūnų 
gyventojai Zelenėkas Anta
nas ir Matulevičius Anta
nas, kuriuos skubiai pavyko 
sulaikyti ir nustatyti:

Prieš keletą mėnesių šie- kiui pažymėjo 
du plėšikai sužinojo iš pil. berg,

namuoju aktu visi 6 kaltina
mieji: Požėla Karolis, Grei- 
fenbergeris Juozas, Giedrys 
Kazys, čornyj-čamy Rapo
las, Abramavičius Faivušas 
ir Šoluga Ipolitas buvo akty
vus komunistų veikėjai ir jie 
visi buvo kaltinami sulig Ka
ro Lauko Teismo, kad varę 
priešvalstybinę komunistinę 
agitaciją šalies priešų nau
dai, kad ruošę aktyvius žy
lį ‘us nugriauti esama jai kra- 
jšte tvarkai, ruošę ginkluotą
jį sukilimą ir tt. Paskaičius 
kaltinamąjį aktą. Teismo 
pirmininkas kiekvienam kal
tinamajam davė žodį, ar jis 
prisipažįsta esąs kaltas ar 
ne. Jiems kalbant savo pasi
teisinimui, pirmininkas ne
kliudė, tik kada Požėla ir 
Greifenbergeris pradėjo lai
kyti komunistiškas prakal
bas — pirmininkas turėjo jų 
kalbas pertraukti. Kaltais vi
si jie. žinoma, neprisipaži
no, ir net gynėsi nesą komu
nistai. o tik kairiųjų pažiū
rų.

Tečiau peržiūrėta visa j 
medžiaga, kuri buvo pas Į 
juos rasta: komunistinė ko-i 
respondencija su Maskva, 
Įvairi agitacinė literatūra, o 
taip pat prasidėjęs 12 vai 

i liudininkų apklausimas (bu 
vo išklausyta 11 liudininkų)

iš neužrakinto tvarto pavogė 
eržilą 500 litų vertės. Po 3 Į 
dienų eržilą policija surado.

APVOGĖ BAŽNYČIĄ.
Kalviai. (Kaišiadarių ap

skričio). Gruodžio mėn. 19- 
29 d. nakties metu nežinomi 
piktadariai iš Kalvių katali
kų bažnyčios išvogė įvairių 
brangenybių 10.000 litų su
mai. Spėjama, kad vagių 
įeita bažnyčion sekmadienį, 
po pamaldų ir ligi nakties 
kažkur pasislėpta bažnyčio
je. Piktadariams sulaikyti 
policijos dedamos pastan
gos.

I
iMBĮHHimreojui ana, jynBUntt 
akinio*, kreivu akia ■tttiMhia i 
ir amblyopižkoM (akloM) aky-' 
M eugnižiau švies* tiakatn* 
laiku.

Draugai! Skaitykit ir 
platinkit “Keleivj.”

4

PLUNKSNAS, Pūkas. Padrikas, 
Paulus. Kaldraa ir visokias lovį 
irėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba raiykit

Didžiausia sandė- 
lia. Gvarantuojam 
užeiga nėdinita*.
Pa* mus giusita 
tikras europiskas 
plunksnas ir pu
tros. ,

Eu rope a n Feather Co.
25 L*>well Street., Boston. Mass.

Ir nepalieka blogų pa

rimta*. Kasmet nno 
nirikt* virė 15O.AOO. 

nb’io. Nusipirkite tik- 
•ki'c žalčiui užklupus, 
nrduoda HiTl'a.

Kaina 30c

ININE
ra paveikslu

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RUSlES 
IK ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLVMB1NG * 

LIGHTING SUPPLY CO. 
H7 Portland SL, Roston 
netoli North S ta t ton

: Sustabdo į
i Pora dožų Hill’s ’Ostabdo žalt į — j 
I 24 valanda*.
! Sustabdo ■ galvos skaudėjimą, karš- 
Įty, gripą, paliuo-noja vidurius, suvikri- 
įna visą kūną.
; sėkmių.
’ Salti*, daly 
i Saieių priežns 

Nežaiskite ■
, , ! rą H iii ’s ir v: 

visiškai įrodė, kad kaltina- ap,icli

Lietuvoje. Liudininkus ap- Raudona d^č

mieji užsiimdavo komunisti- TUFrai Ga,,k 
ne agitacija sutiksiu pada- 
ryti bolševikų perversmą VJMVtly*

VALET

AutoStrop
Razor

Lšsigelan- 
da pati.

J. U PAAAKABNIS ai).
447 "

■ • v

Pareikalaukite 

vęltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

B

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu ir 

suirusio skilvio.

35c.
Už

BONKĄ

F. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. Sth Sts.

Brooklyn, N. Y. ĮĮ^Į

uaH
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Atitaisymas.
“Keleivio” No. 2, š. m., til-

V

\/ Ir 1 n ęz / iP° žinutė apie Praną Treigį. ■V Ivlll lvd A-ll llUO buk jis norėjęs nusižudyti!

I
Drg. P. Grigaičio prakalbos. Mandalinų o r kės t ros

ANT RENDOSKAM- 
BARIAI

1 arke 4 ir 5 kambarių tene- 
.uujai išpentyti, graži apie- 

isjkit: B<>x ,3. Bmokline arba 
Aspinval! 5747

I Vaikai rado pluoštą falšyvų 
pinigų.

į Žaizdami apie West Nevv-
! DR. MARGERIS Į 
j Gydytojas ir Chirurgas c
J Valandos: 10—2; 5—9 

Sekmadieniais: 10—2 4
* 3327 So. Halsted Street t 
; CHICAGO, ILL. S

Tel. Boulevard 8483 į

Hyde 
nusižudyti I 

dėlto, kad negalėjęs gauti-iiluk;T; 
darbo. Tikrenybėje Pranas' 
Treigys toj pačioj dirbtuvei 
dirba 6 metai ir rengėsi eiti Į 
darbą net tuom laiku, kada 
jam pasitaikė ta nelaimė.. 
Buvo taip: jis atsikėlė anksti 
lyte ir apsirengė eit i darbą, 
bet pasirodė, kad dar per- 
anksti, tad jis prisuko gaza 
ir pats atsigulė ant lovos. 
Matomai gazą jis prisuko 
perdaug ir gazas užgeso. 0 
Troigys to nepatėmyjo ir 
nuo gazo nuodų jis greita: 
apsvaigo. Tik už kiek laiko 
šeimininkė užuodė gazo 
smarvę ir atrado Treigį ap-

»
ant

koncertas.
Pereitą nedėldieni Lietu 

vių Svetainėje Įvyko nianda- 
linų orkestras “\’y tūrio” 
koncertas. Programą išpildė 
mandalinų orkestrą, vado- 

iietauT publikos liaujant R. židžiunui. ir dai- 
inininkai: Bolys. Banley, 
Neviackienė. Zavišienė ir 
Rainardienė, taipgi Laisvės 
Choras ir smuikininkė Je- 
sinskaitė. Publikai užvis la
biausiai patiko mandalinų 
orkestrą. Taipgi gerai griežė 
smuiką p-lė Jesinskaitė, kuri 
bene pirmutinę vietą užima svaigusi lovoje, 
ir mandalinų orkestroj. Iš so- Tą žinią neteisingai pad:i- 
listų geriausia sudainavo M. vė anglų laikraščių reporte- 
Bolvs, o prasčiausia J. Rai-Jriams kas nors iš tų namų, 
nardienė. Pastarajai patarti- i kur Treigys gyveno. Treigys 
na kreiptis prie p. Petrausko,; sugrįžo iš ligonbučio i trečią 
kad balsą nors kiek “išpro- dieną visai sveikas, 
svtu.” Kitiems solistams ir- 
gi patartina lavintis. Laisvės 
Choras dainavo prastai. Ge
riau butų buvę, kad su tokiu ! šiame 1 
pasirengimu choras visai ne- Opera Housęj 
butų programe dalyvavęs, j___ 7 "
Beje, labai didelį “hit” pa- žinomu.”* Taipgi pirmu sy- 
darė mandalinų duetas, kurį kiu Bostone pasirodys rusųri 
išpildė p-lės Jesinskaitė ir C " ~ *
Mathus. Aplodismentų pub
lika joms nesigailėjo.

Nors, kaip minėjau, neku- 
riems solistams ir chorui ne
kaip pavyko savo užduotis 
atlikti, bet abelnai paėmus 
koncertas buvo geras. Ma
tyt, orkestras vadas R. Ži- 
džiunas padėjo nemaža triū
so. kol ši koncertą surengė. 
Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė. Rep.

Praėjusioj pėtnyčioj Lie
tuvių Svetainėj Įvyko “Nau
jienų” redaktoriaus dr-go P. 
Grigaičio prakalbos, kurias 
ant greitųjų surengė vietos 
socialistų organizacija. Iš i 
priežasties I 
susirinko neperdaugiausia. 
Drg. Grigaitis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu atveju kal
bėtojas nuosakiai papasako
jo apie smurtininkų padaly
tą perversmą Lietuvoj, o an
tru atveju kalbėjo apie “ben
drą frontą.” Pirmutinėj kal
boj drg. Grigaitis be pasigai
lėjimo pliekė Lietuvos smur
tininkus fašistus, kurie nu
vertė teisėtą žmonių valdžią, 
sutrempė konstituciją ir pra
liejo nekaltų žmonių krau
ją. Antroj kalboj kalbėtojas 
nurodė musų “draugučių” 
komunistų ydas, kurie prisi
dengę “bendro fronto” 
skraiste griauja darbininku 
organizacijas ir visur, kui 
tik galima, jie bando Įvesti 
savo diktatūrą. Anot kalbė
tojo. kaip fašistai, taip ir ko
munistai yra demokratijos 
priešai. Kaip vieni, taip ii 
kiti eina prie to paties tikslo 
—diktatūros.

Kuomet kalbėtojas pirmoj 
kalboj smerkė fašistus, tai 
komunistai plojo, bet kuo
met antroj kalboj ir jiems 
pradėjo pipirmti, tai komu
nistai negalėjo ant vietos 
nusėdėti. Maika Plepys, pri
trukęs “kantrybės,” movė 
per duris ir daugiau nepasi
rodė.

Pasibaigus prakalboms 
prasidėjo klausimai, kuriuos 
statė išimtinai komunistai. 
Atsakinėdamas Į klausimus 
drg. Grigaitis dar labiau su
klupdė komunistus. Vienh 
komunistė moteris, norėda
ma užgauti kalbėtoją, paki
lusi sako: “Aš turiu svarbų 
klausimą. Aš noriu paklausti 
kalbėtoją, ar ant durnos gal
vos plaukai auga?” Kalbė
tojas pasižiurėjo Į minėtą 
moteriškę, nusišypsojo ir sa
ko: “Taip, tamistele, auga. 
Jeigu netiki, tai pasižiūrėk Į 
veidrodį.” Publika pasileido 
juokais ir tuomet suiro visi 
komunistų klausimai.

i
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TURI BŪT PARDUODA 
BARGENAS

mylių te iltine n tų prupertė, 
-ra apielinkėj. 10 retxlų dabar 
>2; - Morųricius $15.000. Kaina 
•'!'x ‘^> Brsokline arba Aspin- 
wa!’ ū74*.

NAUJAS MURO STORU
BLOKAS

.... ■ .a geriems žmonėms. Kai 
... .kia mažai įnešt arba galių 

ant tenementų. Box 73. 
arba Aspinw*ll 5747.

i s ra
r. a :r.a. 
įsnia'“
Bruokl

p \R>IIH ODA

tona.

7 ruimų U___ _
2 karų garadžius apie Brock- 

žema. Savininkas išva- 
vaistiją. Kreipkitės: • ' 
KELEIVIS

’> l»r<>ad»ay. So. Boston. J|a>s.

IT
K ;i

Sarpalius risis su “Neži
nomu.” 
ketverge (j rauti 

j musų čampi
jonas Sarpalius risis su “Ne-,

čampijonas Garkavienko. 
Pat McGill risis su Stanley 
Stasiak 40 minutų. Žydų 
čampijonas Abe Kaplan ri
sis iki galutinos pergalės si. 
Ned McGuire.

Pruseikos prakalbos.
Ano nedėldienio vaka

rą Lietuvių Svetainėje kal-
bėjo L. Pruseika prieš Lietu
vos, fašistus. šitą sykį ji= 
d Augiau kalbėjo apie kferi- 
kalų viešpatavimą Lietuvo
je. nurodydamas, kiek žalos 
klerikalai padarė pačiai val
stybei ir darbininkų klesai.

Jis gyrė ir peikė Griniaus- 
Sleževičiaus valdžią, kuri

GREITAI TURI BŪT
PARDUOTA

PAS1NAUDOK1T PROGA
CITY POINT 2 šeimynų namas

1. St.. 11 kambarių, naujai pertaisytas, 
su naujos mados maudynėmis, pečiai 
angliniai su gaziniais sukonektuuti 
teombinationi yra daug žemės, gali
ma būdavot storus ar garadžius. Kai
na labai prieinama. Matykit D. J. 
Olseiką. ;
DORCHESTERJ 3 ŠEIMYNŲ NAU
JAS N AM \S, Iš kambarių ir 2-jų ka- . 
rų garadžius, labai gražioj vietoj, ne-: 
praleisk progos, sutaupysi porą tūks
tančių dolerių pirkdamas šitą namų 
Taipgi turime daug kitų namų ir far- 
iiiŲ parduot arba mainyti. Matykit

1>. J. OI.SEIK j. JOS Broad»ay.
So. Boston. Mass. Tel.: S. B. 0213

Žaizdami ąpie West Nevv- 
ton streetą, Bostone, vaikai 
rado anądien paslėptą pluoš
tą popierinių pinigų. Iš viso 
buvo 23 penkdolerinės, bet 
visos falšyvos. Pinigus paė
mė policija.

PARSIDUODA BUČERNĖ.
Apielinkė apgyventa lietuviais ir 

Namas, anglais. Apyvartos daroma virš devy
nių šimtų į sąvaitę. Kas nupirks, tas 
bus užganėdintas. Gali pirkt ir nemo
kantis to biznio, turės progą išmokti. 
Kreipsitės šiuo adresu: «-X >
365 Seeond st, So. Boston. Mass.

_______________  Į

TeL South Bortas D* 
Reridence University 14S3-J 

S. M. Puiiiute-Shallna 
LUžTUVB MOTERĮ* 

ADVOKATE 
MS BraU««y. So. B—Mrao

Rno<r 9

NAUJA RADIO STOTIS
Su Sausio 19 d. Patarnausim Visiems!.

Tl'OJ VISUS SVEIK1NS1M PER

RADIO!

1! 
i:

DAKTARAS

GOODMAN
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
371 Dorchester St, So. Boston, 

arti Andre*' Sųuare
Tel.: So. Boston 2297.

1

■
<

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius ! 

i ’ _ '____’

visokius planus, išniėruoju žemę ir ; 
etc. Visokiais reikalais kreipki- ; 
lės. /. , " •(-) '

T1JUS P. GREV1S,
395 BruJdnay. So. Boston.

Tel.: Sb Boston 2340.

ĮjdUUUU V VjaiIIV

namus ir pigiai Taipgi padarau ;

)

Su visais Priedais ( Accessories)

į *

P. Trechokas ir Vaitaitis.

8 Z Ibrf «s «o».o

Atvažiuojant iš Haverhil-į 
lio i Bostoną pereitą savai- ■ 
tę vienai 20 metų merginai, 
traukinyje gimė kūdikis.

Someiviliėj policija užli
ko tikrą munšaino fabriką, 
kur i parą buvo padaromi. 
300 galionų spirito.

i f- r* - - 1 • < V x
j

• į 1 « vt
Kompozitoriaus 

ir dainininko 
MIKO PETRAUSKO

Koncertas 
■Sleževičiaus vaiuzią. kuu. 
girdi, nemokėjusi apsidirbti
su juodaisiais klerikalais. 
Pruseika nurodinėjo, kad 
Sleževičiaus A'aldžia ėjusi vi
duriniu keliu ir tas kelias bu
vęs gana siauras, nes iš kai- 

____ __________ i rėš bolševikai dėjo daug pa- 
Aukų kovai su Lietuvos stangų, kad nuvertus tą yal- 

smurtininkais surinkta arti džią, o iš dešinės — klerika- 
40 dolerių.

S

I
i

I

Nedėlioję.

23 SAUSIO-Jan , 1927
Pradžia vai. vakare.

Lietuvių Salėje
Kampas E ir Silver St..

So. Boston, Mass.
Dalyvauja prof. STUART E. MA-. 

—.............................s, M. GRYBAITĖ,!
. A. JENKINS. A BRA- 

ĮTIENAITĖ ir VIENIUTĖ—pianistės, i
_ Bilietų kainos: $1.00. 75c, ir 54>c.

girdi, mes (bolševikai) StO- i Vaikams 25c. Bilietai gaunami "Sar 
jame už tą valdžią. Pruseika idaros” red ir pas gabijiečius. 
esąs labai nepatenkintas. ‘ 
kad drg. Grigaitis nei kam: 
neduodąs bolševikams kre
dito. D.

Rep. lai stengėsi ją praryti. Bet isox-ka,p" p,an1^ 
pats Pruseika išsireiškė, kad ^Te^-aitė ;

Cambridge’aus Lietuvių pro- ta valdžia buvusi gera, ir.į 
testo mitingas prieš Lietu

vos fašistų smurtą.
Pereitą nedėldtenį Y. M. 

C. A. Svetainėje, Cambrid- 
ge’uje, Įvyko vietos lietuvių 
mitingas, sukviestas vietos 
L. S. S. ir Sandaros kuopų. 
Kalbėjo “Keleivio” redakto
rius J. Neviackas ir “Sanda
ros” red. Paulauskas. Abudu 
kalbėtojai pasmerkė fašistų 
smurtą. Mitingas vienbal
siai priėmė atatinkamą rezo
liuciją, kuri bus paskelbta 
lietuvių spaudoj ir pasiųsta 
Lietuvos fašistų valdžiai.

Iš priežasties blogo oro 
publikos buvo nedaug. Au
kų kovai su smurtininkais 
surinkta 32 dol.

Ir katalikai prieš Lietuvos 
smurtininkus.

Pereitą nedėldieni vietos 
kleiįikalai buvo surengę po- 
bažnytiniam skiepe prakal 
bas tikslu užgirti Lietuvos 
smurtininkų žygius. Kalbė
tojams pradėjus fašistus gir
ti, susirinkę katalikai pradė
jo prieš tai protestuoti. Ats
irado keli katalikai, kurie pa
kilę pasmerkė Lietuvos fa
šistus visu griežtumu. Pasi
rodo, kad nevisi ir katalikai

Komp. JI. Petrauskas visuomet te:- 
kia programoje nauju dalykų šį kar- i 
ta bus: "Audėja. Ex tenebris lux. Ai
dų Aidužiai. Klajūnas.” Kel? dalykai , 
iš kitų komp. "Ruduo. Naktis" ir kiti ■ 
—P. Čaikovskio, kavatina iš operos 
"Rusalka.” Darzvmvžskio, “Pavasa-I
ris” Griego ir tt Bus visa eilė ir Lie
tuvos liaudies dainų.

Visi prašomi atsilankyt. Programas ' 
platus, įdomus ir parinkti geriausi : 
Klasiški dalykai. Rengia "Gabija."

i

I

77>»'« ?>’*!- duXi kūrikaiam^ulkln:ninkas Jakutis pridavė kal
bėtojams ant rašto 7 klausi
mus. Kalbėtojams atsakinė
jant Į tuos kvailus klausi
mus publika prisijuokė už
tektinai. Vėliaus paaiškėjo, 
jog tuos klausimus buvo su
rašęs vietos kunigas Juškai- 
tis. Reporteris.

Rep.

Trįs girti airišiukai sukėlė > 
ant kojų visą So. Bostoną.

Pereitą panedėli. po pietų, 
tris girti airišiukai. (O’Mea- 
ra, Fitzgerald ir vieno vai
das nežinomas) pasivogė au
tomobili ir pradėjo terori- 
zuot South Bostono gyvento
jus. Jie pirmiausia pradėjo 
užgauliot gatvėmis einan- 

Ateinanti nedėldieni Lie- čias moteris ir merginas. Vė- 
tuvių Svetainėj Įvyks ką-tiklliaus, Įsidrąsinę, jie 
sugrįžusio s Lietuvos komp. mušt ir plėšt praeivius. 
Miko Petrausko koncertas, kentėjo apie pustuzinis žmo- 
Apart paties kompozito- nių. Nekurie jų randasi li- 
riaus, programo išpildyme gonbuty. Buvo duota zin.a 
dalyvaus visa ePė svetinr.lait 
Čiųir lietusių solistų. Kon
certo pradžia 7:30 vai vaka
re

ti.
i

Kompozitoriaus M. Petraus
ko koncertas.

z ?
Musų išlygos lengvos. Geriausi instrumentai už že
ma kainą. Mandagus patarnavimas vilios Lietuvių 
visuomenę būt savininku vėliausių Šios Gadynės 
instrumentų.

FELIKSAS A. ZALESKAS, Savininkas.

BALSAS RADIO CO;
288 TALBOT AVĖ.. DORCHESTER .MASS.

Tek: Geneva 6332.

PARKWAY 
AUTOSERVICE

and FILLING STATION
Jeigu norite, kad Ju»ų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas garai^auktų, imkit 
gesoliną pas mus.^’

415 01d Colony Avė.
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So- Boston 3075-W.

T 
H 
E

t t «.

Repertory Theatre of Bošton
Vedėjai: The Jewett Repertory 

Theatre Fund, Ine.

Priešais Svmphony Hali

i

J

Santai Midy 
Greit Palengvina 

Skausminga 
l šlaplnimąsi
I Apsisaugokit 

padirbimų 
Iemykit žodį 

“Midy”
Parsiduoda 

Aptiekose

<<
Vaidinama:

The World and His Wife”
(“Pasaulis ir Jo Pati”)

Scenai pritaikė C. F. Nirdlinger iš

Echegaray’o “EI Gnan Galeoto"

Eina nuo Panedelio, Sausio 10 d.
Kas vakaras nuo 8; 15

Ketxt-rgais ir subatomis Matinees (po pietų) 2;lū

TIKĖTAI NUO 25c. IKI $2.00.

Populiarės kainos ketverge |>o pietų.
300 sėdynių po 81.00. Taksų nėra.

T

t

Skausmas
Muskuluose 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką 
< BE A R BALSAM*

MEŠKOS BAUS AMAS
ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tanėių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vieti
ni aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums ::5c. arba 50c. už 
buteii. mes tuojaus išsiųsime bu
teliuką Baisa.no.
BEAK BALS VM PRODUCTS ( O. 
21 I So. Main St, Shenandoah. Pa.

j 
I

Telefoną* 6112-W.

Dr. A. Gttrman-6umauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 pu pietų
Nuo 6—8 vakare

Nedėliomi* Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St

MONTELLO. MASS

v o
V 
o

i ■

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

DAKTARAS 

LANDAU 
32 ČHAMBERS ST, BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

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

Specialistai sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų.

261 Hanover St, Boston, Mass. 
Ruoni 7

Tel.: Richmond 066^. (-*
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniaia iki 4 vai. po piety

—

I

DAKTARĖ

AliTOINETTEF.KONIKOW
MOTERIS GYDYTOJA

Nesenai sugrįžo iš Rusijos 
balandos: 2—1 po piety ir 6— 7 
vaRarc.

52 CH AM BERS STREET. 
BOSTON. M ASS.

Tel.: Haymarket 0060.

t TKLCFONAS 2
g MEDICINOS DAKTARAI /

I C. J. MIKOLAITiS 1 
J Vaiandoc: ano 1 Iki 4 ra platų, J 
/ ano T iki S vakaru £
' 107 Summer St. \
1 LAWRENCE, MASS. S 

■5 * 4
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DIDELIS METINIS

IŠPARDAVIMAS!
TĖMYKIT MUSŲ KRAUTUVĖS LANGUS ŠIĄ 

IR KITĄ SĄVAITĘ.
GERI NEPONSET RUGSAI, išsibaigusios patrinos

6x9 ...................... $4 95 76x9 $5.95
9x10’6 $8.45 9x12 $9.45

Ir šimtai kitų'didelių baigenų.
THE JAMES ELLIS COMPANY

405 Broadvay, * South Boston. Mass.

PARDAVIMAI. I
I 

BUK SAVININKU!
Nusipirk Ix»dtrinjr House. 12 ruimų, • 

’omišiuota. pilna gyventojų: arti prie . Į 
North Stationo, daug pakeleivių atei- j 
na pernakvot. Vieni fomišiai kainuo- ' j 
ja S600. Klauskite nėr laišką 13» 1 ;

II I 1
I 
I
I I 

1
I tII 
Į 
I Į
II. 
I

1

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

!AŠ PERKI IR PARDUODU MORI 
iGIČIUS. (6)

MARCELLA STAN AVVH1TF.
282 — 3-rd st.. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA FORNlšIAI
Vieno kambario ir kičiniu, gali m;, 

tvt bile laiku: parduodu pigiai.
ANT. BUDREIKA

286 — l-th st, So. Boston. Mass.

II

PARSIDUODA VIENOS ŠEIMYNOS 
NAMAS, ani \V. Tudor M.. Kaina 
$1.500. Klaust 148—3ru st, So. Bos
tone. Tel.: 2317-J.
__ t----------------------------------------------

ėmė 
Nu-

I
GERA PROGA tam. kuris tu.i 

•’>,500 dolerių, gali pastot partnerių 
ant aštuonių šeimynų namo ir buče-- 
nės pilnai įrengtas. Jeigu jums -*si- 
bodo po fabrikus trankytis, t" kreip
kitės šiuo adresu:

3 Cark»w «t, no.i>>i.. v|..s- I « 
I

policijai i piasidejo plėši
kų gaudy na*. Pc p J šau
dyt* ■ du plėšikai tapo suim
ti ir trečias iiešknmas

Taksiui «»D’ • -ERNE, tinkama
vieta H. ė rnės, galit pirkt. na- 
n r. e namo. Savininko.- dd var 
bios priežasties ap1?;dži : izrj 
kifė^ na-' •nvirink"

S. PI < ETA
•» ' t.r<i So. Fovton

i r, l

Mhkm

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
S1UVAMŲ
mašinų

Visokiu 
Išdirbysčių

SINGER S DROP HEADS MASINOS SU KABINE
TAIS, BiSKUTJ VARTOTOS, taipgi įeina Į šį išpar
davimą. Kainos taip žemos, kad galima pirkt už 

$10 00 $20 00 $30.00.
PILNAI GARANTUOTOS. Mes norimo parduoti 
jas pigiai ir greitai, kad padarius vietos elektros 
siuvamoms mašinoms.
MATYK MUMIS ŠIANDIEN Ik SUTAUPYK 

NUO 60 IKI 75 *.

Whiie Sewine Machine Co
Di*: žioji krautuve ® BER1CELEY ^F., Boston. 

antro* du* į.* -:uo Tremont st
Skvri i 22 J’ROSPECT ST , Cambridge, — 

Centrai Square
470 BROAD" A Y, South Boston

Warehou e l 525 COLUMBUS AVĖ., arti
* *bury Crossing.

I** ! ? 
$ 
0 0 0 MES PARDUODAM I I 

$ 
:i $ 

0 0 0 0 0 
0 
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0 
0.
0’ 0 •»v 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
Ž 
0

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

šeimynos*. 2 po penkis kambarius ir 1 keturia.j 
kambariai- ir du namai po 1 šeimyną Rendos 
atneša $1,692 į metus. Kaina $12,000. ^engvos 
išlygos.

$450 SO. BOSTONE
3 šeimynų medinis narnąs, po 3-4-1 kamba

rius. Likusieji ant lengvų išlygų.

DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Car.. nage, biznis išdirbtas apie 20 metu. Parsiduoda pigiai ir ant 

1p" į išlygų. Kreipkitės pa.::

0 0 
$ 
$
$

s

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

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

i

Baisa.no



