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Lietuvoj Pasmaugtos.
VADAI SUGRUSTI Į 

KALĖJIMUS.

72,459,000 DYKADUONIŲ 
AMERIKOJ. 

Iš 115,378,000 gyventojų tik* 
. 42,910,000 dirba naudingą į HAVERHILLIO LIETU 

darbą.
Suvienytose Valstijose

i - - ' ■

' ventojų. Iš to skaičiaus nau
dingą. arba produktyvį dar-

VIŲ BALSAS.

į šiandien yra 115,378,000 gy- Diktatorių smurtas Lietuvo- jis nusivežė
■_____ TX nO’l * _____ :___ 2* •! • *• _ YIMk'tlni

Bedarbiai siunčiami Francu- 
zijon, kur ir patįs francuzai 

neturi darbo.
Fašistas Musteikis, kuris 

dabar užima vidaus reikalų

SKOLINA RADIUMĄ 
KARALIUI GYDYT.
Rumunijos valdžia pasko

lino iš Belgijos valdžios tru
pinėlį radiumo savo kąra- 
Įiui. Ferdinandui gydyt. Jis į - Taj %Ta ofieialės skaitli- 
tun brauną ligą vidunuose paikelbtos tVashingto- 
ir paskutinėmis dienomis

,bą dirba tik 42,910,000 žmo
nių. Likusieji 72,459,000 yra 
dykaduoniai, gyvena iš sve
timo darbo.

Tai yra

ministerio rietą Lietuvoje,} jam buvo padarytos dvi ope- 
pasigvi’ė spaudos atstovams, i racijos. Dabar daktarai nu- 
kad visos Lietuvos darbinin-1 tarė pavartoti radiumą. Ka- . _ ......... . j

jų j niekas neturi, tai prisiėjo
Visi kreiptis į Belgijos karalių, į 

kuris truputį jo tui’ėjo. Ru
munijos vąldžia užstatė Bel
gijai 800,000,000 lejų, nes 

i tiek tas trupinėlis esąs įkai- 
į n uotas. Radiumas yra labai 
. retas mineralas, kurio spin
duliai yra vartojami gj’dy- 
mui vėžio ir kitokių ligų. Ka
dangi jo labai mažai pasau
ly yra, tai jis yra baisiai 
brangus.

kų profesinės sąjungos (uni-'dangi Rumunijoj’šito metalo 
jos) yra pasmaugtos ir jų! 
veikimas “nutrauktas.’’ Yici 
darbininkų organizacijų va-į 
dai yra areštuoti ir uždaryti 
kalėjimuose.

Dabartiniu laiku krikščio
niškų fašistų “valdžia” veda 
pasitarimus dėl išvežimo lie
tuvių bedarbių Francuzijon. 
Tuo tarpu dėl franko pakili
mo Francuzijoj prasidėjo di
delis nedarbas ir patįs fran- 
euzų darbininkai vaikščioja 
be darbo. Ką tenai darys iš
siųsti Lietuvos darbininkai, 
sunku įsivaizdinti. Nelabai 
senai klerikalų spauda kal
tino Sleževičiaus “bedieviš
ką’’ valdžią, kad ji neduoda 
pinigų parvežimui iš Fran
ciai jos tų lietuvių, kurie se- 
niaus tenai buvo išvažiavę, o į ratą. Jis išduoda žmonėms jant 
dabai-, pagrobę valdžią į sa-1 ™ 
vo rankas, klerikalai ruošia
si da daugiau Lietuvos varg
šų siųsti į vergijos ir bado 
nasrus Francuzijoj.

Musteikis papasakojo ir 
daugiau savo planų, kurie 
dabar vykinami gyvenimam

Iš valstybės įstaigų atlei
džiami visi valdininkai, ku
rie tik nėra ištikimi fašis
tams ir klerikalams.

Armijoj taip pat daromos 
peimainos. Buvusis 1-mosios 
karo apygardos viršininkas 
Jakaitis atleistas iš kariume- 
nės. o jo vieton paskirtas 
pulk. Tamašauskas, kuris 
prie demokratinės valdžios 
buvo pavalytas.

Buvusis 2-rosios karo apy
gardos ir Kauno įgulos vir
šininkas pulk. Velykis taipgi 
atleistas, o jo pareigos laiki
nai pavestos generolui-lei- 
tenentui Ladygai.

Atleistas ir Generalio Šta
bo viršininkas pulk. Gricius; 
jo vieton pastatytas pulk. 
Jakutis.

Fašistų erštas Grigaliū
nas-Glovackis, kuris nesenai 
buvo iš kariumenės išvalytas 
ir uždarytas kalėjimam Sme
tonos įsakymu vėl pakeltas į 
“didvyrius” ir atgal kariu- 
menėn priimtas.

žinomas savo darbeliais 
Račvs, kuris prie teisėtos 
Respublikos valdžios buvo 
pabėgęs nuo kalėjimo į už-

no valdžios.
Iš šitų skaitlinių pasirodo, 

kad Suvienytos Valstijos yra 
vienatinė šalis, kur parazitų 
klasė sudaro toki dideli nuo
šimti.

Vokietijoj produktyvį dar
bą dirba 57 gyventojų nuo
šimčiai. Prancūzijoj 53'«, 
Italijoj 47G, Anglijoj 44cč, 
o Suvienytose Valstijose vos 
tik 39'7.

MERGINA APJAKO NUO 
GĖRIMO.

Lilįana L. Courtney, 23 
i metų amžiaus mergina, nuė
jo Brooklyne su nepažįsta
mu vyru ant šokių. Po šokių 

'' ją kažin kur į 
ir tenai 

jai išsigerti, 
rašyt ne-

Jau Paskirta 1,575,180 
Litų Kunigų Algoms.

naktini restoraną 
“užfundijo” 
Kas buvo toliaus, 
galima, tik pereito nedėldie
nio rytą ji išbėgo iš to resto
rano ant gatvės klykdama, 
kad ji nieko nebematanti. 
Nugabenta ligoninėn ji tru
puti pasitaisė ir praregėjo. 
Ji sako, kad ji apjako nuo

- i je suvienijo amerikiečiu*.
Sausio 16 d. Haverhillio 

lietuvių draugijų atstovai tu
rėjo susirinkimą Kliubo Sa
lėj po No. 324 River st., kur 
dalyvavo po tris atstovus 
nuo šių draugijų: (1) Lietu
vių Ukėsų Gedimino Kliubo, 
(2) Šv. Kazimiero Draugi
jos, (3) šv. Juozapo Draugi
jos, (4) šv. Panos Marijos 
Neperstojančios Pagalbos 
Moterų Draugijos, (5) LSS. 
144 kuopos. (6) ALDLD. 
kuopos ir (7) Laisvės Choro.

Visi susirinkę atstovai pa
sižadėjo dirbt bendrai, tei
kiant moralę ir materialę pa
galbą Lietuvoje kovojan
tiems prieš kruvinus fašis
tus. kurie caristiškiems kari
ninkams vadovaujant nele
galiu budu nuvertė Lietuvos 
žmonių teisėtai pastatytą 
valdžią ir sutrempė degutuo
tu fašistiniu batu Lietuvos
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1

KRATOS IR AREŠTAI 
APIE NEW YORKĄ.

Nevv Y'orko apielinkėj pe
reitos subatos naktį 70 pro
hibicijos agentų susėdę į 
automobilius apvažiavo 3 
miestukus, Ossining, Tariy- 
tovvn ir No. Tarrytovvn, iš
krėtė 30 restoranų ir hotelių,

LIETUVOS KAIMIE
ČIAMS UŽKRAUTA 
2,700,000 LITŲ DAU

GIAU MOKESČIŲ.

- iKrete ov restoranų ir nuienų,
gėnmo, kurio jai tas vyras! suėmė visų ju savininkus ir 
uždavė. Policija jį surado ir konfiskavo už $50,000 viso- 
suėmė. Pasirodė, kad jis yra kių gėrimų.
taxi vežikas. Jis sakosi nu- * _ _______

PER METUS NEW YOR-

tina jį už užpuolimą ant mer-' 
ginos tame restorane ir pa
statė po $5,000 kaucija. Tai 
pasarga merginoms, kad su 
nežinomais 
susidėti.

tarno žmogaus Policija kal-Į KE 1J50 2MONIŲ UŽ- finu n iiv u^niinlimo ont rrmr -   « — « _ _

Pašalpa badaujantiems be
darbiams išbraukta. Ligonių 

kasoms krikščionys irgi 
nei cento neduos.

Krikščionys su fašistais 
jau parodė, ko jie veržėsi į 
Lietuvos valdžią. Jie buvo 
išalkę valstybės pinigų. Jie 
užpuolė ant demokratinės 
vyriausybės ir nuvertė ją 
kaip tik tuo laiku, kuomet ji 
ruošė biudžetą 1927 metams.

Liaudininku ir socialde-

MUŠTA IR 46,696 
SUŽEISTA.

Nevv Yorko policijos trafi
IkUti <?U4 v ' «« kzvzvaaeavav

vvrais nereikia *° departamentas praneša, mokratų vyriausybė buvo iš-
• kad pereitais metais nelai- leidus iš biudžeto kunigų al- 
minguose atsitikimuose ant gas. Lietuvos prabaščiai ir 
gatvių tenai buvo 1,150 žmo- to poniškai gyvena, tai 
nių užmušta ir 46,696 sužeis- jiems algos nereikalingos.

KRIKŠČ1ONYS SKER
DŽIA ŽYDUS.

Krikščionys garbina žydų 
Dievą ir kafba žydų pai’ašy- 

Įtus poterius bet žydų neap- 
’ kenčia ir jau nesykį yra susi- 
tepę jų nekaltu krauju. Ir

Po Montrealą ir kitus Ka-irij^‘ateina”žinių,______
nados miestus vaikščioja ap-'neti miestelyje jie įtaisė žy- 1 
gavikas, kuris vadina save du pogromą. Išėję iš semina-: 
“Keleivio” agentu ir renka iš:rijos klerikai, savo “profeso- 
žmomų pinigus už prenume- rfams” kunigams vadovau- ' 
j:^. pradėjo mušti praei-
ir kvitą, ant kurios jo paties vius žydus, paskui ėmė plėš- 
yra išspausdintas “Keleivio”'tf jų krautuves, daužyti lan- 
vardas. Jis pasirašo: Agen- gyS jp tepti degutu jų iška- 
tas, J. Pėža. i fcas Daug žydų esą sužeista.

Surinktų pinigų jis “Ke- *
leirio” administracijai ne- NUMUŠĖ ANGLIAKASIŲ
prisiunčia ir jo apgauti žmo-: ALGAS.
nes laikraščio negauna. ; Pittsburgh Coal Co., viena

Tokio agento Kanadoj (didžiausių anglies korpora- 
“Keleivis neturi. Jeigu jisicjju Pennsvlvanijoj, pereita 
kui- pasirodys, tai pašaukit savaitę išlipino prie savo ka- 
policiją. kad tą apgaviką su- i Syklų skelbimą, kad nuo 21 
imtų. ~ ! sausio ji numuša 20 nuošim-

Jis esąs aukšto ūgio, lie- čių algos visiems savo darbi- 
sas, šviesios išvaizdos, apie ninkams. Tuo tarpu maisto 
30 metų amžiaus. rtrustasdžiaugiasi.kadmais-

“Keleivio” Administracija, j t0 kainos paskutinėmis die- 
jnomis vėl pakilo keliais nuo
šimčiais. Pragyvenimas eina 
brangyn, o darbininkų al
gos — žemyn! Tas reiškia 
kapitalistams daugiau mi
lionų. i ..

Angliakasiai pasipriešinti kprie tik nepntana fašistų 
negali, nes Pittsburgh Coal diktatūrai Lietuvoje, stoti 
kompanijoj jie neorgazuoti. visiems į bendrą darbą, nes 
Pirma toj kompanijoj buvo vienybėj musų galybė, 
stipri unija. Bet kompanija Mes reikalaujame, kad 
uždarė visas savo kasyklas ir socialistų ir komunistų vadai 
laikė jas uždarytas patol. paliautų tarpusavius ginčus, 
pakol darbininkų organiza- nes tokie ginčai eina fasis- 
cija pakriko ir maineriai iš-.tams ant naudos. _ 
važinėjo kitur. Dabar ji pri-' ..
sisamdė neorganizuotų dar-;komunistų redaktorių netal- ____
bininku ir išnaudoja^ juos Pint betikslių rastų, kuriuose Smetona patvirtino karo sto- ju valdžia ištraukė iš Angli- 
kaip jai patinka. I

bininkai sunaikintų kapita- kritiką, bet tik švarią, pa
lįstų organizaciją, tai visi jie r ‘7 to’t’ ”* 
butų areštuoti už konspira- gumenta’-s. 
ei ją ir kitokius p“ “ J ' 
mus. Bet kuomet kapitalistai 
smaugia darbininkus, tai 
valdžia to “nemato.”

>
I

APSISAUGOKIT AP
GAVIKO. dabar iš katalikiškos Veng- 

, kad Edi-

‘sausio ji numuša 20 nuošim-

GALI BŪT KARAS SU 
MEKSIKA

Santykiai tarp Meksikos 
ir Suvienytų Valstijų eina 
aštryn. Meksikos valdžia no
ri tvarkyti savo žemės rei
kalus taip, kaip reikalauja 
jos visuomenės labas, o Coo- 
lidge’io valdžia tam priešin
ga, kad tas užgauna Wall 
Štreeto kapitalistų reikalus. 
Meksikos vyriausybė pasiūlė 
pavesti šitą ginčą išrišti tarp
tautiniam teismui Haagoje. 
Bet Coolidge’as atsakė, kad 
jis su tuo nesutiks.

Beveik visa rimtesnė 
spauda, universitetų profe
soriai ir šiaip visuomenės 
veikėjai, nujausdami karo 
pavojų, reikalauja, kad gin
čas butų išrištas taikos keliu.

Šita kruvina razbaininkų 
gauja, remiama kunigų, ku
rie per Romą traukia į Var
šuvą, sušaudė niekam nie
kuo nenusikaltusius keturis 
darbininkus, Karolį Požėlą, 
Greifenbeigį, Giedrį ir Čor- 
ną: suardė darbininkų pro
fesines sąjungas, konfiskavo 
jų iždus ir tuksiančius nekal
tų darbininkų sugrudo į ka
lėjimus: sutrempė kruvinu 
fašistiniu batu žmonių iško
votą spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvę.

Todėl mes, Haverhillio 
lietuviai, be skirtumo pažiū
rų ir įsitikinimų, dirbsime 
vienybėje patol, pakol kru- _____
vinam fašizmo slibinui ne mėmis. šiandien ji turi jau 
bus nusukta galva: pakol 1,700,000 sveikų vyrų dau- 
nebus atbudavotos darbinin- giau. negu ji turėjo 1914 
kų organizacijos ir žodžio, metais, prieš pat karą, 
spaudos bei susirinkimų lai
svė, ir pakol nebus nubausti 
žmogžudžiai, nužudžiusieji 
Požėlą. Greifenbergį, Giedrį 
ir Čomą.

Mes kviečiame visus Ame
rikoje gyvenančius lietuvius,

PATARIA SULAIKYT 
STATYBOS DARBUS. -- —...............
Strausso firma, kuri finan- *■?• Beveik visi jie automobi- Bet Lietuvoje yra daug be- 

suoja statybą, sako, kad A- aukos, 
merikoje namų pristatyta 
jau gana, o vietomis net ir 
perdaug; todėl ji pataria 
bent šešiems mėnesiams sta
tybą visai sulaikyti. Ypač 
esąs jaučiamas j 
apartamentų ir ofisinių na
mų srity. Metropolitan Life 
Insurance kompanija nuta
rė jau nebeskoiinti pinigų 
ant tokių namų.

sienį, dabar vėl sugrįžo ir į UŽMUŠTAS RAZBAIN1N- 
tapo paskirtas žvalgybos | KŲ VADAS ANTONEN- 
viršininku. I KOV.

Žvalgybininkų : ' -
busiąs žymiai padidintas,• 
sako Musteikis.

darbių, kurie neturi iš ko gy
venti su šeimynomis. Kad 
parūpinus tiems žmonėms 
kokio nors uždarbio, liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
vyriausybė buvo paskyrus 
milioną litų su viršum vie
šiems darbams. Be to, šių 
metų biudžetan buvo įrašy
ta apie 600,000 litų ir ligonių 
kasoms, kurios teikia pagal
bos sergantiems darbinin
kams.

Nuvertę demokratinę vy
riausybę, krikščionys su fa
šistais tuojaus paruošė savo
tišką biudžetą. Buvusios vy
riausybės įrašytus viešiems 
darbams pinigus jie išbrau
kė! įrašytus pinigus ligonių 
kasoms ponai krikščionys 
taip pat išbraukė!

Darbininkams nereikia jo
kios pašalpos. Bedarbiai gali 
sau mirti badu su savo šei
mynomis. kun. Kiupavičiaus 
partijai tas negalvoj. Negal- 
voj jiems ir ligoniai.

Bet užtai jiems labai rupi, 
kad kunigėliai turėtų rie
bias algas. Ir atėmę iš be
darbių ir jų alkanų vaikų 
pašalpą, jie paskyrė 1,575,- 
182 litų kunigų algoms!

Kadangi pinigų valstybės 
ižde nėra, tai tikrieji krikš- 

į Čionys uždėjo Lietuvos kai
miečiams 2,700,000 litų dau
giau mokesčių!

Šitokį biudžetą jie įnešė į 
; Seimo posėdį 31 gruodžio ir, 
j visiems klerikalams už jį 
balsuojant, jis tapo priimtas. 
Socialdemokratai ir liaudi
ninkai balsavo prieš, bet jie 
sudarė tik 31 balsą. Lenkų, 

prane- sijos prekybos reikalams 12 žydų ir klaipėdiečių frakci-

REIKALAUJA KALĖJIMO 
UŽ NUODIJIMĄ 

ALKOHOLIO.
Demokratų senatorius Ed- 

perteklius wards Įnešė Kongresan bi-

VOKIETIJA TURI DAU
GIAU VYRŲ, NEGU 

PRIEŠ KARĄ.
Nežiūrint kad per didįjį 

karą Vokietija neteko 2,- 
000,000 vyrų užmuštais ir da 
kelių milionų gyventojų ne
teko su atimtomis iš jos že- 
___ L. šiandien ji turi jau

liu. kuriuo draudžiama val
džios agentams dėti nuodų i 
denatūruotą alkoholį. Už 
prasižengimą kaltininkams 
skinama nuo $100 iki $1000 
pabaudos ir nuo 6 iki 12 mė
nesių kalėjimo.

stipri unija. Bet kompanija

laikė jas uždarytas patol. paliautų tarpusavius ginčus, 
pakol darbininkų organiza-

važinėjo kitur. Dabar ji pri-

f 
t

skaičiusį Jis nužudė daugiau kaip 100
1 1 61 1 f U Si ■ ^ninl ■mil-.ržmonių Smolensko gu

bernijoj.
Iš Smolensko pranešama, 

6 PROHIBICIJOS AGEN- kad pereita sąvaitę netoli 
TAI KALTINAMI * 
ŽMOGŽUDYSTĖJ.

Bostono “Herald” 21 sau-itas 
šio praneša, kad šeši vai- i 
džios agentai, kurie Mary- 
lando valstijoj dabar vykina 
prohibicijos įstatymą, yra 
kaltinami žmogžudystėse ir 
n bylos bus nagrinėjamos 
kovr. ~'«nesy.

į nuo tenai susirėmime su rau- 
jdonarmiečiais tapo užmuš- 

i Smimov Antonenkov, 
pagarsėjęs razbaininkų va
das Baltgudijoj, kur jis su 
savo sėbrais per du metu nu
žudęs daugiau kaip 100 žmo
nių ir papildęs nesuskaitomą 
daugybę plėšimų. Suimti jo 
pasekėjai bus sušaudyti.

f

SUBANKRUTIJO DI
DŽIAUSIA JUDŽIŲ 

FIRMA.
Vokietijoj subankrutyjo 

Ufos Filmų Kompanija, di
džiausia judomujų paveiks
lų organizacija visoj Euro
poj. Ji bandė pastatyti ju- 
džių pramonę tokiais pama
tais, kaip Amerikoj, ir ją fi
nansavo didelis Berlino ban
kas.

I z

taTktošsiHeKkua.
I Iš Varšuvos pranešama, 
kad lietuviškų fašistų lyde
ris Valdemaras padaręs Len
kijos valdžiai pasiūlymą 
tvarkyti Vilniaus reikalus iš 
pusės. Tas reikštų, kad pusę 
Vilniaus fašistai jau gatavi 
pripažinti Lenkijai.

SOVIETAI ATSIĖMĖ 
KONSTITUCIJA LIETU- AUKSĄ IŠ LONDONO.

VOJ SUSPENDUOTA. Londono žiniomis, sovie-

AMERIKONŲ JDĖTA 
MEKSIKON $1,389,061,000, ___________

Washingtono žiniomis A-j VALDEMARAS NORI 
movi Ir amtu lietai ihd_'___ _________ - —

ję Meksikon $1,389,061,000 j .......
kapitalo. Užtai jie dabar no
ri, kad šios šalies valdžia už
imtų Meksiką. Ir gali būt, 
kad Coolidge’io valdžia ban
dys taip padaryt, tik spauda 
nelabai tam pritaria ir visas 
pasaulis gyoltu rėkia, kad tai 
yra biauriausis imperializ
mas.

t

Mes prašome socialistų ir

įdaromi vienų ant kitų už- 
y\iirJlYY1Ql \T PQ TYri nfl '71 ot QYYI£»
.— - . - . vį visoj Lietuvoj, panaikin-. jos Banko visą savo auksą,

Jeigu šitaip susitarę dar- puolimai. Mes pripažįstame damas visas piliečių teises, kurio tenai buvo padėta Ru-
ninkai sunaikintu kaDita- kritiką, bet tik sianą, pa- “Lietuvos žinios’ prane- sijos prekybos reikalams 12 .......

remtą taktais ir rimtais ar- ša, kad Y aldemaro kabinę- tonu. Jo vertė apskaitoma Į jos nuo balsavimo susilaikė,
r. iyviioFm«- tas pasiūlė Smetonai “p- ‘ ' ....................
prasižengi- Sukurkime vienybę prieš tvirtinti karo stovį visoj Lie-

tas pasiūlė Smetonai “pa-

MISIONIERIŲ KASI E- 
RIUS AREŠTUOTAS 

UŽ VAGYSTĘ.
“Neiv Y’ork Times” !

visų musų bendrą priešą—, tuvoj ir laikinai sustabdyti 
juodai kruvinąjį fašizmą. ■ konstitucines piliečių teisių 

Mes, Haveriullio lietuviai, 
dirbam vienybėj!

Spaudos Komisija: 
S. U žd avinis, 
V. Račkauskas.

' garantijas, nes dabartiniu 
! laiku ministerių kabinetas 
negalėtų atsakyti už Lietu
vos likimą ir tvarką be šios 
priemonės.”

1 Ir fašistas Smetona pasa- 
“patvirtinu karo stovio

DARŽAS. padėtį visoje Lietuvoje, lai-
Tarp giliausio sniego ir di- kinai sustabdydamas konsti- 

• tucines'piliečių teisių garan
tijas.”

Vadinasi, Lietuvos konsti
tucija dabar patrempta po 
kaustytu fašizmo batu ir Lie
tuvos piliečiams atimtos vi- 

fpisps.

$8,000,000. Auksas buvo todėl klerikalai paėmė viršų • • • • • • * • - • • • « •.1 ir biu
džetą priėmę paleido Sei
mą “atostogom” iki 14 sau
sio.

pervežtas iš banko i laivą po (sudarė 35 balsus) 
didele slaptybe ir išvežtas ” ‘
Į Leningradą.

23|
sausio praneša, kad pereitą TARP SNIEGO ŽALIUOJA kė: 
subatą New Yorke tapo areš- DARŽAS.
tuotas A. M. Flade, metodis- . - 
tų-episkopalų bažnyčios ant džiausiu šalčių Redhill apie- 
Fiftb avė. kasierius. Jį kai- linkėj, Anglijoj, žaliuoja 

■tina pavogimu $24,000, ku-gražus daržas ir auga bul- 
■rie buvo surinkti užsienių vės. nes toj vietoj po žeme 
i misijoms. Visus tuos pinigus dega tuščia anglių kasykla ir 
jis pražudęs spekuliuoda- iš apačios žemė pusėtinai 
mas “stakais.” įšildyta

ŽIURKĖS PADARO 
$200,000,000 
NUOSTOLIŲ.

Massachusetts valdžios 
ekspertas kovai su žiurkėmis 
sako, kad tas brudas kas me
tai padaro Jungtinėse Vals
tijose $200.000.000 nuosto
liu.

t SUMATROJ AREŠTUO
TA 900 KOMUNISTŲ.
Olandų valdžia Sumatros 

saloje suėmė jau $H)0 komu
nistų, kurie buvo tenai suki
lę ir užmušę keliatą policijos 
valdininku.

SUDEGĖ 3 VAIKAI.
Weirton, W. Va.—Pereitą 

nedėldienį čia sudegė Crosso 
30 ei.midų drebėjo 'namai ir gaisre žuvo 3 maži 

vaikai.

ŠKOTIJOJ ŽEMĖ DREBA.
Pereitą nedeki’etų Škoti

joj per —»-»•« i-' -,
zentė.
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JEI NĖRA KARALIAUS,! 
TAI REIKIA SENATO.
Lietuvos juodašimčiai jau 

madėda agituoti, kad reikia 
Įkurti senatų, kuris valdytų 
Seimų. Kun. Bučys “šaltiny
je’’ sako:

“...ta vyriausybė, kuri labai 
negražiais budais išreiškė pa
nieką kataliku bažnyčiai... buvo 
Lietuvos Seimo išrinkta, ir Sei
mas pakartotinai pagyrė jos 
darbus; ir tas Seimas buvo pa
čiu Lietuvos piliečių išrinktas 
sulyg Konstitucija.

“Iš to aiškiai matyli, kad 
mus Konstitucija via nepilna, 
nes galima neprasilenkti su ja 
ir vesti visą šąli i prapulti, kaip 
tą ir darė p. Sleževičiaus Kabi
netas. Seimas turi prižiūrėti 
ministerius, bet nėra kas pri
žiūri Seimą.”

'Taigi reikia pastatyti Se
natą, sako Bučys, kad pri
žiūrėtų Seimų.

Bet jeigu be priežiūros ne
galima pasitikėti Seimu, tai 
kaip galima pasitikėti Sena
tu?

Seimų renka visa šalis, ir. i 
Bučio supratimu, išrenka ne-l 
gerus žmones; o Senatui 
kandidatus turėtų skirti “ko
kia nors nepolitine Įstaiga," 
—gal Lietuvos vyskupai, — 
ir paskirtų gerus žmones.

Tai yra tokia durna pasa
ka, kad stačiai reikia stebė
tis, kaip Bučys, mėgstąs va
dintis “profesorium” ir “dak 
tarų,” nesigėdijo po ja ir pa
sirašyti !

Juk ir bemokslis piemuo 
čia jį sukirs, kad jeigu patįs 
žmonės tokį Seimą išrinko, 
tai reiškia, kad jie tokio ir 
norėjo. Nei kun. Bučys, nei 
joks senatas neturi teisės 
žmonių valią cenzūruoti.

Tikras krašto šeimininkas 
yra ne kokia ten “neparti
nė Įstaiga,” apie kurią kalba 
kun. BuČys, bet pati liaudis.

Seimas yra atsakom i ngas 
prieš liaudį, ir jam jokie se
natai nereikalingi.

Bet juodašimčiai nebūtų 
juodašimčiais, jeigu jie nebi
jotų demokratijos. Jie bijosi 
žmonių balso, ir todėl jie vi
suomet remia tik tokių val
džių, kur žmonės turi kuo 
mažiausia balso. Paprastai 
jie stoja už monarchijų, kur 
šalies valdonas yra ne Žmo
nių renkamas, bet ateina “iš 
vitšaus.” Kadangi Lietuvoje 
tokio b rudo nėra, tai krikš
čioniški juodašimčiai norėtų 
sutverti nors Senatų, kurį 
skirtų ne patįs žmonės, bet 
“kokia nors nepolitine įstai
ga”

Bet kad sutverus Senatą, 
tai reikia pakeisti Lietuvos 
konstitucijų. O konstitucijai 
pakeisti klerikalai neturės 
pakankamai balsų Seime, 
jeigu liaudininkai prie jų ne
prisidės.

PATRIOTAS BE TĖ
VYNĖS.

Brooklyno “Vienybė” ra
šo apie garsų kitąsyk Juozą 
Paršaitį-Gabri. Girdi:

“Juozo Gabrio padėtis 
tarpu neužvydėtinu. Jis yra 
krikščionių žmogus, bet prieš;.s 
Smetonos, kurio stovylai jis 
syki nosį su lazda sudaužė. Jis 
buvo paskirtas Lietuvos kon
sulu Karaliaučiuje, bet pirmu 
Valdemaro valdžios darbu bu
vo išvijimas Gabrio iš to> vie
tos. Į Lietuvą Juozukas var
giai drįs grįžti, bent koki lai
ką. Važiuoti Į Ameriką irgi ne
kokia ateitis; krikščionys čia
dabar garbina Smeton. ir ne- ii 
pritartų Gabriui, kuris panorė
tų ji juodinti.”
Ištikro, būti tokiu dideliu 

“patriotu,” kaip Gabrys, ir 
neturėti tėvynės, tai juokin
ga padėtis.

MUSSOLINIO BROLIS 
LIETUVOJ?

Škotijos lietuviu kunigo
Iš-1 

paduoda ši-j

I AR REMSIME 
SMURTĄ?

1Ičiui, tik kų atvykusiam iš 
! Lietuvos, nebus tiek opozi- i 
Į ei jos, kiek ios galėtų būti I 
i pradėjus bonus pardavinėti 
i prie p. Bizausko.

Taigi Smetona su Valde- 
'maru, matoma, nori speku-

Salin Juodieji 
Revoliucionieriai!evičius atv&žuesiąs su

i &sis£ų bonat*.
iirdėti, kad Smeto-,liuoti amerikiečiu psicholo-i 

aižia” ’ - •* * "
poną Bizauskų, o jo

11 siunčia ponų Naru-
Dabartinis pasiunti-

‘ 1 ~ -> sku tamas pasiunti-

: tokia permaina rei-
; Kuo p. Naruševi-

t-snis už p. Bizaus-

padaryti nepaprastą pareiški
mą. Stulginskis jam balso ne
duoda. Balso prašo ir nuo so
cialistu Bielinis, bet irgi negau
na. Abu pareiškia protestą ir 
nurodo, kad Stulginskis apsi
lenkia su Seimo statutu-”
Nore fašistai su klerika

lais yra mažumoje, bet jie 
elgiasi kaip nori, nes jie turi 
prie durų ginkluotus karei
vius.

Tečiaus ir fašistai supran
ta, kad šitaip elgtis nevalia, 
todėl jie kalba, kad Seimų 
reikia visai paleisti. Smeto
nos ir Valdemaro organas 
“Lietuvis” šitaip apie tai ra
šo:

“Naujoji vyriausybė, nore-, 
dama krašto reikalus juo grei-' 
čiau sutvarkyti, vargu galės 
sutikti su tuo, kad opozicija 
Seime jos darbus trukdytu... leidžiamas laikraštukas, 
Iš kitos pusės, dabar tuojau da-> eivių Draugas,” 
ryti naujus Seimo rinkimus vėl tokių Žinių: 
leisti agitatoriams kraštą ( 
šmeižtais ir melais nuodyt, var
gu butų tikslu. Tuo budu toli
mesnis musu Seimo veikimo 
klausimas tampa s\«-bi proble-,,ma. j

Toliaus Smetonos-Valde
maro laikraštis taip nuriečia. 
kari Seimas yra netikęs daik
tas ir geriau butų, kad jo vi
sai nebūtų. Girdi:

“Mes, akis užmerkę, sakome, 
kad Seimo atstovus renka pati 
tauta, patys rinkikai išrenka. 
Bet praktikoje visi gerai žino, 
kad Seimo atstovus ne piliečiai 
renka, bet partijų centraliniai 
komitetai tiesiog paskiria. Rin
kikas renka ne savo atstovą., 
bet partiją. Piliečių daugumas 
savo renkamųjų atstovų niekad 
gyvenime nėra matę. Jie mato 
tik partijų agitatorius, partijų 
atsišaukimus, ir partijų nume
rius. Neturėdami galimybės pa
matyti ir pažinti renkamųjų 
atstovų, rinkikai pasiduoda agi
tatorių pažadams, čia tarp rin
kikų ir agitatorių eina tiesiog 
bizniškos derybos. Rinkikai sa
vo balsus kaip ir parduoda už 
pažadus.”

Matot, kaip gražiai išeina, 
kad Seimas nereikalingas. 
Ot, pastatyti karalių, tai bu
tų kas kita. Tai butų ir Die- vien tik už norą nuversti vai
tui garbė, ir kunigams džių, o fašistai jų nuvertė, ir i 
džiaugsmas, ir Smetonos tai nenubausti! 
monarchistiški troškimai iš- ------------
sipildytų! Į “ŠIAULIŲ NAUJIENOS”

Ir galimas daiktas, kad; BALTOS. •
juodašimčiai bandys savo! Atėjo 1-mas “Šiaulių Nau- 
planus vykinti. Anais me-'jienų" numeris,' išleistas šių 
tais Urachų ant Lietuvos so-;met}i 2 d. sausio. Pirmas lai
sto pasodinti jiems nepasi-; kraščio puslapis visai baltas: 
sekė, tai dabar jie gali pada-1 cenzūros konfiskuoti visi 
ryti kitų bandymų. į straipsniai, palikta tiktai ke-

’ Tik klausimas,’ kaip šito-jbespalvės žinutės, 
kiam jų žygiui pritartų kai-1 Antram puslapy taip pat 
mvnai. rusai, latviai, šuo- viskas išbraukta, tiktai biz- 
miaiirkiti? nierių apskelbimai palikti.

_________ Trečias ir ketvirtas pusla- 
SMURTAS SULYG KONS- už^ti skelbimais, skai- 

TITUCDA,SAKO
KEMĖŠIS.

Kun. Kemėšis rašo South nesužinotų teisybės, tai reiš- 
Bostono Darbininko 6-me ki kad £ bij° žmoni ,. 
numery: 2___ z___

“Yra stiprus tautoje ūpas LIAUDININKŲ IR SO- 
laikytis konstitucijos. Juk ir 
perversmas buvo atliktas sulig 
visomis konstitucijos nustaty
tomis formomis ir taisyklė._  • •• mis.

Vadinasi, padaryti slaptų 
suokalbi, nakties laiku, vi
siems miegant, įsilaužti su 
ginklais į ministerių namus, 
pagrobti juos iš lovų, užpulti 
ir suimti Respublikos prezi
dentų ir razbajaus keliu iš
vaikyti Seimą — tai konsti
tucijos nustatytos taisyklės!

Kurgi tas asilas skaitė 
Lietuvos konstitucijoj šito
kias “taisykles?” Jis gal gir
dėjo tokias “taisykles” da
rant slaptam fašistų susirin-1 tuvių kolonijos tenai randa- 
kime, jų konspiracijos pla- si jau ir Kastantas Norkus, 
nuošė, bet ne valstybės kon- Laikraštis turi įdėjęs jo il- 
stitucij'oj. gokų papasakojimų apie

Ir špitolninkų laikraštis Lietuvos perversmą, išspaus- 
nesigėdi skelbti šitokį durnų'dinęs Lietuvos žemlapį ir 
melų savo skiltyse! Sleževičiaus paveikslų.

I

KAIP BUS SU LIETUVOS 
SEIMU?

Iš tų žinių, kokios lieka 
fašistų cenzūros da nckon- 
i š akuotos, sunku tikrą padė
ti Lietuvoje sužinoti. Išrodo, 
kad Seimas da susirenka, 
bet socialdemokratai ir liau
dininkai balso jame neturi. 
Štai, “Lietuvos žinios,' visos 
cenzūros išmargintos, rašo 
apie 30 gruodžio posėdį, su
sirinkusi pirmu kartu po fa
šistų perversmo:

“Puvo atėję nemaža karinin
ku. tarp kurių matėsi Plecha
vičius, generolas Nagevičius. 
Ladyga, ir kiti. Prie Įėjimo i 
Seimo rumus stovėję kareiviu 
sargyba.

“Posėdis prasidėjo 3 vai. po 
pietų. Vieton iš Seimo išėjusio 
Smetonos tautininkų frakcija 
prisiuntė in^. K. Sakėm, vertė
ją Mickevičiaus poemos “Ponas 
Tadas’ i lietiniu ka’oą.

•‘Valstiečiu liaudininku va
da.., Z. Toliušis, paprašė balso

i

' A

1'1 T!

vieu 
še v K 
nvs 
kas.

f

atšaukė iš A- gija.

I 
j

“Prieš kilsiant perversmui, iš 
vakaro atvažiavo Mussolinio 
pusbrolis. Įvykus revoliucijai, 
sveikino lietuvius, sakydamas: 
kad jie gerai išstudijavę Itali
jos fašistus ir kad gal jie patys 
nekreipia dėmesio koki svarbų 
žingsni jie padarė — ir musė 
telegramą pačiam Mussolini.

Kaipo kierikališkas lape
lis, “Išeivių Draugas" labai 
tankiai pameluoja ir prirašo 
visai nebūtų dalykų, todėl ir 
šitas pranešimas gali būt jo 
paties sufabrikuotas. Šitą 
pranešimą verta įsidėmėt tik

. I u. 1

Amerikoje, p. Bizaus- 
e su s S

niu Londonan.
Kai 

kaliny 
čius

• >

Ski 
turou 
tokia 
romą, 
kad f 
111 Li <.1 • 
merik< 
”vai<...
tarp . _ _
vaju, žinoma, daug geriau 
yra atsiusti naują Lietutos 
atstovą. Naujas žmogus vi
suomet sukelia daugiau žin
geidumo miniose ir da nėra 
niekam Įsipykęs. Kaipo sve-

...mo tarp juodviejų 
cdaug. Bet jeigu ši- 
! maina ištikrujų da
lai turbut tik dėlto, 

.šistams reikalingi pi
ję ruošias siūlyt A- 

•> lietuviams savo 
bonus. Darant 

; i įerikiečių paskolos

Atsišaukimas į tikruosius 
katalikus.

Iki šiol revoliucijos spalva 
Išėmimas bu- 

A iri ja, kur 
i sin-feine- 

riai vartojo žalią vėliavų. 
Bet airių ir revoliucija buvo 

___ ___ r____ ________ kitokia. Kuomet Francuzi- 
laisvės smaugimui, darbinin-. joj> Vokietijoj, 
kų organizacijų uždarymui,!’ 
jų kasų užgrobimui, nekaltų 
žmonių areštavimui ir šau
dymui — vienu žodžiu, pirk
ti tuos bonus, tai reikštų už
gini fašistų smurtą, 

j Ar norėsime mes smurtą 
' remti? Jeigu ne, tai tų bonų į 
! mes nepirksime. Tegui juos’ 
’ perka klebonai, fašistai iri 
kitokie juodašimčiai; bet 

' susipratę musų darbo žmo
nės, pažangus biznieriai ir 

I profesionalai neduos nei vie
no cento! Amerikietis.

Mes, Amerikos lietuviai,1 
turime jau iš kalno žinoti,' 
kaip ponų Naruševičių pasi-' 
tikti, jeigu jis atvyks čionai, buvo raudona, 
su fašistų bonais. Pirkti tuos vo gal lik viena 
bonus, tai reikštų pritarti revoliucionieriai 
demokratinės valdžios nu
vertimui, konstitucijos su-, 
laužymui, spaudos ir žodžio į

I
i

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Suvažiavimas.

16 d. Ęrooklvne aiškinimas Amerikos lietu-
\ “ Iki

'šiol Amerikoje buvo toks

Sausio
Įvyko Amerikos Lietuvių Ta- vių padėties Lietuvoje, 
rybos suvažiavimas, kad pa
sakius pasauliui, kaip Ame-1 Įsitikinimas, kad jeigu Ame
rikos lietuviu visuomenė' ”

ginkluotais raiteliais. Jie bu
vo pasiryžę kruvinam dar
bui, ir jeigu teisėtoji vyriau
sybė su Seimu nebūtų nusi
leidę, tai kraujo praliejimas 
butu didžiausis.

Bet nore vyriausybė juo
diems ir nesipriešino, tai 
vistiek be kraujo jie neapsi
ėjo. Jeigu jiems nebuvo pro
gos išskersti Seimą, tai jie 
nužudė 4 komunistus. Šiaip 
ai- taip, o visgi jie kraujuose 
išsimaudė. Ir Kristaus moks
las jiems to visai nedrau
džia.

Kitaip sakant, nukrito 
veidmainybės skraistė ir pa
sirodo, kad Kristaus moks
las juodiems nieko nereiš
kia. Jie yra tikri demago
gai ir latrai, kurie nesidrovi 
griebtis šlykščiausių ir nedo
riausių priemonių, kad pa
siekus savo tikslo. O jų tiks
las, tai sėdėti ant žmonių 
sprando, mulkinti juos dan
gaus karalyste, gąsdinti vel
nio ragais ir nieko nedirbam 
puikiai gyventi.

Kita juodųjų revoliucija 
dabar prasideda Meksikoj. 
Kaip Lietuvoj, taip ir Meksi
koj juodoji kunigų armija su 
ginklais rankose nori nu
versti žmonių pastatytą val
džių. Kur valdžia despotiš
ka, kur ji tarnauja turčiams, 
o žnvmes smaugia ir šaudo, 
tenai kunigai ją remia. Te
nai jie revoliucijai priešingi. 
Bet kur tik valdžia demokra
tinė, kur ji teisingai tarnau
ja savo piliečiams, ten kuni
gai nori jų nuversti.

Šitų faktų turėtų gerai Įsi
dėmėti katalikai. Laikas bu
tų jau katalikams susiprasti 
ir pasakyti Į kunigus: “Gana 
apgaudinėjimo ir mulkini
mo! Jus sakot mums, kad 
Kristusdraudžia revoliucijas 
kelti, o jus patįs jas keliat ! 
Jus sakot, kad Dievas drau
džia užmušt, o jus patįs už- 
mušinėjat! Jus liepiat mums 
netrokšti valdžios ir nekrau
ti turtų, o jus patįs laužiatės 
į valdžių per kitų lavonus ir 
norit sugrobti visus turtus 
į savo rankas! Šalin veid
mainiai, apgavikai ir lat
rai !”

__  Rusijoj ir 
i kitur revoliucijos ėjo klasi
niais pagrindais, tai airių 

ikova prieš Angliją buvo tau
rinio pobūdžio. Francuzijoj, 

! Vokietijoj, Rusijoj ir kitur 
biednuomenė kovojo prieš 

! turčius, prieš savo valdžią ir 
kunigus, o Airijoj kova ėjo 
prieš svetima valstybę.

Bet tai nelabai svarbu. 
Faktas yra toks,kad raudona 
spalva politiniuose judėji
muose visuomet reiškė revo

liucijų. Taip buvo turbut 
i dėlto, kad revoliucijose be- 

= < veik visuomet vadovavo so- 
- 'cialistai, o jų vėliavos spal

va yra raudona.
Socialistų priešai tos spal

vos baisiai nekęsdavo. Ypač 
smerkdavo ja musų kunigė
liai. Jie sakydavo, kad so
cialistų vėliava yra raudona 

Ji dėlto, kad ji reiškia kraujo 
liejimų, padegėjystę ir tt. 
Vienu žodžiu, buvo tai revo- 

Kristaus 
revoliu- 
priešin-

iiucijos vėliava, o 
mokslas kiekvienai 
cijai esąs griežtai 
gas.

Tik atsiminkim 
praloto Antanavičiaus aplin
krašti, išleistą Lietuvoje lai
ke 1905 metų revoliucijos. 
Kokiu Įniršimu jis tenai pra
keikia tuos žmones, kurie 
drįso kelti prieš caro valdžia 
revoliucija ! Kiekviena val
džia, jis sako, yra nuo Die
vo, todėl kas eina prieš val
džią, tas eina prieš patį dan
gų, tas turi būt beprotis, pa
klydėlis ir niekad negaus iš
rišimo už savo nuodėmes.

Išvada iš to labai aiški: 
joks katalikas negali būt re- 
voliucionieris, nes revoliuci
ja yra priešingas Kristaus 
mokslui daiktas.

Taip vienok būna tiktai 
tuomet, kuomet revoliucijų 
kelia prispausti žmonės, no
rėdami nusikratyti karalių', 
ar kitokį despotizmų. Kuo
met biedni žmonės nori pasi- 
liuosuoti iš priespaudos, 
kuomet revoliueijos spalva 
yra raudona, tai tuomet re
voliucija yra > prakeiktus 
daiktas. / ?

Bet kuomet valdžia yra 
demokratinė, kuomet ji ne- 
nataikauja kunigams ir ki
tokiems atžagareiviams, o 
rūpinasi biednų žmonių rei
kalais, žiuri daugumos labo, 
tai tuomet jau Kristaus mok
slas persimaino. Tuomet pa
kelti revoliucijų jis nedrau
džia, ir musų “dusių ganyto
jai” tuomet pasidaro jau 

. pirmutiniai revoliucionie- 
i riai. Revoliucija tuomet yra 

juoda ir šventa.
* Dabar juodųjų gaivalų 

įsitikinimų — yra rinkta’adv. F. J. Bagočius iš baltomis rankomis buvo nu-

P.U..VO...K. ______________  ___ _____T ________  rikos lietuvis parvažiavęs
tai kaipo faktų, kad klerika-1 žiuri i padarytų Lietuvoje Lietuvon nori tapti jos pilie-

reakcininkų perversmų.
Atskiros amerikiečių ko

lonijos nesuskaitomais savo 
protesto mitingais jau pasa
kė savo nuomonę. Kuodi- 
džiausiu pasipiktinimu ir 
griežtumu jos pasmerkė fa
šistų smurtų ir pasakė, kad 
s ud a i y tos * ‘ t a utiškai-valsty- 

i" nusistačiusių fašistų 
“valdžios" nepripažins ir ne
rems.

Reikėjo, kad šitas musų! 
visuomenės nusistatymas ’ 
butų patvirtintas oficialiai. 
Ir Amerikos Lietuvių Tary-______.__________ ,___
bos suvažiavimas šitų atliko, vimas 10 metu Lietuvoje lie- 
Isnestoj savo rezoliucijoj SU- tuviams visai nereikalingas; 
važiavimas pasmerkė fa-, jįs taikomas tiktai prie sve- 
šistų smurtą tokiu pat griež
tumu. kaip ir atskiros musų 
išeivijos kolonijos.

Amerikos Lietuvių Tary
ba yra vienatinė įstaiga, ku
ri atstovauja trečdalį visos 
lietuvių tautos ir yra Įgaliota specialį leidimų. Tokie leidi- 
jos vardu kalbėti. Jų Įkūrė mai duodami be jokių kėb- 
Visuotinas Amerikos Lietu- lumų.
yių Suvažiavimas pereitų va-į Taigi Amerikos Lietuvių 
sąrą Philadelphijos mieste, ; Taryba nesnaudžia.
kur buvo susirinkę musų or- Nuo šiol jos darbas, turės 
ganizuoti atstovai iš visų eiti daug didesniu plotu, nes 
Amerikos kraštų.

Taryba susideda iš 21 na- lutinai susiorganizuota, dar- 
kurie gyvena išsiskirstę • bas paskirstyta ir jam dirbti 

pastatytos žinovų komisi
jos.

Buvo priimtas statutas, 
parašytas credo, išnešta pro
testo rezoliucija prieš Lietu- 

tt. Bet nežiūrint kad jie vieni • vos smurtininkus ir paruoš- 
nuo kitų yra atskirti tukstan- ' ias manifestas į visuomenę, 
čiais mylių, Į Tarybos šuva- Visa tai bus paskelbta musų 
žiavima beveik visi susirin- 1 ‘

_____________ Į ko. Ir nors ne visi jie vienodų
“Lietuvos Žinių,” į ^litinių

lai laiko sau didele garbe tu
rėti reikalų su Mussoliniu.

NE TUOS SUŠAUDĖ.
Rašydama apie buvusias 

Brooklyne 15 sausio protestu 
prakalbas, “Vienybė” sako;

“Dr. Vinikas, savo kalboje 
nurodinėjo, kad Smetona, pri
siekdamas tik ‘Vardan Dievo ib’ška 
visagalio.’ c ne ant konstituci- į 
jos, tuomi sumynė Lietuvos, 
konstituciją. įstatymus ir visą 
demokratybę. Sakoma. Kaune 
sušaudyta keturi žmonės. Bet 
kodėl nesušaudyta tie. kurie iš
vertė valdžią?”

Ištikro, teisinga pastaba. 
Komunistai buvo sušaudyti

i

Į
i
i

Į

i

tymų nėra.
Jeigu smetoniniai diktato- 

' riai šitaip bijosi, kad žmonės

CIALDEMOKRATU PAR
TIJOS BUS LEGALĖS.

nuošė, bet ne valstybės kon
stitucijoj.

čiu, tai jis turi išgyventi te
nai 10 metų. Be to da buvo 
manoma, kad amerikietis 
lietuvis negali ir nuosavybės 
Lietuvoj Įsigyti.

Tarybos pirmininkas adv. 
F. J. Bagočius išaiškino da
bar, kad taip visai nėra. Jis 
buvo parašęs tuo klausimu 

' buvusiam Lietuvos ministe- 
riui pirmininkui p. Sleževi
čiui laiškų ir gavo iš jo šitokį 
paaiškinimą:

Atvykęs iš Amerikos lie
tuvis gali tapti Lietuvos pi
liečiu iš pirmos dienos; išbu-

!

į

y !

timtaučių.
Nuosavybę gali įsigyti 

Lietuvoje net ir toks lietuvis, 
kuris yra Amerikos piliečiu, 
tik tokiam atsitikime jis turi 
gauti iš Ministerių Kabineto

šiame suvažiavime buvo ga-

garsųjį

i

Tikras Katalikas.

rio, 1
įk) visas didžiausias musų 
kolonijas — Brooklynų, Phi- 
ladelphija, Baltimorę, Chi- 
cagą. Binghamtonų, Bosto
nų, Clevelandų, Detroitu ir

spaudoj.
Tarybos pirmininku iš-

Anot “Lietuvos Žinių,”rix>litinių įsitikinimų — yra unKta adv. b. J. bagočius is oanomis ranKomis ouvonu- 
ministerių pirmininkas Vai- socialistų, šandariecių, kata-■! Bostono. sekretorium—stud. versta žmonių valdžia Lietu- 
demaras pasakęs Seime, kad’U^ų ’r visai nepartinių —bet; D. Pilka iš Bostono, o iždi- voje. Reakcininkai, kurie 
vyriausybė nemananti’ sta- visais opiais musų gyvenimo j ninku — p. J. Grinius, buvu- buvo priešingi caro valdžios 

ityti liaudininkų ir socialde- kausimais jie pasirodė be-Įsio Lietuvos prezidento bro- nuvertimui, užpuolė nakties 
’mokratų į nelegalę padėti. veik vienos nuomonės. Jei Į lis. iš Philadelphijos. Adv. laiku savo šalies teisėtų vy-mokratų į nelegalę padėti. ve’k vienos nuomonės.

nuvertimui, užpuolė nakties

Kaikurių jų partijos veikėjų buvo kokiy ginčų, tai tik Nadas Rastenis iš Baltimo- 
areštaviinas buvo laikinas techniškais klausimais, kaip rėš išrinktas vice-pirminin- 

įvykęs be geriau palaikyti kontaktas ku.I — -
į apsireiškimas ir
! vyriausybės žinios.

K. NORKUS JAU BRA
ZILIJOJ.

DIDŽIAUSIS AMERIKOS 
BANKAS.

Didžiausis Amerikoje ban
kas yra New Yorke. Jis vadi- 
našr'fCify National Bank of 
New York.”; Pabaigoje 1926 
metų žinoiiių. indėliai tame 
banke perviršijo jau bilioną 
dolerių ir pasiekė'. $1,083,- 
599,000 sumos. Nei vienas 
kitas bankas Amerikoj Miro
no dolerių da nėra turėjęs.

z-

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
LENKIJOJ.

Varšuvos žiniomis, Lenki
jos policija -susekė dideli 
komunistų suokalbį prieš 
valdžių ir daug komunistų 
areštavo. Varšuvoj buvo su
imti 32 komunistai, tų tarpe 
ir du Seimo nariai, nežiū
rint kad konstitucija garan
tuoja Seimo nariams asmens 
neliečiamybę.

riausybę ir, kuomet visi mie
gojo, nuvertė jų. Nuvertė ja 
vien dėlto, kad ji teisingai 
tarnavo liaudžiai, leido dar
bininkams organizuotis, lei
do streikuoti, leido kovoti 
už geresnį būvį.

Juodieji giriasi, kad jie 
padarę perversmų “be krau
jo.” Bet jeigu perversmas 
Įvyko be kraujo, tai ne jų 
nuopelnas, bet nuopelnas 
buvusios vyriausybės, kuri 
nenorėjo priešintis smurtui.

Taigi, lai gyvuoja Arrieri- Juodieji užpuolė valdžių ap- 
kos Lietuvių taryba! Lai ji siginklavę; jie net Seimų, 
vienija ir vadovauja musų iš- kur buvo susirinkę žmonių _______ r ___ ______ _

” ! Reporteris, išrinkti atstovai, apsupo' ir armijos dokumentuose.

Tarybos suvažiavimai bus 
laikomi kas melai.

su atskiromis kolonijomis.
Nors Taryba da nesenai

gyvuoja, bet nuveikė daug, Išrodo kad organizacinis 
Vienas žymiausių jos.nuo-»įmūšų visuomenės gyvenimas 1 v,.. x2 __ i • j* — —.K1 J L.•TX4a««Adv. Bagočiui tapo prisių- pelnų, tai padidinimas lietu-;dabar bus Įnėjęs jau tikron 

stas iš Brazilijos laikraštis vių imigrantų kvotos. Iki šiol ; vagon. Taryba yra tas bran- 
“O Estado de S. Paulo,” iš iš Lietuvos galėjo atvažiuot į duolys, apie kurį besispies- 
kurio pasirodo, kad tarp lie- Amerikon per apskritus me- ’ ’ ' ----- --------

tus tik 344’ žmonės; dabar Į 
gi, Tarybai pasidarbavus, j 
šita kvota tapo pakelta iki: 
494. Vadinasi, 150 lietuvių 
bus Įleista daugiau.

Kitas svat'būs dalykas, 
kokį Taryba atliko, tai iš- eivijų!

damos visos musų organiza
cijos "alės susilieti į vienų 
galingų Amerikos lietuvių 
sąjunga.

■
I

4

McDONALD NORI BŪT 
OWSIANOWSKI.

McDonald yra geras var
das, bet Ovvsianovvski geres
nis. Tokios yra nuomonės 
vienas chicagietis, kuris 
kreipėsi Į teismų su prašymu, 
kaęl pakeistų jo airiška pa
vardę į lenkiškų. Jis sako, 
kad jo prigimta pavardė yra 
Owsianowski, bet būnant 
jam Amerikos kariumenėj 
karo metu jo viršininkas ne
galėjo ištarti Owsianowski ir 
pradėjo jį vadinti McDo- 

;nald. Taip jis esąs užrašytas

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

To niekas nepeikia.

šitokia protesto rezoliucija : |bazarą linksmintis. Dėl d i-i
ir 1 _• zl AOM 1 . 1________ ’

CHICAGO, ILL.
uju susirinkimas “pa- 

i” fašistine Lietuvos 
valdžią.

Sausio 16 d. šv. Jurgio pa- 
laip^ rapijos Svetainėje kunigai 

iršų jis virto sušaukė ™
, * J «_______ CiAAvn r

’ mas nuo šio mitingo dar la- ■ 
biau paaiškėjo.

Kunigai save vadina pa
triotais. Bet keli gi iš jų pa
aukavo gyvastį už Lietuvos 
nepriklausomybę? Nei vie
nas. Tuom tarpu tie laisva
maniai, bedieviai, kuriuos 
vadinat išdavikais, ilsis po 
juoda žemele, atidavę savo 
jaunystę kovoj už musų lais
vę. Buvęs.

TORONTO, ONT., 
CANADA.

Kaip agentai apgaudinėja 
grinorius.

Pas mus Toronte praeitą 
sąvaitę atsilankė koks tai 
agentas, kuris sakėsi, kad be 
jokių kliūčių galis norinčius 
nugabenti Į Ameriką.

Pažiurėjus Į jį, vyras atro
do pusiau inteligentas, ir 
svarbu tas, kad jis sakosi 
esąs vyriausis “Keleivio” 
agentas. (Meluoja.—Red.) 
Bet, pradėjus toliaus su juo 
kalbėtis, pasirodė, kad jis 
“Keleivio” antrašo nežino. 
Tuomet pradėjom abejoti. 
Bet visgi pora vyrų radosi, 
kurie sutiko važiuoti. Mat 
jis apsiėmė vežti Įmokėjus 
jam nors trečdalį suderėti] 
pinigų, o kitus, girdi, galėsit 
atiduoti, kuomet gausit dar
bą. Tai tie vyrai sumokėjo 
jam po dalį pinigų, vienas 
30, kitas 20 dolerių ir nusi
pirkę gelžkelio tikietus išva
žiavo. Jie nuvažiavo iki 
Smith Falls, netoli Montrea- 
lo. Mat agentas sakėsi per 
kitur negalįs, kaip tik per 
minėtą miesčiuką, kur jo ir

giausia susipratęs ir aukš
čiausia už visus savo didelę 
kumščią kelia. Pamatęs po- 
licmaną, jis tiktai kišeniuj 
špygą rodė.

įdomus dalykas. Į minutą 
laiko persimainė visas ūpas. 
Žiuriu į dirigentą Vidiką, ar 
ir nenori tikėt, kad tai tie pa
tįs žmonės. Vos tik momen
tas atgal jie šoko kaip liūtai, 
o dabar sėdi kaip išromyti. 
Ir pats Trockis dabar jų ant 
kojų nepastatytų. Tartum 
koks “franeuziškas reuma
tizmas” juos butų suparaly
žiavęs.

“Naujienų” redaktorius 
tęsia savo kalbą toliau. Jis 
peria komunistams kailį, 
kad net kudlos dulka; bet jie 
tyli kaip nebyliai. Ot, rodos, 
užmiršo žmonės savo liežu
vius, ir gana.

Publika ploja kalbėtojui 
ir juokiasi iš komunistų. Jau 
net man norisi juos užtarti-. 
Žiuri Į dirigentą Vidiką, ar 
nepaduos jis “gaidos” nau
jai arijai, bet nieko — sėdi 
vyrukas, tartum žaibo pri
trenktas, ir pasijudinti ne
gali.

Prakalbos užsibaigė gra
žiai ir publika buvo labai pa
tenkinta. Išeinant iš salės 
vienas žmogus man pasakė: 
“Tai geresnio teatro aš kaip 
gyvas da nebuvau matęs. 
Aukavau doleri, ale verta 
buvo duoti dešimtinę.”

Auku buvo surinkta išviso 
$126.00.

Mitingas priėmė vienbal
siai šitokią'protesto rezoliu
ciją:

“Mes, Didžiojo New Yor
ko lietuviai, susirinkę A. L. 
T. S. 1-moskp. ir L. S. S. 19- 
tos kp. surengtame masinia
me susirinkime, sausio 15 d.. 
1927 m., Miller’s Grand 
Assembly didžiojoje svetai
nėje, Grand ir Havemeyer 
sts., Brooklyn, N. Y., išklau
sę pranešimų apie įvykusį

BROOKLYN, N. Y. 
Didelės protesto prt kalbos.

Sausio 15 dieną čia buvo 
socialistų ir sandariečių or
ganizacijų surengtos pro
testo prakalbos dėl pervers
mo Lietuvoje. Kalbėtojai iš 
socialistų pusės buvo * pa
kviesti “Naujienų” redakto
rius drg. Grigaitis ir “Ke
leivio” redaktorius drg. St. 
Michelsonas, o nuo sanda
riečių — “Tėvynės” redak
torius p. Vitaitis ir d-ras Vi- 
nikas. Buvo tikėtasi, kad ir 
adv. F. J. Bagočius bus.

Bet dėl didelių sniego pū
gų bostoniečiai atvažiavo 
pervėlai, todėl kalbėjo lik 
tris: p. Vitaitis, p. Vir.ikas ir 
drg. Grigaitis.

Nors oras buvo labai biau- 
rus, tečiaus publikos prisi
rinko kupina didžioji Mille- 
rio salė.

Komunistai atėjo susior
ganizavę triukšmą kelti. Sa
koma, kad per keliatą vaka
rų jie net repeticijas darė, 
mokinosi kokiais . balsais 
staugti, kuomet “Naujienų’’ 
redaktorius pradės kalbėti. 
Ar tas tiesa, ar ne, aš tikrai 
nežinau, bet sprendžiant iš 
to “kačių koncerto,” kokį jie 
tą vakarą Įtaisė, jie turėjo 
būt pusėtinai pasimokinę.

Pakol kalbėjo pirmuti
niai du kalbėtojai, komunis
tai tylėjo. Jie čėdyjo visą 
savo “štymą” socialistų kal
bėtojui, nes žinojo, kad jis 
duos jiems i kailį. Reikia pa
sakyti, kad iš pradžių jie ir 
drg*. Grigaičiui nesipriešino. 
Mat, iš pradžių jis jų nekliu
dė. Jis paaiškino -buvusios 
Lietuvos valdžios politiką, 
kaip buvo sudaryta su Sovie
tų Rusija nepuolimo sutar
tis, kaip buvo einama prie 
tokių pat sutarčių su kitomis 
valstybėmis, kaip Lietuva 
galų gale butų apsaugota 
nuo karo pavojaus, kaip bu
tų buvę galima sumažinti ar- perversmą Lietuvoj, ir kreip- 
miją, palenprinti piliečiams darni ypatingos domės ir 
mokesčius, ir tt. Kuomet kai- remdamiesi oficialėmis ži
bėto jas pagyrė buvusią vai- niomis dabartinės pervers- 
džią už susidraugavimą su mo vyriausybės, randame, 
Rusija ir pasmerkė fašistus, j kad Įvykintas Lietuvoj gruo- 
kurie tą valdžią smurtu nu-Įdžio 17 d., 1926 m. ginkluo- 
vertė, tai kai kurie “Laisvės” j tas nakties metu užpuolimas 
mokiniai buvo pradėję jau -Seimo, prezidento, ministe- 
net ploti. * Irių ir teisėtos vyriausybės

Bet čia drg. Grigaitis dūrė1 kas buvo padaryta be jokių 
pirštu į komunistus ir paša- i pateisinamų priežasčių šu
kė, kad jie negeresni už fa- i laužant Lietuvos konstituci

ją, Įstatymus ir žmonių va- 
i lią ir tuomi pastatant di
džiausiame pavojuje Lietu
vos piliečių gyvybę, turtą, 
ramybę ir net pačios respub
likos likimą bei nepriklauso
mybę. radome reikalingu iš
nešti prieš tai griežčiausi 
protestą ir reikalavimą grei
čiausio sugrąžinimo teisėtos 
konstitucinės vyriausybės, 
laisvės nekaltai suareštuo
tiems žmonėms, spaudai ir 
organizacijoms. Ir ypatin
gai mes smerkiame politini 
terorą ir mirties bausmę.

“Taipgi pareiškiame, kad 
mes visuomet rėmėme ir 
remsime tiktai konstituci-

S“

mokesčius. ir tt. Kuomet kal-

Kadangi šių metų gruo
džio 17 d., besirengiant Lie
tuvos visuomenei pagerbti 
Lietuvos prezidentą Kazį 
Grinių dėl jo 60-tų gimimo 
Sukaktuvių, ginkluota kleri
kalinių fašistų ir karininkų 
?auja nakties metu užpuolė 
prezidentą, ministerius ir 
Seimą ir smurtu nuvertė tei
sėtą Lietuvos valdžią;

Kadangi tie krikščionių 
lemokratų ir fašistų sukurs- 
yti smurtininkai suėmė Šim
us darbininkų vadų, uždarė 

laikraščius, sutrempė darbi
ninkų organizacijas, pasi
grobė jų iždus ir pasiskelbė 
^ave esant nauja Lietuvos 
valdžia;

Kadangi jie Įvedė krašte 
karinę diktatūrą ir žada pa
keisti respublikos konstituci
ją taip, kad jie galėtų valdy
ti kraštą prieš žmonių va
lią;

Kadangi Kauno diktato
rių teismas jau pasmerkė ke
turis žmones mirties baus
me ir už keleto minutų po 
nuosprendžio paskelbimo jie 
tapo sušaudyti: todėl

Tebūnie nutarta, kad šis 
Waterburio lietuvių susirin
kimas kelia griežčiausį pro
testą prieš krikščioniškus ir 
tautiškus fašistus ir jų begė
dišką smurtą; ir taip pat,

Tebūnie nutarta, kad šis

remdamiesi oficialėmis ži-

šistus. Komunistai, sako, yra 
tokie pat diktatūros garbin
tojai, kaip ir fašistai. Jus, 
girdi, komunistai, protestuo
jate dabar prieš fašistus. 
Bet kodėl jus protestuojat? 
Ogi todėl, kad fašistai Lietu-; 
voje šaudo komunistus, o ne 
komunistai kitus! Jei komu
nistai tenai šaudytų social
demokratus, tai jus sakytu
mėt: “gerai, taip ir reikia 
svolačiams!”

Komunistai sujudo. Jų di
rigentas Vidikas-Tauras 
nuo galerijos padavė “gai
dą,” ir salėj prasidėjo tik
ras “Katzenjammer.” Palei
do kakarines visas “Laisvės”

S-

dėsnio smagumo buvo pat u- į jECju;ų 
pinta ir rojaus skystimėlio, sveikinti
Laike tų linksmybių užsimu
šė vienas lietuvis D. Kolis, 
kuris, mat. mai, perdaug 
truktelėjo. L: jdamas I 
tais iš skiepo i vi 
atbulas am galvos žemyn 
ant cementinių grindų ir 
mirtinai prisitrenkė. Į ket
virtą dieną jis atidavė Die
vui dūšią.

Antras musų lietuvis Ja
nulis, kuriame dega fašistiš
kas kraujas, naujų metų 
šventėje, prisitraukęs nami
nukės, pradėjo • mušti savo 
seną draugą Al. Tūlas rusas 
užtarė mušamą lietuvį, todėl 
Janulis su stiklu rankoje!____________ J |
puolė prie ruso. Rusas leido-'bolševikų... - |si bėgti, o Janulis vytis. Be
sivydamas .Janulis parpuolė 
ir stiklais ranką susipiaustė. 
Sakoma nuo žaizdų jam už- 
sinuodyjo kraujas ir dabar 
jis guli ligonbutyje.

Musų miestelyje yra daug 
tikro kraujo lietuvių, kurie 
šliejasi prie lenkų. Jie dau
giau myli lenkišką, negu sa
vo prigimtą kalbą. Lietuviai, 
pabuskite, sarmata jums bū
ti išgamomis.

Pasaulio Vergas.

WORCESTER, MASS. 
Wore esterio žineles.

Sausio 11 d. mirė Juozas 
. . . . __ ,, Jankauskas, sirgęs vos apie
kia, J9S&1 Valdemaras ir jo g valandas. Velionis turėjo 
sėbrai yra ne Lietuvos teisė- 57 metus amžiaus. Palaido
ta valdžia, bet besązimški|tas 1?>d. sausio, lydint dide- 
uzurpatonai, kūne sulaužė.]jam būreliui žmonių. Paliko 
savo priesaiką ir sumynė 'dideliame nuliudime moterį, 
••<rąsto įstatymus; ir taip pat du sunu ir vieną dukterį. Su- 

Tebunie nutarta, kad šis nUs Vladas rūpinosi visais 
susirinkimas didžiai piktina-;reikalais. Kadangi Vladas 
si mirties nuosprendžiais ir,yra plačiai žinomas lietuvių 
žmonių galabijimais. ku-organizacijose, tad daug 
nuos atlieka Jclerikališki fa-Išmonių jam prijautė ir daly- 

ir;vavo laidotuvėse.
I « ♦ *

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
smarkiai auga. Metiniame

masinis susirinkimas pareiš-

šistai diktatoriai Kaune, 
pagaliau

Tebūnie nutaria, jogei šis 
susirinkimas reikalauja, kad _____________
tuojau butų sugrąžinta lais- ‘raporte paaiškėjo, kad Kliu
vę nekaltai suareštuotiems bas turi 320,000 pinigais ir 
žmonėms, spaudai ir darbi- $21,000 nejudinama nuosa- 
ninkų organizacijoms ir at-’vvbe — išviso 341,000. Na- 
steigta konstitucinė tvarka turi 651. Šiame pavasary 
Lietuvoje. Kol šitie reikalą- rengiasi statvti sau svetainę, 
vimai nebus išpildyti, Ame- * * * *
rikos lietuviai neduos jokios t Suvienytos Lietuvių Drau- 
paiamos Lietuvos neteisėtai gijos 30’d. sausio 1 
valdžiai. :“Minstrel Show”

Rezoliucija 
balsiai.
. Masinio mitingo komisi- Meškienė (Jablonskiutė). 
ja:

; visus Chicagos ir ! 
Cicero parapijonus “pasvei- ! 
kinti” fašistinę Lietuvos val
džią.

Tokių melų ir kolionių, to- : 
kios demagogijos aš savo 
gyvenime dar nebuvau gir
dėjęs, ką išgirdau iš kunigų 
lupų šiame susirinkime: šau
kė, keikė ir kas antrą žodį 
melavo. Tikrų tikriausiai 
melavo ir dūmė mažai girdė- 
jusiems apie Lietuvą žmo- 
neliams akis. Kaune buvus 

j valdžia, besiren
gianti atiduoti musų kraštą 
rusams ir lenkams. Katalikų 
vadai ii- Smetona buvo nu
tarti sušaudyti, pakarti po 
naujų metų. Senoji valdžia 
žadėjusi kraują lieti upėmis 
ir žudyt nekaltus katalikus ir 
visus patriotus.

Dr. K. Grinius, pirmas pa
kėlęs tautinio atbudimo 
obalsį “Aušros” laikais, stai
ga tapo bolševiku ir krašto 
pardavėju, kuriam vieta tik 
kalėjime. Chicagos lietuviai 
kunigėliai pamiršo, kad 
“Vilniaus Kelias,” ten ei
nantis katalikų sąvaitraštis, 
apie Grinių (Nr. 52) rašo: 
“Kad taip turės įvykti tai ro
do kilnus Prezidento Gri
niaus pasielgimas sunkia 
Lietuvai valanda, kuomet jis 
visai geruoju atsisakė nuo 
savo vietos pareikšdamas, 
kad Lietuvos gerovė ir svei
kata jam už vis labiausia 
rupi...”

Kunigai, bijodami pasa
kyt teisybę apie konstituci
jos ir valstybės pamatų lau
žytojus, visus priešingus 
sau žmones išvadino krau
geriais, pardavikais ir tt. Ar 
bereikia didesnės demago
gijos! Neveltui žmonės sa
ko : pas musų kunigus ant 
krutinės kryžius, o širdyje 
velnias.
“Šaudyt juos tūkstančiais.”

Pralotas A. Krušas, vy
riausias lietuvių bažnyčių 
galva, besidžiaugdamas.kad

HAVERH1LL, MASS. 
Vasario 6 bus prakalbos. 
Kalbės “Keleivio” redakto

rius drg. Michelsonas.
Haverhillio lietuvių drau

gijų komitetas rengia pro
testo prakalbas prieš Lietu
vos fašistus, nuvertusius tei
sėtą Lietuvos Respublikos 
valdžią.

Prakalbos Įvyks nedėlio
ję, 6 vasario, 2 valandą po 
pietų, Kliubo Salėje. Kalbės 
“Keleivio” redaktorius, drg. 
S. Michelsonas.

Visi Haverhillio lietuviai 
kviečiami ateiti ir kartu pa
reikšti savo protestą prieš tą 
negirdėtą smurtą, kokį pa i

------ z -- Y ----cx— į milKJUj iinvduiunty jvf jlx 
darė gauja ginkluotų pikta-1 automobilis stovi. Išlipus iš 
darių, pasivadinusi fašistais, ų-aukinio nuėjo Į restauran-S- ! ..... 1-

O — y ------------------------.   . 7

rengia!Lietuvoj persekioja visus da- 
______ ____ naudai bartinių diktatorių priešus, 

priimta vien- Lietuvių Svetainės. Visu ren- sušuko didžiu balsu, kad 
gimo darbu rūpinasi p. M. juos reikėtų iššaudyti tuks-

Geo. J. Lasky, 
Jonas Kvaracejus, 
G. J. Kazlauskas.

tą pavakarieniauti. Dabar jis 
sako, reikia patelefonuoti 
pas brolį, jis turįs daugiau 
grinorių atvežti. Atlikus tas 
ceremonijas jis išėjo sėsti i 

1 automobili ir rengėsi važiuo
ti. Tuo kartu iš kur tai atsi
rado žmogus ir apsidairęs 
sušvilpė. Tuojaus pribuvo 2 
policininkai dr agentą areš
tavo, sakydami: “Mes tavęs 
senai jieškom.” Tada vienas 
iš važiavusių, kuris moka 
angliškai kalbėti, klausia: 
“Kaip gi bus su musų įmo
kėtais pinigais?” — “Ar tai 
jus sykiu su juo važiuojat? 
Iš kur jus?” Užsirašė jie gri- 

1 norių antrašus ir agentą nu
sivedė, o juos paliko. Tada

WATERBURY, CONN.
L. P. Draugiją Sąryšio 

darbuotė. ,
Sausio 16 d. Įvyko Water- 

burio lietuvių protesto mi
tingas, kurį surengė Water- 
burio Lietuvių Progresyvių 
Draugijų Sąryšis varde dvy
likos draugijų, kurios pri
klauso šiam Sąryšiui. Šio 
masinio mitingo tikslas buvo 
išnešti protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos klerikališkus 
fašistus už padarytą smurtą 
Lietuvoje, t. y. už nuverti
mą teisėtos Lietuvos žmonių 
išrinktos valdžios.

Kalbėtojais buvo užkvies- grinoriai neturėdami ką da 
ti: adv. F. J. Bagočius iš Bo- ryt, sugrįžo į Torontą, išlei 
<tono, adv. C. M. Lukošius dę maždaug po 45 dol. 
vietinis ir kiti. Tečiaus adv.! Todėl, j 
F. J. Bagočius nepribuvo, 
bet Į jo vietą atvažiavo drg.
S. Michelsonas, 
redaktorius. Ir publika bu- sausas vyras, akys mėlynos, 
vo pilnai patenkinta drg. S. apie 30 metų amžiaus, savo 
Michelsono prakalba. Žmo- pavardę pasirašo kartais Do- 
nių prisirinko pilna Ventos ” ’ «
Svetainė.

Į prakalbas buvo atėjęs ir 
vietinis dusių ganytojas 
Bakšys. Jis klausėsi prakal
bu su atyda. Tūli manė, kad 
gal vyčiai pradės kelti ler-’........................ ... ........
mą. Tečiaus niekas jokio ler- cionais mirtis rspiese iš musų 
mo nekėlė. Prakalboms pasi- 
baigus tiktai vienas klausi
mas buvo pastatytas, būtent : 
“Ar teisybė, kad buvusi so
cialdemokratų - liaudininkų 
valdžia Lietuvoje steigė len
kiškas mokyklas?” Į tą 
klausimą drg. Michelsonas 
atsakė labai tinkamai. Ir 
dauginus klausimų nesura
dus, pirmininkas G. J. Las
ky perskaitė parengtą pro
testo rezoliuciją ir paprašė 
publikos, kurie sutinka su ta 
rezoliucija, kad atsistotų. 
Suūžė visa svetainė — atsi
stojo visi. Tada pirmininkas 
•Sako: “Atsistokit tie, kurie 
priešingi šiai rezoliucijai." 
Nestojo nei vienas. Reiškia, 
vienbalsiai rezoliucija pri
imta. Ir kunigas Bakšys, 
matomai, su rezoliucija suti
ko. Labai gerai, kad ii- musų 
kunigai pradeda teisybei ne- 
•ipriešinti.

Buvo renkamos ir aukos. 
Surinkta $30.00 parėmimui 
Lietuvos žmonių kovos su fa
šistais.

Dabar noriu pranešti Wa- 
terburio visuomenei, kad su- 
batos vakare, 5 d. vasario, 
Venta Hali, 103 Green st., 
Waterbury. bus puikus ba-( 
liūs. Rengia Lietuvių Laisvas 
Kapinynas, kurą Pa^a/^° J (Silikę darbuosimės su padi- 
draugijos. lai bus paskuti- energija. Draugas,
nis balius prieš uzgavenias. i_______ __ ____________

Sąryšio korespondentas. (Koresp. tąsa ant 5 pusi.)

gerbiamieji lietu
viai, apsisaugokit nuo nepa
žįstamų agentų.

“Keleivio”, šis agentas yra aukštas,

naldson, c kartais Baigalat. 
gyvenąs už Chicagos.

J. Jokubynas.
itančiais. Kun. Vaičiūnas sa
vo kalboj pataisė, kad tuos 
priešus turėtų iškarti... Va
dinasi, jie nusispiovė ant 
Kristaus mokslo apie artimo 
meilę ir ant Dievo prisaky
mo “neužmušk.”

Čia jokių aiškinimų ne- 
W. Vaikas.* 'reikia. Klerikalų nusistaty-

SAGINAW, MICH. 
Mirė Petras Jurėnas.

Gruodžio 23 d., 1926 m.

tarpo gana veiklų draugą 
Petrą Jurėną, 35 metų am
žiaus. P. Jurėnas prigulėjo 
prie Saginaw pirmeiviškų 
organizacijų, kaip tai A. L. 
D. L. D. ir progresyvės Lie
tuvių ir Lietuvaičių palaipi
nės draugystės.

Petras dalyvaudavo gana 
tankiai Įvairiuose pirmeivių 
narengimuose, kaipo geras 
lošėjas. Paskutiniu laiku mo
kinosi lošti veikalą ant nau
jų metų. Bet tuo tarpu susir
go plaučių uždegimu ir Į 
ncnktą dieną persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Todėl Sagi- 
naw progresyviams lietu
viams buvo nelinksmos Ka
lėdos, netekus tokio veiklaus 
draugo.

Petras paliko Lietuvoj se
ną tėvą ir vieną seserį. Taip
gi šioje šalyje paliko broli 
Antaną Chicagoje ir seserį 
Uršule Gvirgždiene Benton, 
III.

laidotuvės buvo 27 gruo
džio. Nors tai buvo dirbama 
diena, bet atiduoti draugui 
paskutini patarnavimą daly
vavo net 40 automobilių. 
Prie kapo pasakė atsisveiki
nimo prakalbą draugė Kru- 
kaitienė iš Detroito.

| Ilsėkis, Petrai, šios šalies 
- žemelėje amžinai, o mes pa-

I - * *

Vasario 11 d., Worceste- 
rio Lietuvių Taryba rengia 
paminėjimą Lietuvos Nepri- 

Šios aukos tapo surinktos klausomybės. Kartu bus iš-
kevai su fašizmu Waterbu- neštas protestas pneš Lietu
vio Lietuvių masiniam mitin- vos fašistinę valdžią. 
ge, sausio 16 d.:

P. Motiečius davė $2; po : 
31 aukavo: A. Puniškis, G. 1 
Kačergius, Ona Eidukevi- J 
čienė, S. Senkus, J. Kuraus- < 
kas, Mrs. Satulienė, Ant. I 
Mačiokas ir J. Matutis; po i 
50c. aukavo: Mr. šervins- I 
kas, M. Kirminaitis, K. Lu- I 
cas, J. Bugailiškis, Alb. Kuš- I 
lis, V. Radžiūnas, A. Radvi- I 
la, F. Mileckis, L. Pranskie- I 
tis. Mrs. Asevičienė, K. Ase- ' 
vičius, Mrs. Matas. M. Li- ' 
šauskas, M. Dūda, G. Dži- ' 
nauskas, M. Ciplijauskas, J. 
Trečiokas ir Jokūbas Ažuna- 
ris. Viso su smulkiais $30.00.

Už Sąryšio valdybą:
G. J. Kazlauskas,

820 Bank st., Waterbury. Į 
-------------- i

PORTAGE, PA.
Lietuvio užsimušimas. Kito 

lietuvio sužeidimas. Lietu
viai lenkberniai.

Musų miestelio lietuviai

choras. Balsų buvo visokių J nj2į demokratingają nepri- 
baubė kaip buliai, žviegė klausomos Lietuvos vyriau- 
kaip paišai ir staugė kaip svbę jr bj kokia vyriausybė 
šunes. Kad parodžius dau- sudaryta smurto keliu gali 
giau komunistiško susiprati- Į laukti tiktai griežto pasi
nio, trypė kojomis, švilpė ir ■ priešinimo Įvairiais mums 
daužė kėdėmis grindis. ........................

Išrodė, kad Brooklyrte tu-1 
rėsime jau sovietų valdžią. I 
Bet salės dženitorius, mato-j 
ma tikras buržujus, ėmė ir į 
sugadino visą “revoliuciją.”- 
Jis pašaukė policiją. Ir kaip 1 
tik policmanas salėj pasiro- tos Svetainėj Įvyko didelis 
dė, visi “revoliucionieriai”, mitingas, surengtas Water- 
iš “Laisvės” Kremliaus pra- j būrio 'Lietuvių Progresyvių 
dėjo kišti galvas po sėdynė-(Draugijų Sąryšio, prie kurio katalikai neturi savo mulki
nus. Lygiai kaip kurapkos, priklauso dvylika draugijų. |nyčios, tai daugelis jų pri- 
pamačiusios - vanagą — gal-; Kalbėjo “Keleivio” redakto-1 guli prie lenkų parapijos, 
vos i sniegą, o vuodegos te- l iūs S. Michelsonas ir vieti- ’ Sakoma, lenkų kirpikas ap- 
gul sau žinosi. Dirigentas nis adv. C. M. Lukošius. 
Vidikas-Tauras taip nusi-Į Varde viršminėtų draugi- 
gando, kad net paišelį iš ran- jų buvo išneštas protestas 
kos išleido ir jis nukrito nuo prieš Lietuvos fašistus, nu- 
galerijos i salę. Nusigando vertusius teisėtą Lietuvos 
aet Buivydas, kuris yra dau- Respublikos valdžią. Išnešta
•

galimais budais.”
Kalnavertis.

WATERBURY, CONN.
Protesto mitingas.

Sausio 16 d. vakare Ven-

kerpa lietuviškom buriutėm 
vilnas gana, striukai.

Per naujus metus lenkų 
svetainėj buvo bažnytinis 
bazaras. Kitnigėlis Įsakė vi
soms savo buriutėms eiti Į tą

reis-
savo

Jums patartina pasirinkt geriausia 
W. S. QUINBY CO.

CHICAGO BOSTON. NEW YORK
291 Atlantic Avė

vies-
pasi-

SUTAUPYK ’/s
Ant Geros Kavos Išlaidų

v

ŠTAI kava, kuri yra parduodama tiesiog jūsų groser- 
ninkams, be tarpininkų uždarbio. Ji parduodama 

kartoniniuose pakeliuose, ne blokiniuose. To pasekmėje 
sutaupoma vienas-penktadalis tos kiek kainuotų šita ka
va darant kitaip.
Jus gaunate šitoje kavoje — La Touraine (Extra) — ge
riausią kavos rūšį, kokia yra žinoma. Tai yra stebėtinas 
mišinys keturių geriausių kavos rusių, kokias šios žemės 
Tropikai gali užauginti.

Visose CrtMmiėse
.*>«»<•. Maras.

Šita kava laimėjo aukščiausią vietą 
Naujoj Anglijoj—gimtinėj geriausiu 
rūšių kavos. .Jos parsiduoda daugiau
sia. Ji naudojama geriausiuose 
bučiuose ir namuose, kurie yra 
žymėję savo svetingumu.

Meldžiame patirti, ką šita kava 
kia tau ir jums. Telefonuokite
groseminkui, kad atneštų pakeli. Jus 
busite linksmos, kad apie šitą kavą 
sužinojote.

Sąryšio korespondentas. (Koresp. tąsa ant 5 pusi.)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

“macus." Del to buvo jau r.e 
vienos žydų skerdynės. Mes 
da neužmiršom, kaip anais 
metais pati caro valdžia Ki

jeve kaltino vieną žydą **pa- 
piovimu" krikščioniško \ ai- 
ko, ir lietuvių kunigas Pra
naitis ėjo į teismą liudyt, 
kad žydų tikėjimas tikrai 
reikalaująs krikščioniško 
kraujo.

Ar galima tuomet stebėtis, 
kad kiniečiuose yra tokia pat 
nuomonė apie krikščioniu- 
Tikėjimai 1 
laikomi.

Meksikos
Nikaraguos
rius! Tai prasižengimą

I.......................... , o
visi ant prietaru

* *

valdžia remia 
revoliucionie- 

• ’č- 
kia Wall Štreeto agentai sa- 
vo propagandoj.

Bet VVashingtono valdžia 
remia Nikaraguos diktatorių 
Diazą, sako Meksika. Kodėl 
gi Washingtonui tas turėtų 
būt valia, o Meksikai—ne?

1\ _ _ I Partiją. Dabar jis stojo kai-J
I |x) r |llllll) 11 i po Darbo Partijos atstovas ir 
17W ^*****111.H {rinkimuslaimėjo4,679balsų' 

: dauguma. Kandidatai buvo' 
'.pastatyti trijų partijų. Balsų; 
Įgavo: Darbo Partija 16,145.Į 
konservatoriai 11,466 ir Ii-j 
beralai 2,885.

Angliakasiai sugrįžo į darbą 
t •?'" i Britanijos angliakasiai poIJ&'-P‘ynių ntėnesip sunkL

Socialdemokratų šeimyna 
didėja.

Norvegų darbininkų par
. • *“ ~ - tija.su . .

ligi šiol veikė atskirai. Dabar 
nutarė susijungti su social
demokratų partija ir tuo bu
du sūdan ti vieningesnį dar
bininkų judėjimą. Susijun
gimo socialdemokratų ir 
darbininkų partijų kongre
sas įvyks 1927 m. sausio 30d.

DARVINAS IR JO MOKSLAS.
Garsusis mokslininkas, lų, iš kurių per trumpą laiką 

Daivinas gimė 1809 m. vasa
rio m. 12 d. Anglijoje šrius-į 
bėrio mieste. Mokėsi Edin-i 
burgo ir Kembridžio univer
sitetuose medicinos ir teolo
gijos. Tečiau nebuvo nei gy- 
;dytoju nei kunigu. Jis pagar- i 
: sėjo kaipo mokslininkas 
j gamtininkas. Mirė 1882 m. 
Į balandžio m. 17 d. sulaukęs 
; 77 metus amžiaus.

Pastarieji šimtmečiai, 
ypač devynioliktas ir dvide
šimtas yra ryškus tuomi, kad 
viskas mėginama pastatyt ir 
suverti ant vieno bendro pa- 

į mato. t. y. žiui-ėti “moksliš
kai.”

Bet mokslas nėra kokia 
apipelėjus ir nuo laiko ir vi
suomenės nepriklausanti ga- 

Į lybė, jame taip pat atspindi 
į šių dienų istorijos varomoji 
j jėga — klasių kova. Daigi
no nuopelnas yra tame, kad 

į jis tyrinėdamas gyvąją gani-

gali išaugti milijonų-milijo- 
nai. Kas normuoja jų pašė
liškai dideli prasiplatinimą? 
Mirtis pražudo aibes gyvūnų 
gimstančių, bręstančių ir su- 

j augusių, palieka, “išsiren- 
ika” (“atranka”) tik tie. ku
rie geriau yra “prisitaikę,” 
užtat (a) kova su visa aplin
kuma ir (b) kova tarpusavy 
visur viešpatauja gyvūnijoj, 

Į ši kova ir yra “kova del bu- 
1 vio.” Buvo žmonių (pa v. ru
sų anarchistas Kropotki- 
nas), kurie suprato kovą del 
būvio labai siaurai, būtent, 

j kad vienos ar kitos rūšies gy- 
i vunai turi visada vienas nai
kinti kitą (“piautis"), o gir
di gamtoje, esą susida
rančios gyvūnų bendrijos, 
kad gintis nuo bendro prie
šo arba kovoti su nepatogio
mis sąlygomis. Šiokie apsi
reiškimai nėra suvis abejoti
ni, bet jie suvis 
rauja 
“kovai

;Ęuvo žmonių, pav., Spen- 
ceriš, kurie Daivino nusta
tytus'“kovos del būvio” dės
nius fjrvunijoje be jokių ce
remonijų ir atodaira pernešė 

į į visuomenės gyvenimą. Čia 
į girdi irgi išsilaiko tik stip- 
: resnieji labiau prisitaikę 
žmonės, o su kitais visais 
prastai sakant šakalio vai
kais nėra ko užsiiminėti. 
Taigi žmonijoje einanti ko- 

' va del būvio — kur vienoje 
{vietoje “gabesnieji" sunai
kina silpnesnius, o paskiau 
viena stipresnė tauta pratK,-

• janti kitą — taip ir turi but’b 
į Kas šiandien tautoje ar valšr
• lybėje labiau “prisitaikęs,
į tas yra gabesnis ir laisvesnis. 

■ Be abejo, darbininkas, kad 
i ir su didžiausiomis pro-

• * to ir jausmų jėgomis, turi. 
Į skursti badu ir šalti, parduo-

kovos sugrįžo į darbą. Tikslo 
nepasiekė, nes badas priver
tė pasiduoti. Sutartys suda
lytos laikinos ir atskirose 
apylinkėse nevienodos. Dau
gely vietų turės dirbti po 8 
vai., kitur po 7 ir pusę vai., 
vjetoj 7 vai., kaip anksčiau 

įbuvo. Ne visi darbininkai 
Įgali sugrįžti į darbą, nes kai 
kurios kasyklos užgriuvo. 
Be to. kasyklų savininkai nu
sistatė sutvarkyti kasyklas 
taip, kad apie 200.000 darbi
ninkų liks visai išmesti iš 
darbo.

Darbininkams belieka 
ruoštis prie naujos kovos.

Rinkimai Danijoj.
Danijos socialdemokra

tai. neturėdami parlamente 
daugumos, buvo sudarę val
džią. Nežiūrint opozicijos 
obstrukcijų, per trumpą val
dymo laiką jiems pasisekė 
'daug gero kraštui padalyti. 
Daug pasiekė del taikos ir 
nusiginklavimo, kas sumaži
no nereikalingas išlaidas ir 
palengvino mokesčius. Su
dalė arbitracijos sutartis su 
Vokietija. Švedija, Norve
gija. Suomija, Francuzija ir 
Lenkija. Buržuazija bijoda
ma, kad socialdemokratai 
negautų krašte didelio pasi

tikėjimo. neleido tinkamai 
dirbti. Todėl lapkričio mėn. 
buvo paleistas parlamentas 

i ir nauji rinkimai įvyko gruo- 
, džio 3 d. Socialdemokratai 
gavo 27471 balsų daugiau 
negu praeitais rinkimais, bet 
(lėliai buržuazinių grupių 
susiblokavimo neteko dvie
jų mandatų. į šį parlamentą 
socialdemokratų įeina 53 at
stovai. agraių 46, konserva
torių 30. radikalų 16 ir vo
kiečių partijos 1 atstovas, 

i nepravedė nė 
is medžiaginiai ir moraliai vieno atstovo, bet pagelbėjo

Amerikos Lietuviu 
Tarybos Atsišau

kimas.
(Manifestas.)

I 
I

Amerikos Lietuvių Tary
ba, įkurta Penktame Visuoti
name Amerikos Lietuvių Su- 

__  ir įgaliota rupin- 
rinkti iš numirusių, tis Amerikos lietuvių tauti- 

Į niais ir kultūriniais reika
lais, kaip lygiai ir priaugan
čios musų kartos auklėjimu, 
šiuomi kreipiasi į Amerikos 
lietuvių visuomenę, prašyda
ma laikytis Tarybos “Cre
do" nustatytų principų ir eiti 
prie užbrėžtų jos tikslų. Mu
sų visuomenė gali ir privalo 
prie to prisidėti šitokiais bu
dais:

1. Remiant visomis išgalė- Komunistai 
ms 
Amerikos Lietuvių Tarybos buržuazijai laimėti, 
darbus ir pastangas.

2. Visoms draugijoms. ( 
kuopoms, kliubams, meno' 
rateliams ir visoms musų vi
suomenės organizaci joms 
prisidedant prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos numaty
tomis Tarybos statute sąly
gomis.

3. Kiekvienam sąmonin
gam lietuviui skleidžiant vi
suomenėje tą mintį, kad vi
sa organizuota ir demokrati
nė Amerikos lietuvių visuo
menė turi veikti iš vieno.

4. Nepraleidžiat nei vie
nos progos neparaginus čio
nai gimusios ir augančios 
jaunuomenės dėtis prie A- 
merikos lietuvių visuomeni
nio darbo.

Amerikos lietuvių gyveni
mas priėjo jau prie tolyio 
laipsnio, kad jeigu nieko ne
dalysime, tai trečia musų 
tautos dalis turės žlugti sve
timtaučių bangose. ______
šimtų tūkstančių lietuvių, iš 
visų musų organizacijų ir įs
taigų liks tiktai atminimas, 
kad Jungtinėse Valstijose 
gyveno kitąsyk lietuviai. Bet 
Amerikos Lietuvių Taryba 

, daiys viską, kad prie to ne
prieitų. Ji paskelbs savo 

. “Credo.” pareikš savo užda- 

. vinius ir pasakys, kas ir kaip 
reikia daryti, kad Amerikos 
lietuviai galėtų save išlaikyti 
ir savo broliams Lietuvoje 
padėti.

Bet šito pasiekti galima 
tiktai bendromis musų de
mokratinės visuomenės jė- 
goipis. Tiktai dirbdami vie
nybėj kultūros darbą ir bur
dami savo spėkas apie Tary
bą, Amerikos lietuviai galės 
atsilaikvti prieš tuos pavo- Iv. įvykus susirėmimui, du 

™kikai ir 
aonys plauną kiniečiu vai- T.o<le Taryba ragmą or
kos ir gerią jų kraują. ganizuoti visose kolonijose

Nejaugi’ kiniečiai galėtų [^SzacHu^eti 
tokioms pasakoms tikėti? k -1 organ zac jų let es ta 

Bet kodeine? Juk patįs 
gatus, ale nežinojom, kiek krikščionys platina tokias 
kokių rinkti. Mano kūmas U- pasakas apie žydus. Rusijoj, 
ganosis padavė įnešimą, kad Lenkijoj, Rumunijoj ir Lie-

ale sekretorius per- tamsus žmonės tiki, kad žy-
- • • ............................. i T ** ' ” ”

išrinkti krikščioniškas

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!... Brrr!...

—Ką tu čia garbini, tėve, 
kad nuo šalčio tavo dantis 
barška.

—Jes, vaike, pasiutusiai 
šalta. Ale jeigu Dievas pa
dės, tai aš neužilgo įsitaisy
siu gerą overkoutą. Gal tu, 
Maike, man kiek nors paau
kautum šitam tautiškam rei
kalui?

—Jei tu, tėve, tikiesi pa
galbos nuo Dievo, tai kam da 
manęs prašai? 
vo, tegul jis tau padeda.

—Jau Dievas man padėjo, 
vaike. Aš turiu jau du guzi- 
ku del pradžios.

—Geriau, tėve, paprašyk 
Dievo, kad jis tau duotų 
ploščių, o guzikus aš tau 
gausiu.

—Kad Dievas toli, vaike, 
tai greitai negalima su juo 
susižinoti, o aš neturiu čėso 
laukti, ba overkoutas man 
reikalingas greitai.

—O kur gi taip skubini?
—Skubinu, vaike, į vyčių 

seimą. Neužilgo turėsime 
Bostone didelius maniebrus. 
kur susirinks visi zakristi jo
nai, visi škaplerninkų pulkai 
ir visos davatkų komandos. 
Aš, kaipo staršas lietuviško 
vaisko generolas, turėsiu pri- 
žiūrėti visą paretką ir vešu pajp sykjs jr pritinka būt. 
visą cibuliarną maišą per 
South Bostoną. Taigi man 
reikalingas geras ilgas over
koutas, kad generoliškose 
mano kelinėse nesimatytų 
skylių.

—Girdėjau ir 
kad jus raošiat kažin kokį 
ten suvažiavimą. P

(gyvų, kas reiškia, jog kitus važiavime 
reikia ‘ ‘ ‘ \
'Pakilo diskucijos, per biskį 
■tik nesusifaitavom, ir vis-
tiek negalėjom nieko supra
sti. Taigi, kaip tu, Maike. 
daug žinai, tai ar negalė
tum man išvirozyt, kaip tas 
gali išeiti, kad į tokį vožną 
seimą reikia rinkti negyvus 
delegatus?

—Čia išeina taip, tėve, 
kad jus nesuprantat, ką rašo 

__________ jūsų pačių organas. Liepda- 
Prašvk Die- mas jums rinkti daugiausia 

1 “gyvy” delegatų, jūsų laik
raštis. matoma, norėjo pasa
kyt, kad jus rinktumėt to
kius. kuine daugiausia pasi
žymi darbštumu ir suma- 
ningumu.

—Tai kodėl, vaike, musų 
“Darbininko" radzibatorius 
taip neparašė, kaip tu sakai? 
Kam jis sako, kad daugiau
sia reikia rinkti gyvu? Juk iš 
to išeina, kad negyvus irgi 
reikia rinkti, tiktai gyvų turi 
būt daugiau.

—Taip, tėve, pasakymas 
netikęs: bet čia juk ne mano 
kaltė.

—Na. tai ačiū, vaike, kad 
tu man šitą išklumočijai. Aš 
jau buvau nusistatęs balsuot 
už šventą Jurgį. Sakau, jis 
yra visokių gyvulių patro
nas. tai tokiam seime jam

aš, tėve.

J

Vėliausi laimėjimai.
Vėliausi musų draugų so-ĮJJ n^tatėTjogčranė'ra meko 

ciahstų laimėjimai buvo!amžino įr pastovaus. Pasi- 
Suonnjoj. Latvijoj m Fran-|remdamas tūkstančių tvri- 
cuzi joj.. e: neto jų daviniais, suglausda-

_ Suomijoj ir Latvijoj. so-Į mas juos į vieną tašką, ir 
cialistai paėmė valdžias į Į patg turėdamas žvmių moks- 
savo rankas, o Francuzijoj j iįninko gabumų, ‘ aiškiai nu- 
paskutiniais rinkimais daug statė gyvūnijoje ir augmeni- 
socialistų buvo išrinkta į Se-joje )>ušiu viena iš kitos kili- 
natą. ' w” ............

Socialistų intaka Francu-___  ___ _ _____
zijoj taip sustiprėjo, kad vadinama?evoliucija? 
parlamentas išrinko socialis- Uncijos ‘ ‘ 
tą net savo pirmininku.

mą. Vienos rūšies išsivysty
mas i kita gamtamokslyje 

" . Evo-
mokslas galutinai 

pakirto kojas pasakoms apie 
“sutvertojų” malo- 
“tvėrė” tik šešias 

“Tvėrimas” ėjo ne 
ar septynias d te

eina ir šiandien; 
dėsnius nustatė

PASTABOS

nepriešta-
Darvino nustatytai 
del būvio.”

visokias ’ 
nes, kurie 
dienas, 
per šešias 
nas. bet 

: “tvėrimo
Darvinas.

Todėl kad Daivinas su
griovė amžinybių galybę, 
prieš jį visuose kraštuose 

.šėlsta įvairių tikybų klerika
lizmas.

Kas nustato kūrybinį pro- damas save darbdaviui, kur
■ cesą gamtoje? reikalinga ne darbininkas

Daivinas pamatiniais skai-Į kaipo žmogus, bet kaipo 
tė šiuos tris dalykus, būtent:; įrankis, iš kurio galima turė
ki) paveldėjimą, (2) nuo :i didesnė ar mažesnė nau- 
įvairių sąlygų kitėjimą ir(3) da. Todėl spenceriškai su- 
atranką (nelabai vykusiai prastas daivinizmas virto 
vadinamą “kovą už būvį”). į buržuazijos dvasiniu ginklu, 

1) Paveldėjimas yra ture-' kuriam ji gynė ir gina savo 
s, militarizmą ir 

girdi kad stipresnieji 
---- _” mažiau prisitaikiu

sius esą pačios gamtos esmė
je. Darvinas, tiesa, kovos del 

, būvio vaizdą ėmė iš ekono- 
; misto Maltuso, bet pats jį 
’ taikė vyriausia i gyvūniją, 
atidėdamas sale žmonių so
ciali gyvenimą. Buržujų- 
Jaivinistų tvirtinimas yra to
dėl klaidingas, kad jie ne
mato skirtumų ir bendrumų 
tarp gamtamokslio ir visuo
menės mokslo. Antra vertus, 
šiandieninėje visuomenės 
tvarkoje “silpnieji” nemir
tinai sunaikinami, bet pa
verčiami proletarais ir ku
rių pasaulyje vis eina didyn, 
bet ne atbulai. Trečia tas 
pats žmonijos “prisitaiky
mas" turi vesti, kad butų iš
naikintos bereikalingos žmo
nių skerdynės (karai) ir visi 

; nenormalumai nuosekliai iš
einą iš kapitalistinės tvar
kos. Tik tuo budu žmonija 
tegalės padidinti savo jėgas 
kovai su gamta; šioj srityj 
laukia didelė pažanga, jei 
bus sunaikintos slopinančios 
dabartinės tvarkos sąlygos. 
Šiandien darvinizmą su
pranta vienaip darbininkas, 
kitaip buržujus arba kleri- 
k Jas. Darvinas nustatė dės- 
ninfc na vyraujantį organi
nėje g«_ toje, Marksas gi 
specialia* ’suomenės gyve
nime. Einai*. Darvino dės
niais yra išvystu • dauguma 
šių dienų gamtan*. kslio ša 

į kų, visi žinomi fa*, ū čia 
grupuojami apie auks. ai: 
pažymėtus sumetimus. * 
sumetimai vis labiau ir la 
biau verčia žmoniją gilintis 
Į platesnes sritis, tapdami 
kelrodžiais, o tuo turi būti 
kiekvienas tikras mokslas*

Klerikalų -Fašistų 
Himnas. 1

Mes fašistai ir klebonai.
Lietuvos tikri valdonai;
Nors piliečiai mus nerinko, 
Viešpatauti mums patinka.
Vos rinkimus pralaimėjom. 
Sąmokslą daryt pradėjom.
Ir slaptomis susitarę
Mes pakelėm valdžiai karę.
Naktį miegant ją užpuolėm.
Su durtuvais, su kanuolėm
Ir nuvertę ją nuo kojų
Patįs jos vieton atsistojom.

Nors mus niekas neišrinko. 
Bet ponauti mums patinka: 
Valstybinės gerai mauksim.
Po cigarą užsitrauksi m.

Ir alaus pilni uzbonai.
Pasirėdę mes it ponai;
Ančių, vištų kiek tik reikia.
Nors piliečiai mus ir peikia.

Mes bedievių neatbosim,
Lietuvą savaip dorosim:
Mes Glovackį paliuosuosim.
Dvarą vėl jam atiduosim.

Visas unijas išgriausim, 
Visus vadus jų išsmaugsim. 
Davatkynų pristatysim. 
Savo lizdą ten suvysim.

Niekas tuomet mums nekenks.
Prieštarauti neįstengs;
Lietuvą pasidalysi m.
Jos diktatoriais paliksim.

Nebaisus dabar bus Trockis.
Nes mus remia pons Pilsudskis. į Niekas nėra taip karikaturiš- 
Tad bedievių nebijosim.
Lazdomis per šonus tvosim.

•

Kai studentai protestavo.
Mes juos lazdom apginklavom.
Ir nevienas požėlinis
Paragavo ąžuolinės.

Tur žinoti, kas mes esam.
Kad Lietuvai šviesą nešam: 
Laisvus laikraščius uždarom 
Davatkynus atidarom.

Esam žmonės pamokyti, 
žinom šalį kaip valdyti; 
Kam lazdos da neužteks.
Tas kalėjiman pateks.

Mes fašistai ir klebonai, 
Lietuvos tikri valdonai; 
Nors mus niekas neišrinko. 
Bet ponauti mums patinka.

* Pagal I. N. Z.

Rinkimai Vengrijoj.
•Juodašimčių priešininkai! 

terorizuojami. Sunkus daly
kas būti socialistų kandida
tu Vengrijoj — rašo “Daily 
Herald" korespondentas iš 
Vienos ir pačią rinkimų eigą 
štai kaip nušviečia: Tarpa 
apygardoj socialistų kandi
datui Pauliui Horvathui ma- 

jgistratas pranešė, kad jo as
mens saugumas negarantuo
jamas ir Įsakė iš tos apygar
dos išsikraustyti.

Enying miestely pas so
cialistų kandidatą atsilankei 
nežinomi žmonės ir siūlėsi 
jam padėti rinkimų kampa
nijoj. Jiems besikalbant, už
puolė policija ir suėmė kan
didatą kaltindama už slaptą 
susirinkimą ir privertė raštu 
atsisakyti nuo kandidatūros. 

« c-.v- Talna — Tamasoj visi pa- 
. Iš keliu įrašiusieji socialistų kandi-

- -- datų sąrašą tapo areštuoti ir
uždaryti kalėjime. Baja ir 
Alberti apylinkėse asmens, 
kurie turėjo pristatyti socia
listų kandidatų sąrašus rin
kimų komisijai, tapo sumuš
ti ir sąrašai sunaikinti.

Pamazoj po didelių vargų 
socialistų kandidatui buvo 
duotas leidimas mitingui 
nuo 5 vai. p. p., bet tą pačią 
dieną tos vietos gyventojams 
buvo paskelbta, kad kas iš
eis iš savo namų į gatvę nuo 

, 3 vai. iki 8 vai., tas bus nu
baustas.

Dar daugiau. Turos apy
linkės reakcionieriams į pa
galbą atsiųstas pulkas pėsti
ninkų ir kuopa kulkasvai- 
dininkų. Vaezrateto mieste-

I

(1) paveldėjimą. (2)
I • ••

jimas tų pačių ypatybių ar j privilegijas, 
palinkimų, kuriuos turėjo i t. p., girdi 
tėvai ar bočiai. “valdo” m

2) Kitėjimai įvairiuose or
ganizmuose kai kada vyksta’ 
labai išlėto, kartais gi gana 
staigiai; kitėjimai gali pasi
duoti paveldėjimo keliu toli
mesnei kartai.

3) Visų organizmų vyksta1
“taikinimasis į sąlygas” pla
čioje to žodžio prasmėje. 
Menkiau prisitaikę išnyksta, 
lieka tiktai turintieji ypaty
bę geriau prisitaikinti. Dė- 
liai gyvenimo sąlygų vyksta 
žūtbūtinė kova (konkuren
cija ) gyvūnijoje. |

Dėliai vietos stokos keliais 
žodžiais apsistosime ant; 
trečio dėsnio. Viduramžio■ 
teologai ir daugelis šiandie
ninių krikščioniškų rašytojui 
skelbia, kad gamta esanti 

Į sutvarkyta sulig Aukščiau
sių Teisybės reikalavimų.

Baisus dalykai dedasi Ki
nuose. Kiniečiai plėšia krikš
čionių bažnyčias. -

Taip sako krikščionių mi
si jonieriai.

Bet grįždami anais metais 
iš Kinų po chunchezų karo 
Europos ir Amerikos krikš
čionys skryniomis vežėsi na
mo visokias brangenybes iš 
kiniečių bažnyčių.

Taigi, jeigu kiniečiai da
bar plėšia krikščionių šven
tyklas, tai nereikia pykti — 
patįs krikščionys juos išmo
kino plėšti.

♦ ♦ ♦

Aršiausia už viską tečiaus 
yra tas, kad tarp kiniečių 
yra platinamos baisios pasa
kos apie krikščionių krauge- 
ringumą, sako misijonieriai.

Bet ką jus 
tame suvažiavime dalysite?

—Turėsime 
kaip paremti 
Lietuvos valdžią, kad bedie
viai jos nesumuštų.

—Tai jus bijotės, kad jū
sų Smetona nepavirstų į 
maslionkas?

—Jes, vaike, galima visko 
tikėtis. Bet kalbant apie mu
sų suvažiavimą, aš d a norė
jau tavęs paklausti vieno 
daikto, Maike.

—Nagi?
—Musų švento Juozapo 

škaplerių susaidės gazieta 
“Darbininkas" rašo, kad į 
musų seimą turi būt išrinkta 
daugiausia gyvu delegatų. O 
kiek reikia išrinkti negyvu, 
tai nepasakyta. Mes turėjom 
pereitą nedėlią Sčeslyvos 
Smerties Susaidės mitingą ir 
norėjom išrinkti savo dele
gatus, ale nežinojom, kkk v.v.. r------
kokių rinkti. Mano kūmas U- pasakas apie žydus. Rusijoj 
ganosis padavė įnešimą, kad Lenkijoj, Rumunijoj ir Lie; 
rinkti iš tų, ką buvo ant mi- tuvoj kunigų apmulkinti 
tingo; ale sekretorius per- tamsus žmonės tiki, kad žy- 
skaitė iš “Darbininko,” kad dams būtinai reikalingas 
daugiausia reikia išrinkti krikščioniškas kraujas į

apkalbėti, 
katalikiški’. i

žeisti.
Tai tokiomis priemonėmis 

reakcionieriai rinkimus lai
mėjo.

rybas ir dėtis prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos.

Am. Liet. Tar. Valdyba: 
F. J. Bagočius, 
Madas Rastenis, 
V. F. Jankauskas, 
J. V. Grinius, 
D. P. Pilka.

Darbo Partija vėl laimėjo.
Lapkričio 29 d. Hull apy

gardoje (Anglijoje) įvyko 
parlamento atstovo perrin
kimai. Perrinkimai įvyko to
dėl, kad atstovas Kenvorthy 
nuo liberalų perėjo j Darbo

i

Į kas, kai šis posakis atsižiū
rint į faktus gamtoje. Teolo
gai užsimerkę nuo pasaulio kovai su gamta 
norėjo įnešti parapijoniškus 
supratimus ir gyvūnijos tar
pe. Paimame keletą papras
čiausių faktų, o jų galima 
pririnkti milijonai. Imkit* e 
žolę pienę; yra išskaičiuota, 
kad jei jos sėklos nežūtų (o

■ žudymas yra viens bjauriau
sių apsireiškimų), tai per 10

■ metų iš vienos pienės pri
augtų tiek, kad jos padengtų 
plotą 15 sykių didesnį negu 
visas musų žemės paviršius.

Iš vienos poros dramblių 
(drambliai veisiasi labai lė
tai ) per 500 metų turi pri
virti 15 milijonų. Ką bekal
bėti apie tokius sutvėrimus, 

(kurie savyje turi šimtus tūk
stančių ir milijonus sėklių, o 
gyvūnas: yra gyvūnų auga-

į 
I I

tija.su
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Korespondencijos
♦

šiais faktais, gi-iežtai pro- 
, testuojame prieš fašistinį 
| dvarponių smurtą! Smerkia
me ir smerksime Lietuvos 
reakcininkus ir jų šalinin-,

NEW HAVEN, CONN. 
Protesto rezoliucija prieš 
Lietuvos smurtininkus.
A. L. T. Sandaros 1 ir 2-ro 

Apskričių kuopų atstovų su
sivažiavime, laikytame Fra- 
temal Salėj, 19 Elm st., New 
Haven, Conn., buvo apsvar
styta Lietuvos klerikalinių 
fašistų smurtas nuvertimui 
Lietuvos konstitucijinės vy
riausybės ir jos vieton pasta
tymas fašistinės diktatūros 
po priedanga ginkluotos jė
gos. Minėtame susivažiavi
me radome reikalingu iš
nešti protestą prieš Lietuvo
je esamą fašistinę diktatūrą.

Rezoliucija.
Kadangi Lietuvos klerika

liniai fašistai po vadovybe 
dvarponių A. Smetonos, A. 
Valdemaro, karininkų Ple
chavičiaus, Glovackio ir ki
tų, ginkluota jėga užpuolė 
ant Lietuvos Respublikos 
Seimo, suareštavo teisėtą 
konstitucijinę vyriausybę ir 
valstybės Prezidentą Dr. K. 
Grinių, brutališkai sutrempė

S. KELEIVIS____________________________________________________________________________  
' ■ ■' 'z
kad fašistai savo kruviną kais ir sufašisiėie karininkai nrriai boikotavo ši parengi- vvrams, nuo 18 iki 25 metų, 

’ ’ Įstojimas į Kliubą bus tik 5
Sausio 2 d. buvo APLA-.dol,, o senesniems, nuo25 

iki 45 metų — 15 dol. Nuže
mintas įstojimas tęsis tik per 
3 mėnesius, o paskui ir vėl 
bus 25 dol. Norintieji įsira
šai į Kliubą kreipkitės pas 
protokolų sekretorių Jurgį 
Rickauską, 608 So. 5-th st.

Edwardsville, Pa. M. Var- 
darbininkų vadaftapo nužu- susirinkimą paverčia Į tik-. P3u.m£ rašo, jog gruo- 
dyti;— ra audrvną.

Todėl mes griežtai protes- APLA. 9-tos kp. pirminiu-1 
tuojame prieš ’ ’
fašistų žygius, ir prižadam tini raportą, pažymėjo 
remti Lietuvos liaudį jos ko- viduryje kuopos vra dvi vie- 
voje prieš fašistus visais ga- ’ ’■ ’ ’ ” *
limais budais.

Mes pilnai tikime, kad 
Lietuvos liaudis pajiegs už
duoti galutiną smūgį tiems 
negeistiniems dvynukams— 
klerikalams ir fašistams.

Draugystės valdyba: 
Pirm. Simonas Saulėnas, 
Rašt. Ambrose Chiras, 
Kas. Andrius Suldzinskas.

įmurta įvykino su pritari-išvaikė žmonių išrinktą vai- ma. tik nežinau kodėl, 
mu ir pagelba Lenkijos im- džią: o ,1 u„..? /
perialistų. kurie baisiai per- kadangi fašistai pastatė 9-tos kuopos susirinkimas, 
sigando nesenai pasirašytos A. Smetoną Lietuvos prezi- Narių dalyvavo apie 60. Iš 
nenuolimo sutarties tarpe dentu ir Įvedė savo diktatu- pradžios susirinkimas ėjo 
v • ____ Dnciinc ro • ramiai tilr notr-ark-ioi Mat

visai
Lietuvos ir Sovietų Rusijos. 
Fašistai tempia Lietuvą į 
lenkų glėbį. Lietuvos nepri
klausomybei grūmoja di
džiausias pavojus.

. , Mes. Pittsburgho lietu
kus! Kovosime bendrai su x-įai> progresyriškų draugijų 
Lietuvos pažangia visuome- sušauktam masiniam susi
nę tol, kol Lietuvoje bus grą- rinkime, sausio 3 d., 1927 m. 

mentarinė vyriausybė visų Svetainėje, griežčiausia pa-

Lai tų smurtą ii’ jų įsteigtą vai-

rą;
Kadangi u gauja krauge

rių su didžiausiu žiaurumu 
puola visą Lietuvos progre- 
syvišką liaudį, o ypatingai 
darbininkus, ir jau keturi

ramiai, tik netvarkiai. 
pirmininkas tvarkos 
nedaboja. Jis pats atsakinė
ja Į visus pakeltus klausi
mus, o kitiems nariams kai-, 
bet neduoda ir tuomi visą

A>. Antanina Žeimiu’ė, ?•> vyru 
Galine nč, pajieškau savo pu-brolių 
Stanislovo ir Juozapo Verbicku Jie 
paeina iš vebatorlų kaimo, \ ilniau« 
rėdytos, Trakų apskričio. Alkininkų 
parapijos. 13 metų attfal jie ff>’rcr*‘ 
Philadelpbia. Pa., dabar nežinau kur 
gyvena. Meldžiu pačiu atsišaukti, ar
ba kas žinot, meldžiu pranešti; turiu 
reikalą su jais pasitarti. (u)

ANTONĖ GALINIENĖ
142 River st., Haverhill, Mas».

žinta demokratinė parla- Lietuvių Mokslo Draugijos 
mentarinė vyriausybė visų Svetainėje, griežčiausia pa- 
šalies piliečių pastatyta. Ša- smerkiame kruvinųjų fašis- 
lin Lietuvos išdavikai! Lai ty smurtą ii’ jų įsteigtą val- 
gyvuoia Nepriklausoma Lie- įžia Mes griežčiausia pro- 
tuvos Respublika! • • ----

M. J. Vokietaitis, pirm.:
A. Oranias, sekr.

: džio 2* d. Edvvardsviilėj mi- 
Įrė jauna moteris Vingienė. 

-' i i . ‘Prieš mirsiant vietos kuni-barbai įskit kas. išduodamas savo meti- norė jo pasigaut du_ 
’ a jšelę. Kadangi velionė Vin- 

įgienė buvo laisvų pažiūrų

Pajieškau savo brolių ir seserų, (iš 
Lietuvos nuo Mariampolės, Kvietis- 
kių) Karolio, Jono, Liudviko, Onos, 
Emilijos ir Matildos Luorentų, 17 me
tų atgal gyvenom Montreal, Canada, 
dabar girdėjau, kad visi esam Suvie
nytose Valstijose. Karolis, girdėjau, 
atvažiavęs į VVaterbury, Conn. Malo
nėkit atsišaukti. (®1

MALVINA LUORENčIUKĖ 
12457 Eggleston avė.,

West Pullman, Chicago, 11L

testuojame prieš persekioji
mą ir galabinimą Lietuvos 
susipratusių darbininkų ir 
valstiečių. Mes pasižadame 
risais budais remti Lietuvos 
liaudies kovą prieš kruri-

VALPARAISO, IND.
Valparaiso Universiteto 113-__ _

tuvių moksleivių protestas nuosius fašistus. Taip pat ra- 
prieš Lietuvos fašistus. giname visus Amerikos lie- 
Kadangi 17 d. gruodžio,^™8 Z^I^L^u^uvor 

1926 nu. vidurnaktyje, slap- ka?P kurie
t.,: ■ii-i,AW9ni'/av<» Itam tiems Amerikoje, KurieUi busioi^anizavę fašistą • kitokiu budu
užpuolė Lietuvos sostine j1' y* 4 _ ?
džią ir ją nuvertė:

Kadangi fašistai, 
vaujami dvarponių ir krikš-
Civiliu UCIHUIUdtu v ii onmi-; ., » _ t

• . ’.r r '• .. kų, įvedė Lietuvoje ,iu<>dąĮls PJ*
\ i*o* šalies piliečių teises ir į(ĮespOtjzm^, sulaužė šalies: 
konstituciją; ir i konstitucija, uždarė pirmei-'mlnmkas,

Kadangi mes įmatome, viškus ir darbininkiškus! o a
smurtas prieš laikraščius, sutrempė darbi-į NEW KENSINGTON, PA.

giname visus Amerikos lie
tuvius skelbti griežtą kovą . . A •* • 1 ▼ • _ X.  

Kunrt. ■žmrmiii išrinkta v-i įtUOS faŠlStUS remia.Kaune, žmonių išrinktą v a-1 Lietuvos
vado fašistų valdžia! .

Tegyvuoja Lietuvos liau
dies kova už pasiliuosavimą ir-_

Masinio susirinkimo pir-
J. D. Sliekas.

čioniu demokratu viršinin-

jog fašistinis a _________ _ ______r______
Lietuvos Respubliką ir jos ninku organizacijas^ neigia 1 Protestas prieš Lietuvos fa-

i ir areštuoja,! šutus smurtininkus, 
kankina ir baudžia tuos, ku- ‘ Mes. Amerikoj gyvenan-

konstituciją Ūpo padalyta* žmonių teises 
tam. kad grąžinus karo sto- [__ 1 ‘_____________ , ___________
vi, kuriuomi butų galima rie priešinasi tokiems fašis-i tieji lietuviai darbininkai, 
mindžioti ne tik konstituciji- tų biauriems 
niai šalies Įstatymai, bet kad kiems žygiams: 
butų galima sauvaliai Įka- r ‘ - - -
linti demokratiniai nusistatę 
šalies piliečiai, kuine kovoja 
už demokratijos idealogiją;

’• Kadangi klerikalinio ele
mento vadai buvusieji mini- 
.^ėriai “krikščionių demo
kratų” sudalytos vyriausy
bės administracijoj, yra pri
darę visokių skandalų eik- 
voj ime valstybės turtų savo 
asmeniniams tikslams ir sa
vo politinių partijų naudai, 
buvo patraukti teismo atsa
komybėn, bet norėdami pa
slėpti savo skandalingus 
darbus ir išsisukti nuo teis
mo, griebėsi smurto-nuverti- 
mo teisėtos vyriausybės ir 
paėmimo teismų Į savo ran
kas; ir

Kadangi klerikaliniai fa- cija paremta tvarka Lietu-

na kitai, priešingos grupfe.
; bet neišaiškino kame yra b j kul turėjo proto ir 
priežastis tų visų priešingų- įį> dvasfeko •,tėveU() „e-
mų. Matomai, jis nenorėjo! įsileido. Bet kuomet nu- 
pasakyti teisybes, nes gerai. ėj tai kunigas prie 
žino, kad ir jam pirmoje fcniJlo ir atljko savo “ša-

Pajieškau sesers Magdės Vosiliutės, 
girdėjau kad ženota su Franu Zails- 
ku. Paeina iš Suvalkų gub., Mariam
polės apskričio ir valsčiaus, Vidupčis- 
kių kaimo. Malonėkit atsišaukti, ar 
kas žinot praneškit, bus atlyginta. 
Pranciška Vosiliulė-Raulinaitienė 16) 

1902 N. 11-th st., Springfield. III.

! prilindo ir atliko savo “ša- 
kar-makar." Jis, mat, tikėjo
si, kad jam teks mirusioji 
moteris palaidoti. Bet, naba
gas, apsiriko. Velionės vy
ras palaidojo ją laisvai, be 
kunigo pagelbos. Užtai ku- J 
nigas per pamokslą išsiko- 
liojo?

Pranešu ir pajieškau PETRONĖ
LĖS GERULIENĖS, kad jos vyras 
Motiejus Gerulis angliakasyklose tapo 
užmuštas sausio 12, 1927 m. Malonės 
ji pati ar jos vaikai atsišaukti arba 
pranešti apie jos gyvenamą antrašą. 
Yra svarbus reikalas nabašninko rei
kale. Atsišaukit pas A. Daugėla (6)

33 So. 3rd st- Brooklya, N. Y.

į grupėje priklauso kaltininko 
vardas.

Šitos dvi grupės yra susi
dariusios sekamai: pirmoje 
grupėje, kurioje yra ir pats 
APLA. 9-tos kuopos pirmi
ninkas, yra laisviečiai. Jie 
visai nepaiso APLA. konsti
tucijos ir viską daro pagal 
L. PTuseikos padiktavimą.

Antra ją grupę sudaro ap- 
švietiečiai. Šitie pilnai stoja 
už APLA. konstituciją ir no
ri, kad šitoji pašalpinė drau
gija tarnautų tik tam tikslui, 
kuriam ji yra suorganizuo
ta. Kamarotas.

CLEVELAND, OHIO. 
Vakaras pagerbimui D-ro 

Basanavičiaus.
Sausio 16 d., Lietuvių 

Svetainėj katalikiškų drau
gysčių sąryšis surengė vaka
rą pagerbimui Dr. J. Basana
vičiaus. Jo “pagerbimui” iš 
pradžios sulošė triveiksmi 
“veikalą” “Cingu-Lingu.” 
Minėtas "veikalas” (kome
dija) tiek vertas, kiek išval
gytas kiaušinis. Visi lošėjai 
atrodė tikrai taip, kaip kata
likiškas sąryšys: pijokas, du 
velniai, aniuolas, kunigas, 
žydas ir dvi moteriškės. Ka 
tas “veikalas”

Kas Mums Rašoma

PAJIEŠKOJIMAI

APS1VEDIMA1
Pajieškau apsivedimui merginus. 

Aš esu vaikinas 33 metų, šviesios iš
vaizdos. negeriu svaiginančių gėrimų 
ir nerūkau. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką, atsakymą, duosiu kiekvie
nai. W. K. «)
339 — 21 st., Brooklyn, N. Y.Pajieškau savo pusseserių, kurių 

vardai Jusephina, Antanina ir Ona 
Pipiras. Pirmiau gyveno Nevark, N. 
J. Prašau atsišaukti ant šito adresu:

MR. PETER BOGUS
R F. D. 1, W. Brownsville, Pa.

KURIE TURITE Hamburge, Vo
kietijoj. giminių ar draugų, meldžiu 
pranešti man per laišką. Kodėl noriu 
susižinoti su ten gyvenančiais lietu
viais, patirsite vėliau. Už sugaištą 
laika ir krasos ženklelius atlyginsiu.

K. PUŽAUSKAS
7b0 Rockaway avė . Brooklyn, N. Y.

Antanas Kiaulakis pajieškau Petru 
, Plecu. paeina iš Šilalės kaimo, taipgi 
pajieškau ir Uršulės Padolskaitės, ir 
vyro Armono. Visi Šilalės miestelio, 
Tauragės apskr. Malones atsišaukti.

ANTANAS KIAULAKIS
8837 Houston avė , Chicago, Iii.

Pajieškau apsitčdi’nui merginos ar
ba tiaslvs nuo 22-iki ta., kad tiow 
kiek mokėtų skaityti ir rašyti. Aš apie 
save suteiksiu platesnių žinių per 
laiškus.

FRAN'K J. MADISON 
606—608 W. Federal st., 

Youngstown, Oilio.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, gali būti ir gy vanašlė, kad 
ir su vienu ar dviem vaikais, kad ir 
neturtinga arba katra nesenai yra iš 
Lietuvos atvažiavus, tarpe 25 ir 38 
metų amžiaus. Aš esu vaikinais 39 
metų, gerai užsilaikau ir gerai uždir
bu. nes esu amatninkas. Kurios mano
te eiti už vyro, rašykit laišką, o apie 
save aš suteiksiu platesnių žinių. At- 
sakvma duosiu kiekvienai.

M. W. P.
P. O. Box 93, Herrick, Ohiu.

ę................... ....

Bristol, Conn. Sausio 9 d. 
čia nyko L. D. S. A. VIII Ra- 

vaizduoja, ta' jono delegačių konferencija, 
sarmata rašyt. Rašyt, ką dur-į kurioje buvo priimta aštri 
nas kalba, tai reikėtų būt ly-1 
giu su durnu.

Kalbėjo adv. česnulis, ku
ris “piešė" Basanavičiaus 
biografiją.” .Matyt Česnuli ■

sauvališ-J jau senai esame apleidę ca- 
įro valdžios prispaustą Lietu- 

Kadangi tokie fašistų pa-;vą. Mums begyvenant Ame- 
_.x:—: —ai,a rikoje, per pasaulio grobikų

karą, Lietuva gavo nepri
klausomybės teises ir ją pra
dėjo valdyt lietuviai su fa
šistinėmis tendencijomis. 
Sauvalė ir priespauda Lietu
voj nesumažėjo, bet dar pa
didėjo.

Gruodžio 31 d., 1926 me
tų, susirinkę į Amerikos 
Darbininkų Apšvietus Drau
gijos 2-ros kuopos jaunuolių 
parengimą, mes matėme rei
kalo pareikšti, kad Lietuvą 
dabar valdo juodieji tero
ristai, vadinami fašistais. 
Jie grūda į kalėjimus ir žu
do nekaltus valstiečius ma
žažemius ir bežemius darbi
ninkus už tai, kad tie nori 
laisvės organizuotis į unijas 
apsigynimui nuo perdidelio 
buržuazijos išnaudojimo.

Mes manėme, kad Lietu
voj visi inkvizicijos Įrankiai 
jau senai sunaikinti ir už
miršti. Bet skaitome iš įvai
rių šaltinių pranešimus, kad 

.......................  ’----- is ir

siryžimai — per spėką ir 
kraują tapti Lietuvos viešpa
čiais — lemia Lietuvai juodą 
ateiti, uždeda liaudžiai fa
šistinės diktatūros jungą ir 
užtraukia gėdą Lietuvai 
prieš civilizuotą pasaulį,—

Todėl mes, Valparaiso 
Universiteto Lietuvių Moks
leivių Literatiška Draugija, 
savo susirinkime, laikytame 
14 d. sausio, 1927 m., Uni
versiteto Harmonijos Svetai
nėje, Valparaiso, Ind., nuta
rėm išnešti griežčiausią pro
testą ir smerkiami Lietuvos 
fašistus už jų besąžinišką ir 
begėdišką smurtą papildytą 
Lietuvoj: ir

Griežtai reikalaujame, 
kad butų atsteigta konstitu-

šistai numatė, jog Lietuvos ■ 
valdžios vedama vidaus ir 
užsienio taktinga politika 
pastatė Lietuvą geron pozi- i 
cijon iarptautinėj politikoj- 
diplomatijoj, jog vadovau
jantis taja politika buvo nu
matyta pavergto Vilniaus 
krašto atvadavimas: ir

Kadangi Lietuvos dvarpo
niai ir kunigai po priedanga 
Vatikano politinių intrigų 
bendrai su Lenkijos dvarpo
niais bando atnaujinti Lietu
vos-Lenkijos Uniją prieša
kyje su monarchu, kuriuomi 
numatomas lietuviškas kuni
gaikštis Radzvilas arba gen. 
J. Pilsudskis: ir

Kadangi Smetonos-Val
demaro dabartinė vidaus ir 
užsienio politika yra nusta-’ 
tyta taip, kad išprovokavus i 
karą su Lenkija ir tokio karo 
keliu, antru'lenkų smurtu 
prijungus Lietuvą prie Len
kijos ir vėliaus derybomis 
susitaikius duodant Lenki
jai koncesijas prieiti prie 
Baltijos jūrės Lietuvos val
domų prieplaukų: ir

Kadangi mes įmatome, 
jog šis klerikalinių fašistų 
smurtas yra ne kas kita, kaip 
tik pardavimas Lietuvos 
NeprikLusomybės Lenkų 
imperialistams ir gaminimas 
ilgiems amžiams lietuvių 
tautai verguvės ir teroro 
musų tėvynėje: ir

Kadangi Smetona-V alde- 
jiaras, pasiremiant pasauli
nes spaudos pranešimais, 

oando sulošti Lietuvos išda
vystėje tokią rolę, kokią Jo- 
gėla kitados yi a suiosęs, —

ToaSlei mes, remdamiesi

voje;
Reikalaujame paliuosuoti 

visus fašistų valdžios areš
tuotus politinius kalinius:

Reikalaujame, kad butų 
nubausti juodi fašistų tero
ristai už sulaužymą šalies valdant šąli kunigam;

U'

rezoliucija, pasmerkianti 
Lietuvos smurtininkus-fašis- 
tus.

Lawrence, Mass. J. Jeru-
tiek žino Basanavičiaus bio-l5?'^’1^ mums rašo, jog sau-

i

šio 13 d., tarpe 8 ir 12 vai. 
vakare, į jo kambari įlindo 
vagis ir jam bemiegant pa* 
vogė 60 dol. Jerusevičius 
sprendžia, jog vagies butą 
lietuvio, nes apart pinigų jis 
paėmė ir vieną lietuvišką 
knygelę.

Torrington, Conn. “Kelei- 
-vio” No. 1 buvo rašyta, jog 
šiame miestelyje darbai eina

grafiją, kiek kudlius api? 
mėnulį. Kėlė dr. Basanavi
čių Į padangę, sakydamas, 
kad Basanavičius iškovojo 
Lietuvai spaudą ir dabartinę 
respubliką. Gi šliupą, Kudir
ką papeikė, buk jie visada 
esą daug linkę prie Lenkijos. 
Girdi: “ Jeigu ne tokie did
vyriai. kaip dr. Basanavi
čius. tai šiandien Lietuva bu
tų lenkų ar rusų rankose. gerai. Dabar T'orringtonietis 
Dabar matom, kaip Lietuvos mums praneša, jog po Kalė- 
didyvriai pa*ielge su tais, (ju daigai čia visai sumažėjo

i

Aš. Juozas Milkevičius, pajieškau 
savu giminių — brolio Simo Eskutelio 
ir dėdės Adonio Žilionio, abu paeina iš 
Vilniaus rėdytos. Alytaus apskr, 
Stakliškių miestelio. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žinote praneškit, už ką busiu 
labai dėkingas.

JUOZAPAS MILKEVIČIUS
P. O, South Windsor. Conn.

konstitucijos, už terorizavi-j buržujams visi inkvizicijos 
mą Lietuvos gyventojų ir už;Įrankiai Lietuvoj veikia
kitus juodus ir niekšiškus Ismarkiausiu budu prieš visus 
darbus. , žmones, kurie tik ^fašizmui

Taigi n utarėm šios f ezo- į yra priešingi.
liucijos nuorašą pasiųsti Lie- j Todėl mes, Amerikos lie- 
tuvos Valstybės Preziden- į tuviai darbininkai, griežtai 
tui Dr. K. Griniui, Lietuvos'protestuojame prieš fašistų 
Seimui, Lietuvos atstovybei Smetonos ir Valdemaro val- 
Amerikoje ir paskelbti spau- džia.
doje. ...............................

Komitetas:
Zi

juzią.

I Mes reikalaujame, kad 
' Lietuvoj butų paliuosuoti ri
si politiniai kaliniai ir kad 
darbo žmonėms butų suteik- 

'ta pilna laisvė organizuotis į 
’ profesines sąjungas ir leisti 
»savo laikraščius.
į Tegyvuoja laisvė Lietu
voj!
I Ti ---------

į UglTllIffl A

Pagelba smurto Lietuvosi'i^dos! .. .
kruvinie j i klerikalai-fašistai A D A r
nuvertė koalicinę valdžią ir 
Įsteigė savo ginkluotą dik
tatūrą ant Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių sprando.
—• — - - - —• — •Visoj 
šiaušia reakcija. Šimtai susi-! 
pratusių darbininkų sume
džiota ir sugrusta į kalėji
mus. šimtai atiduota karo 
lauko teismui, kurio bausmė 
—mirtis arba amžinas kalė
jimas. Paskutiniai praneši
mai sako, kad keturi darbi
ninkų vadai jau sušaudyti 
už tai, kad jie priešinosi fa
šistų smurtui ir gynė vargin
gosios liaudies reikalus.

Dabar jau visiems aišku, lai su smetoniniais tautinin-

Zigmas Kielė,
J. Vilkelis, 
M. Čiurlis,
P. Dobrovvolsky.

PITTSBURGH, PA. 
Rezoliucija prieš Lietuvos 

fašistus. Teišnyksta fašizmas ant

ADAD. Jaunuolių 2-ros 
kuopos komisija:

J. Gugas,
O. Balvoėienė,
T. Gugienė.

Lietuvoj siaučia bai-j
I

didvyriai pasielgė : 
kurie norėjo Lietuvą sunai
kint. .Mes turim pagerbt juos 
už tatai." Po česnulio kalbai 
pirmininkas išėjęs pagyrė 
Česnuli ir reikalavo, kad vi
ri atsistoję rėktų už Basana
vičiaus sveikatą “ura.” Taip 
ir darė. Tik nekurie sėdėjo ir 
tylėjo.

Publikos buvo iš pradžios 
apie <>o. i pabaigą ceremoni
jų suėjo apie 100; ant šokit] 
ir mažai buvo.

Buvo garsinta: “Durys at
daros 4 vai., pradžia 5 vai.” 
Gi prasidėjo tik prieš 7 vai.

Maniau, kad kat. draugys
čių sąryšio parengime publi
kos bus pilna svetainė, bet 
apsirikau. V. J. Z.

ir tapo atleista daug darbi
ninkų. Taigi nepatartina be
darbiams į Torringtoną vr-i 
žiuoti darbo jieškoti.

Tas pats korespondentas 
mums rašo, jog vietinė Šv. 
Vincento draugystė padarė 
dideli progresą — iš konsti
tucijos išbraukė Įstatymą 
apie verstiną išpažinti.

Jersey City, N. J. Sausio 2 
d. atsibuvo Šv. Jurgio vyrų 
ir moterų draugystės metinis 
susirinkimas. Apsvarsčius 
draugystės reikalus, užsi
minta apie fašistų padarytą 
perversmą Lietuvoj. Visi na
riai sutiko, kad butų su- 
renptas protesto mitingas ir 
išnešta rezoliucija prieš Lie
tuvos smurtininkus.

Pittsburgh, Pa. lnterna- 
tional Institute, kurio ofisas 
randasi po numeriu 209 
Ninth st.. ant šeštų lubų, pra
šo mus paskelbti, jog tasai 
Institutas sutinka pagelbėti 
lietuviams jų sunkiose imi
gracijos problemose. Daug 
lietuvių vyrų šioj šaly yra at
skirti nuo savo šeimynų Lie
tuvoj. Įėjus Į galę naujiem* 
imigracijos įstatymams, tė
vas negali ant greitųjų parsi
traukti į šią šalį nei savo pa
čios, nei vaikų. Turi laukti 
pagal kvotą nustatytos eilės. 
Taigi, kas turite savo šeimy
nas Lietuvoj ir norite jas

■ \ ' v
kreipkitės ypatiškai ar lais-

Juuzas Kruučunas pajieškau manu 
giminių ir pažįstamų; aš paeinu iš 
Kauno gub.. Šiaulių apskričiu, Linku
vos vaisė., Zimbiškiu kaimu 

JOS. KRAUČUNAS
632 Morris avė., Cudahy, U is.

Pajieškau savu dėdę Karulį Marke
vičių ir tetą Agotą Markevičiūtę. Dė
dė gyveno apie Chicagą. o teta Bayon- 
ne. N. J. Meldžiu atsišaukti, nes aš esu 
ka tik atvažiavęs į Amerika.

ANTANAS MARKEVIČIUS
331 N’e’.v York avė.. Nevrark. N. J.

Pajieškau draugu My kolo Mačiulio. 
Jis pas mus yra gana ilgai gyvenęs 
Philadelphia. Pa. Yra vedęs, gyvena 
Detroite, drba Fordo dirbtuvėj. Iš 
amato jis yra siuvėjas. Jo moters var
dą pamiršome. Ji- yra šviesiais garbi
niuotais plaukais ir iš prigimimo ant 
veido turi ženklą Meldžiu atsišaukti 
arba žinančius prisiųsti įo adresą.

Bernardas ir Aleksandra Jatužiai 
317 Middleton st.. Riverside, N J.

So Ik»tono pastoj yra siuntinya ii 
Lietuvos del Katarinos A. Causkienės, 
kurios adresas yra paduotas ant “Ke
leivio," liet mes nežinom kur ji randa, 
si. Jeigu tuojaus niekas to siuntinio 
neatsišauks, jis bus sugrąžintas.

Pajieškau apsivedimui vaikino. Aš 
esu apsišvietusi mergina, 19 metų, gi
musi Amerikoj. Mylėčiau susirašyti 
a 'apgišyietasiu vaikinu apsivedimo 

siu. Vaikinas srali .būt l>e skirtumo 
pažiūrų ir tikėjimo, tik mylintis dorą 
gyvenimą. Rašydami laiškus prisiųs- 
kit savo paveikslą ir biografiją. Mano 
adresas: (3)

K KULVICAITĖ
No. 29 A. Mulainių gatvė. 

I'anevčžvs. Lithuania.

Aš, Mike Witrenskas. pajieškau ap- 
sivedimui moters Aš esu 48 metų naš
lys. dora- vyras. Norėčiau ir moterį 
dorą gauti, maž-daug savo amžiaus. 
Atsišaukite šiuo adresu: (5)

MIKE \VITRENSKAS
1102 Elizabeth avė..

Grand Rapids. Micb.

Pajieškau gyvenimui draugės, kad 
ir su šeimyna: aš esu 32 metų, nege
riu. nerūkau, moku amatą, uždirbu pu
sėtinai. galima gražiai gyventi iš ma
no uždarbio. Merginos arba moterį 
mylinčios ramų šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite, platesnių informacijų su
teiksiu per laišką (5)

ALL. P.ASTARES
P. O. Box 119, Arlington, N. J.

PARDAVIMAI

NEW KENSINGTON, PA. 
Senus metus baigiant ir 

naujus pradedant.
Baigiant senus metus, 

gruodžio 31 d. ADAD. 16 
kp. jaunuolių skyrius suren
gė gražų vakarinį pamargi- 
nimą. Tokis parengimas šioj 
apygardoj yra pirmutinis. Iš 
pradžios maži vaikučiai ir 
mergaitės deklamavo, dai
navo ir žaislus žaidė, o viena 
moteris sakė prakalbą. Vė
liaus visi šokom iki vėlumai. 
Žmonių buvo daug, įeiga 
prie durų buvo veltui, ale 
rengėjai rinko aukas, ir bu
vo matyt, kad surinko daug 
dolerių.

Naujus metus pradedant, | įeitai partraukti į šia šalį 
sausio 1 d., vakare, SLA. - - - - - ......... ’ •*

I

Pajieškau žmogaus vardu Alfonse 
IValeiša. kuris kiek laiko atgal gyveno 
Cambridge. Mass. Malonėkit pats at
sisaukt arba žinantieji praneškit jo 
adresą, uz ką busiu labai dėkingas.

A. tVIRPSZA
221 Lake View avė., Syracuse, N. Y.

Pajieškau brolių Vinco ir Juozo 
Sambų; Vincas visada gyveno Brook
lyne, o Juozas kadaise gyveno Patter- 
son. N. J. Jie paeina iš Suvalkų rčd., 
Rudos parap., Jūres kaimo Malonėkit 
atsišaukti. M. C.

282 — 3-i d st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Juozapo Vaškevičiaus. 
Pirmiaus jis gyveno Chicago, III. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu. (o)

ANTANINA LAUKIS
6b Rėki st., Fort Plain, N. Y.

Pajieškau Antano Višinskį), girdė
jau gyvena Rumfurd. Me. Atsišauk 
pats arba jūsų moteris. Prašau pažįs
tamus prisiųsti man jo adresą, už ką 
busiu labai dėkinga. (o)

MRS. K. BANIENĖ
P. O. Bos 304, E. Millinocket, Me.

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

■1 metų senumo, 6 familijų. apgy- 
ventoj vietoj. South Norvood. prie 
pat Washington gatvės ir arti prie 
mokyklų, gatvekarių ir teatrų. Namas 
kainavo ?15.5oO,oo. Parsiduoda už 
810,500 00. Įnešti reikia tiktai 
Priežastis pardavimo savininkas iš
važiuoja į kita valstiją. (5)

Kreipkitės pas: K. A. VIESULĄ 
1212 Washington -M- Narvoed, Mass.

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

gi, “Iysas" dar geras ant trijų metų ir 
biznis išdirbtas gerai per tris metna 
įtaisymai visi geri ir veliju pirkti 
kiekvienam žmogui, kuris yra dirbęs 
restauranto darbą. Kreipkitės laišku, 
o aš jums duosiu atsakvmą. (4;

W. M. SHUSKUS
755 W. Washington sL.

Los Angeles. Calif.

FARMOS

SALĖM, MASS.
Protesto reziliucija prieš 

Lietuvos fašistus.
Mes, Salėm. Mass. lietu

viai, priklausanti prie pašai
pūnės draugystės Šv. Petro ir 
Povyio, laikytame susirinki- 192 kuopa surengė pirmą kįTiViršminėtalnSitutą. 
me sausio 6 d., 1927 m., ap- ’ ’’-- *--------1----------’J—:
svarstę dabartinę Lietuvos 
padėtį, vienbalsiai pareiš
kiame šį protestą:

Kadangi Lietuvos klerika-

balių. Žmonių buvo viduti
niškai atsilankę ir daugelis Duąuesne, Pa. L. N. L. P. 
lietuvių turėjo progą prie Kliubas savo metiniam su«i- 
geros muzikos linksmai pa- rinkime nutarė priimt i Kliu- 
šokt. Beje, girdėjau, jog kai bą jaunus narius už nuže- 
kurie SLA. 192-ros kuopos mintą is-toįimn Jauniems

Duųuesne, Pa. L. N. L. P.

Pajieškau Kazimiero Butrimo. Jis 
turėjo brolį Adomą Butrimą, kuris gy
veno Escanaba, Mich. Jo brolis mirė 
sau-io 12 d.. 1927 m. Meldžiu Kaži, 
mierą Butrimą atsišaukti arba kas 
apie jį žinote, malonėkit pranešti šiuu 
adresu: (51

PETER J ERES
310 Stephenson avė., Eacanaba, Mich.

Pajieškau Felikso Mačiulio, kilusio 
iš Lietuvos. Raseinių apskričio. Sta
kių miestelio. 1925 m. atvykęs iš Lie
tuvos apsigyveno Chicagoje, dabar ne
žinau kur randasi. Malonėkite atsi
šaukti laišku arba jeira ka> api<- -j 
žinote, prašai, nati pranešt', ii ką 
busiu labai dėkingu, tunu ovurbų 
reikalą. (5)

' ANTOSĖ PETKE\ KAITĖ 
2?°l Ib'.ri!!' c-ir ..ir

K AS NORI gvroj vietoj ant bizniu 
ū1; akrų f rūktų farmukę, prie vieške
lio. gera stuba — kreipkitės šiuo ad
resu: (5)

CHAS l’ALATLS
Eau Claire, Mich.

FARMA ANT RENDOS.
30 akrų dirbamos žmės. didelės ga

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

FR\NK LAI RECKIS
P. O. Hox 191. Brooklyn. Conn.

PAJIESKAl PUSININKO ARBA 
RANDAVMNKO ANT FAKMO*. 
arba apysenio žmogaus, kurij norėtą 
gyvent visados ant yru oro ant ūkės. 
Žiema rin a i um. n,<nka. Jeigu kas 
ori' pi k fa mu, gali gaut labai pi-
i, .i >4u0 iki 93,000; arti prie 

n.au.ų. mainos dirba visas dienas. 
Klauskite. (4)

PAUL KATRENAS
!’ 0 Bet ?• Enst Ljt>". ” lt,
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“KELEIVIO” KALENDORIAUS 
TURINYS.

terorą, prieš Įvedimą mirtie'- 
bausmės ir masiniu areštu 
demokratingai nusistačiusių 
žmonių.

Amerikos Lietuvių Tary
ba reikalauja, kad vyriausy
bė butų tuojaus atsteigta 
Lietuvoje teisėta, Konstitu- 
cine Lietuvos Respublikos

Idžia. kad tuojaus butų!

Palaikymui puikių 
plaukų naudok

bausto zu 1927.

GAISRAS KALĖJIME.
Jefterson City, M o.—Pe- 

reitos -ubatos naktį valsti
jos kalėjime čia kilo gaisras. 
Kalėjime buvo 790 pasmerk
iu juodvridžių, bet visi jie 
išgelbėti. Kalėjimas sudegė.

s

dalykus sužinojo, buvo pa
dėta daug metų darbo ii iš
leista milionai dolerių pini
gu. Dabar gi iš “Keleivio iv2 .
Kalendoriaus skaitytojas ga- Į sugrąžinta žodžio, spaudos. 

•Ii sužinoti tai i penkias mi-į susirinkimų ir organizacijų į { 
laisvė, ir kad butų paliuosuo- g,;

areštuoti žmo-!”'1 j •Al.'' 
I gijos ir u 
stovyje pt

<*nciitn. t-’ 
d imas ' V 

kep? n 
rvu. k;
.1.-.:-

Ii sužinoti tai į penkias mi 
n utas.

11. Oro permainų ženklai, ti neteisėtai 
šilas skyrius labai svarbus nes. 
ūkininkams, nes jis parodo, I .
kaip iš dangaus ženklų vi-' vių Taryba pareiškia, kad. ji. 
suomei galima nusakyti. ko- '|\giai kaip ir visa Amerikos 
kios bus oro permainos. !Lietuvių Visuomenė, rėmė

12. Šiaurės pašvaistė. Čia;’,1' atej'-v rems, ,tiktai 
parodyta, kaip apsireiškia i <le™?.k, atlnf‘'l'ri 
šiaurėje ta nesuprantama ■ publikos valdžią, ir ertez- 
žmonėms šviesa nakties lai- c!a.lf''?.a P1 leslPsis H. evaldžiai, sudarytai smurto 

16,000,000 perkūniju b’J<jais. arba kokiais nede- 
- -- Įmokratiskais Lietuvon Res-

; Konstitucijos iš
kraipymais.

Am. Iriet. Tar. Valdyba: 
E. J. Bagočius, 
Nadas Rastenis, 
V. F. Jankauskas. 
D. P. Pilka. 
J. V. Grinius.

Pagaliau, Amerikos Lietu-

k u.
13.

# I 
♦y 
lys. kad per apskritus metus 
nū-ra nei 
r:<», kad 
c ’cd ros 
kūnijos.

14. Kiek 
raėje? Tūli 
kati anglis greitai išsibaigs. 
Ar tai gali bus tiesa? šis! 
straipsnis parodo, kad vie-| 
no.j tik šiaurinėj Amerikoj Į 
neiškastų anglių žemėj ap- 
-kaitoma da i 4,871,000.- 
000,000 tonų. 0 kur da pietų 
Amerika, Azija ir kiti kraš
tai? šiame straipsnyje pa
duotos visos skaitlinės.

15. D-ras Kazys Grinius, 
šitame skyriuje telpa pa
veikslai ir biografijos d-ro 
Griniaus, adv. M. Šleževi
čiaus, prof. Čepinskio, inž. 
Kairio ir adv. Vlado Požė
los.

Be paminėtų čia dalykų, 
skaitytojas ras da labai svar
bų straipsni “Ar žmogus tu
ri dusią?” ir iliustruotą 
straipsnį “Nauji faktai apie 
žmogaus išsivystymą.”

Straipsnis apie lankstomą 
stiklą parodo vėliausi moks
lo stebuklą.

Straipsnis ; / 
buvo sušaudytas Kolčakas,;ketinąs skilvio tonikas, kuris 
perkelia skaitytoją i klaikųjį į ’ 
Sibirą ir atskleidžia revoliu
cijos sceną, kur nakties tam
sa apsigaubus siaučia žiauri 
mirtis.

Kas mėgsta juoktis, tas 
ras ir gerų juokų “Keleivio” 
Kalendoriuje. Yra taipgi la
bi i gražių eilių, dainų ir ki
tokių pasiskaitymų.

Kas to Kalendoriaus d a 
neturi, tuojaus turėtų užsi
sakyti, nes jau nedaugbeli- 
ko.

Kaina 50 centų, bet “Ke- 
leivro 
kvoteris. 
kosti, 
lemi orių.

čienais metais. Kas perskai- į ..7.. 
y s šitą straipsnį, tas pama- ’ Į

“Keleivio” Kalendoriai 
pasidarė jau laip populiarus, 
kad retai kas gali be jų apsi
eiti. Patinka jie žmonėms 
dėlto, kad juose būna su
krauta labai daug mokslo 
žinių, svarbių informacijų ir 
visokių pamokinimų. Žmo
gus eidamas keliatą metų į 
mokyklą tiek neišmoks, kiek 
jis gali išmokti iš vieno "Ke
leivio” Kalendoriaus. Ir,
kas svarbiausia, viskas yra ( 
išdėstyta tokia suprantama 
kalba, tokiu lengvu stilium, 
kad ir nemokančiam protau
ti čia viskas pasidaro aišku 
kaip ant delno.

Ypač yra turtingas ir įdo
mus “Keleivio” Kalendorius
1927 metams. Peržvelgkim| 
nors trumpai jo turinį:

1. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1927 metais. Iš šito 
straipsnio sužinom, kad sau
lė šįmet užtems net 3 karius, 
nors ne visur tie užtemimai 
bu> matomi. Mėnulis užtems 
du kartu, ir be to da tarp že
mės ir saulės Į>ereis Merku- 
ro planeta.

2. Metų sezonai. Čia mums 
parodyta. kada oficialiai 
prasideda žiema, pavasaris, 
vasara, ruduo ir vėl žiema.

3. Jungtinių Valstijų val
džia. Čia parodyta, iš kokių 
žmonių suside<la prezidento 
Coolidge’o ministerių arba 
sekretorių kabinetas.

4. Darbininkų kalendorius. 
Šitame skyriuje skaitytojas 
ras visus istorinius įvykius 
klasių kovoj; jis sužinos, 
kada gimė Karolis Marksas, 
kada buvo parašytas “Ko
munistų Manifestas,” kada 
Rusijos caro armija padėjo 
Vengrijai nugalėti revoliu
cionierius, kada Anglijos 
kareiviai Afrikoj sušaudė 
270 darbininkų prie aukso 
kasyklų, kada Paryžiaus- re
voliucionieriai išgriovė Bas
tiliją ir nukilto karaliui gal
vą, ir daug kitokių dalykų.

5. Metriniai matai ir sai
kai. Lietuvoje dabar įvesta 
metrinė sistema. Svarų, pū
dų, gorčių ir varstų tenai 
jau nebėra; jų vietą užėmė 
kilogramai, litrai, kilometrai 
ir tt. Ką tie pavadinimai 
reiškia? Kuo jie paremti? 
Ką reiškia: miligramas, cen- 
tigramas, decigramas, deka- 
gramas, hektogramas, kilo
gramas? Ką ręiškia hekta
ras. kuriais dabar Lietuvoje 
skaitoma žemė? Kas tų daly
kų nežino, o norėtų žinoti, 
lai perskaito “Keleivio” Ka
lendoriuje straipsnį "Metri
niai matai ir saikai.” Tenai 
viskas išaiškinta.

6. Kiek kuri valstybė turi 
turtų? Čia randam labai in- 
domių informacijų.

7. Reikalaujamas amžius 
vedyboms. Iš čia sužinom, 
kad nekuriose valstijose 
mergaitės gali tekėti suka
kus 12 metų amžiaus.

8. Kaip didelė musų že
mė? Mes gyvename ant že- 1 
mes ir turėtume žinoti, kaip 
ji didelė, kiek jos paviršiaus 
užima sausžemis, kiek jūrės. 
Ir jei kas to nežino, tai šitas 
skyrius “Keleivio” Kalendo
riuje jam parodys.

9. Kaip paskirstytas saus
žemis ir gyventojai? Ar ži
not, kad Europa turi vos tik 
8,872,560 keturkampių mj- 
lių plotą, ant kurio gyvena 
476,000,000 žmonių, kuo
met pietų Amerikos plotas 
Užima 7,570,200 mylių, o 
gyventojų turi vos tik <>4,- 
000.800? Ar žinot, kad že
mės plotu ir gyventojų skai
čium didžiausis kraštas yra 
Azija, kur kiniečiai dabar 
lupa baltveidžius? .Jei kas 
šitų faktų nežino, tai juos 
gali rasti šių metų “Kelei
vio” Kalendoriuje.

10. Žeii» sunkumas, jv-
fią filuMBfts h- kalnų aukite-i tinę neteisėtai sudarytą «y- 
maa. Pakol mokslas šituos riausybę, prieš josios įvestą

vieno akies mirks- 
nesiaustų kur nors 

ir nesitrankytų per-
♦

yra anglių že-
žmonės sako,

4
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ARMONIKAI
Tas Silpnas, Nuvargęs ir 

Nusilpęs Jausmas Ryt
mečiais

Pirmu::“ - <» aklas nusilpnėjimo jė- 
.. imas energijos yra jauti- 
r.- . pajautimas silpnumo

iš ryto ir stoaa enar- 
žmonės tokiame 

■ ai turi tmbelio 
: aini.-': kenčiu nito 
\ '-Einamų vidurių, 
.• no. nusilnnėjitio 

nu-lės neveiktir.o.
■ kilvyje arba žarnose, 
ritmo, svaigulio, koktu- 
alonų kvapsni burnoje, u 
uvį ir panašius nešina--

jru sc- 
prasto 
prurr.- 
inKstą 
silpnų

u r

ir
n. 
Pi 
ui
apMVvii 
jrunnis.

teikiančia 
vii s būda v

ra-i:
žiną 

t kutiė i

• \ ra puikias gyduolė.: su-
■ > >^alą. stipi-umą ir ttier- 

jas, r.es tuksiančiai vy- 
.trto tai, kurie vartoja 

.....dės padaro turtingą.
a..ja. sustiprina nervus ir 
;.ingi sustiprina rratš\ic- 

kui o organus labai atsa- 
X uęa-Tone yra puikiausios 

•■■mos kaipo pataisančios 
- r...-o kurtą į pirmos kiesos 
.■'rinkai pardavinėja jas ir 
• ar. na. gražina pinigu-, 
nutrii ir persitikrinkit Ne- 
:::.c.ją — tiktai nusipirkite 
n Tone.

M R. LUDWIG BACHEAT

NERVIŠKAS ŽMOGUS.
i

Šimtmetis atgal, Thomas 
Hood, anglas poetas, apra-

I1U 
Ziil

' ... ~ įmetu ir stebisise nervišką žmogų sekančio-j rai dirbti
se eilėse: “Godulingas, pa
vydus ir piktas per dieną; 
nakties laiku, kaipo auka sa
vo aštraus isivaizdinimo, jis 
guli kaip kurmis negerai su
sirietęs, kankindamosi su sa
vo paties spygliais.” Tas

Į 
<;•> Metą Jaunas.

< -u >metų senumo, vienok aš i 
ėiuosi ka:.!' syras 35 metų. Aš ga-I 

tai priparodyt, nes aš dirbu su ! 
įnėmi-. kurie pažįsta mane per 3b

. kaip aš galiu taip ge-
i mano metuose. Aš jiems • 

sakau, kad ji<- turėtu vartoti Bulgariš
ku Zoll 
lai .o : 
visada 
i K-auj<>i 
nieku->me

< Kraujo) Ai batą, nes ji pa- 
sveikatą ir stiprumą. Aš 

•žėriu puoduką šitos žolių 
Arbatos eidamas (raiti. Aš 

nepagaunu šalčio, gerai 
valgau ir sunkiai miegu.

Bulgariškų Žolių (Kraujo) Arbata 
paisiduoda visose aptiekose, po 35e.— 
75c—$1.2-7 arba pasiunčiu per paštą. 
Adresas: H. H. Von Schlick. 45 Mar
ei-1 Buildin-z, l’ittsbtirgh. Pa

Jei Patrakę, Išbandykit 
Sekantį Vaistą

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

lio. kuris tuksiančius pertikrino.
U \ŠNK1T. K AI) DYKAI 

PRIRODYTUMĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 
vaika- ‘ ~ ~

j ruce, 12-
<ad dyka 

• nriVu nrm

išvalo žarnas, sugrąžina ge
ra apetitą ir suteikia sveiką 
miegą, jis yra didelė pagelba 
r.uo nerviškumo. Jis taipgi 
prašalina nevirškinimą, prie-' 

įtvarą ir panašius skilvio ne
gerumus. 1 butelis $1.25, 
sampalą pasiųsim gavę 15c., 
Joseph Triner Company, 

j 1333 So. Ashland Avė., Chi- 
:cago, III. Šis laikas yra šal
čiu ir kosulių. Klauskit pas 

į jūsų vaistų pardavėją f Tri- 
nerio nuo Šalčio Tabletų ir 
Trinerio nuo Kosulio Seda- 
tivo.

pats yra ir šiandien, bet Tri 
apie tai. kaip : nerio Kartusis Vynas, pasiti

:•.;■■ tuojaus rašyt pas VV S. 
I’. Main >t., Adams, N Y., 
i prisiųstą išbandymui jojo 

uikų paak.-tinantį vaistą. Tik uždėki- 
ant kylos ir muskulai tuojaus pra

de- ankstinti-: jie pradeda susiglaus
ti. taip kad atidarymas natūraliai už- 
-įdaro ir nebereikia paraiščio nešiot. 
X“užniir;kit<- parašyt, kad prisiųstų 
i.-bandymui dykai. Jeigu patrūkimas 
jūsų ir nekankina, bet kam nešiot pa- 
raištį per visą amžių? Kode! kentėt? 
Kodėl nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
?itį į pavojų, kuris tuksiančius atvedė 
i operacijos stalą? Būriai žmonių kas 
diena eina į gantrrenos pavojų tik vien 
todėl, kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nvo ėjimo jų kasdieninių pareigų. Ra
šykit tuojau- reikalaudami išbandy
mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas ir yra padėjęs išsi- 
gyc.yt nuo kylo- didumo kaip du vyro 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 

į šį kuponą.

I

Į 
skaitytojams tiktai, 

Prfeiųskit užmo- 
ir tuojaus gausit Ka-; ANGLAI SIUNČIA MAIŠ

TININKUS PRIEŠ 
PRANCŪZUS.

Svrijoj vėl prasidėjo suki
limai prieš franeuzų viešpa
tavimą tenai. Francuzai 
sako, kad maištininkai buvo 
surinkti ir suorganizuoti 
Užjordanėj, — teritorijoj, 
kuri priklauso anglams.

AMERffiOSUCTRJ 
TASYBOSHNOO

REZeUUClJA.
Amerikos Lietuviu Tarv- 

ba savo metiniame suvažia
vime sausio 16, 1927 m. lai
kytame Vienybės Svetainė
je, 193 Grand st., Brooklyn, 
N. Y., imdama domėn tuos 
politinius Įvykius Lietuvos 
Respublikoje, kurie prasidė
jo 17 d. gruodžio mėn.. 1926 
m., tūlos smurtininkų grupės 
nepateisinamu ginkluotu 
puolimu teisėtai sudarytos 
Lietuvos Respublikos Vy
riausybės, vienbalsiai ir 
griežčiausia pasmerkia tų 
smurtininkų darbus kurie 
pastatė didžiausiu pavojun 
visli Lietuvos žmonių gyvy
bę, turtą ir saugumą, sutrem
pė Lietuvos Respublikos 
konstituciją, įstatymus ii 
žmonių teisėtą valdžią, ii 
kurie grąsina net pačiai Lie
tuvos nejiriklausomybei.

Toliaus, Taryba griežčiau
sia protestuoja prieš dabar-

Dykai Nuo Patrakime
W. S. Rice, Ine.
J2-E Main St.. Adams, N. Y.
•Jus galit man atsiųsti dykai sam- 
palą jūsų paankstinančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas ...............................................
Adresas ...........................
Valstija ...........................................

t

I

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk. trynk. trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linintento:

PAIN-EXI‘ELLER 
lregi?tr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui rvumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių. skaudamų muskulų.

35Č.—vaisinėse—70c.

F. AD. RICHTER 4 CO.
Berry & So. 5th Sis. 

Brooklyn, N. Y.

I

Mr. Jo«eph P. Aarwiw»»«» 
ra*

Vese & Sens Piano 
Company 

jau virš 20 metą
Jei manot pirkti Piayer-Pianą, 

Grand Pianą, Uprighf Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas ■ 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutąupvt pini
gą, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną piatia, gau
sit už jį gerą kainą Išlygo- lengva* 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St., BeaUu. 
Įkartas 1851 m.

Mes išdirbant 
ir importuoja
me v isokių ru
siu rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos. 
Musų kai
nos žeme
snės neštu-----, -
teikiam pamokinimus. Reikalausit ka
talogo. kuri prisiunčiam dykai. (-)

RUATTA SERENELI.l & CO. 
1014 Blue Island av. Dpt. 80. Chicago

kitu išdirbėję. Dykai su-

PUIKIOS KAZYROS

Tel. So. Bu«on 5<»A-W 

DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LITU VIS DENTISTA*

VALANDOS; Nuo • ii t
w 2 iki • *•»*•

NEDALIOMIS
, iki I • •<
• Seredomis iki 1? di^v-a
> Ofisą* "Keleivio”
» 251 Brrmdtrav. tarpe C ir D St.
■ SO. BOSTON. MAHM.

Magiškos arba ženklintos kazyros, 
kurias vatoja geriausi magikai arba 
kaži minkai. .Jos turi sekretnus ženk
lelius ant užpakalio įr lengvai galėsite 
pasakyti kokia kazvra lik pažiūrėję 
į užpakalį Tai yra geriausios ženklin
tos kazyros, kokios tik buvo karta nors 
padarytos, geresnių niekur nerasite.

No. 1. Geriausios rūšies ženklintos 
kazyros. visa kaladė su paaiškinimais 
tik 82.25. L z tris kalade- Sn.tm.

No. 2. t.eros rūšies ženklintos kazy
ros. visa kalade su paaiškinimais tik 
SI,50. l’ž tris kalades $3-50.

Užsisakant šitas kazyras, meilia
me prisiųsti 35c. persiuntimo lėšoms 
ir pažymėkite, katro numerio kazyių 
norite, taipgi k;ek kaladžių. Už kazy- 
ia.b jti.’v uz.ūit>ikė>iče, kaip apiaii,\>ile 
ja.- savo namuose Pasitenkinimas ga
rantuota- arba pinigai bus sugrąžin
ti. Adresas: (5)

• PK UTK AL SALES CO„
1219 N. Irving Avė., Dcpt. 2ttti.

CHK'AGO. 1LL.

C

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

I

DIDELIS PASISEKIMAS

TAI YRA BAISI ! 
Kaip Gali Kęsti Taip 

Žiaurius Skausmu?- 
Ss« na ri

i

I

Feen-a-mint
Chtwing LAXAT1VE

Malonus čiugumis. kuris 
palaiko pilvo rcguliarssku- 
aią. Vaikai myli jį.

Eic. ir 25c.

Meškos Balzamas.
(Bear Balsam)

Tuojaus prašalins visus dieglius 
ii Skausmus Sąnariuose, kaip tik 
pradėsi vartoti ta visti linimeritt} 
karalių—Meškos Baisama

Jeigu negausi tuos vaistus pas 
vietinį iiptiekorių arba pardavėja, i 
priųsk mums :15c ar 5Oe už lmtelį, 
mes tuojaus išsiųsime buteliuką 
■Baisamo.
BEAR BALSAM PRODUCT CO.
214 S. Main si.. Sheaaiidoah. I’a.

j

Apsisaugokit nuo užsiro- 
ziniavt. Gydykit kiekvieną 
įpjovimą, žaizdą ar t<lTeš
kintą su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonile 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

CONDENSED MII K

■<*

Nuo *«•* pilvo ir žara* -imi < 
marumą, kurie paeina itn 
dantų augimo nieko (eremito 
Kwhkiam« ir vaikame nėra, 
kaip

liagie Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių maistai

EAGLE BRAND
Slreraat Harrov«r SItmm 

UOSTOS. MASB. 
Olympia Theatre BuiMtny 

RxH>m 22
Patarimas dykai tik per paskirtą 

lai k*.

šių dienų obnfciui "Svirskis ir 
kitu- šviesk!” vykdyti geriausia 
padeda

“KULTŪRA
Iliustruotas1 mokslo. l’rter.i to

ros. vistmntenėš (lOpiiiiarBs žur
nalas, kuris lengvai rašomais1 
straipsniais duoda daug įdomios 
medžiagos iš įvairią mokslo sri
čių. supažindindamas su jo lai
mėjimais ir kasdiena berūks
tančia gyvenimo pažanga; ypa
tingos domės kreipia į kuitnros 
istoriją bendrai ir kultūros kū
rybinio ir švietimo dar Iki plėto
te Lietuvoje; skiria nemaža vie
tos meno ir literatūros klausi
mais. dedant mnsų ir pasaulinės 
literatūros kuriniu kritikas ir 
apžvalgas; savo raštus gausiai 
iliustruoja paveikslais ir šiaip 
meno vaizdais; e ii n 5 metai ir 
yra Liet. Kultūros Tarybos ir 
plačiai liaudyje išsišakojusių 
•■Kultūros” būrelių organas ir 
dėlto ir- jo bei jo komplektų ne
gali apsieiti nei vienos įstaigos, 
draugijos ir šiaip kultūringo 
žmogaus biblioteka.

Metiniai ėmėjai nemokamai 
gauna didelį prieiki ir turiningą 
1927 metų Sodžiaus Kalendorių.

tiera proga savo viengen
čiams, draugam- ir pažiba
miems Lietuvoje suteikti atmin
tį ir kultūrišką dovaną, bran
gesnę už dolerius ar kitką!

Žurnalo prenumerata (su prie
dui — Lietuvoje, Vokietijoje. 
Istorijoje ir Estijoje metams — 
2 dol . pusei metų ■ 1 dol 20c.

Amerikoje ir kitur užsieniuo
se dvigubai.

•lo komplektai įrišti, paštu at- 
sinnčiant. 1!>23 m. 1 dol., gi 
H*?!. 1925 ir likit; m. imant kar
tu 7 dol. 50c.

čia pat didžiausi* knygų san
dėlis v jų grriausis pasirinki
mą.'. knygynėliu sudarymas. 
Reikalaukite katalogų.

Adresas; Šiauliai, Dvaro gat
vė x:t. “Kidturos” Redakcijai 
Td. 233, Lithunnia.

Sustabdo

prc; -id'- 
jį tuoj.

»••• •nir

s. ♦k-.»ly-

• •■Tialis
sZiodvli 
thdnLto.

I; t M1
Daug tol

Jin ano š-i!<
ni-t -'tikertr
k:.- rin.tTS. <’•' 
b f. .ha

Vartok Hiil
da. šaltis pr."<
ir kaip tik šiuo budi: 
žinomu. Visos aptiekė- pur>iriIr. Hill"

..itin oOc

Mus. Winslow*s

USTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo,
kaip originali* Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk originali francazmką

BAUME BENGUfi 
(ANALOLSiavi. »su paveikslu

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

==SE

CASCARĄ
Itc jdona Dėžė^

Tikrai Gauk

fir. Hed. LEO J. FONO ii Petrogrado
Slapta Hta

4»ėk«i rr rusiškai
I ALLfi.N ST„ C«.

NE

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

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
' TRINKITE KUR SKAUDA.”
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

PIRMASIS PO PERVERS-, Politinė policija prane- 
MO SEIMO POSĖDIS. šanti, kad Mažeikiuose ati- 

Frakei jų vadų pareiškimai' duotas karo lauko teismo ži- 
ir ministerio pirmininko 

atsakymai.
Po 17 gruodžio Įvykių ta-

£ k rv A C’ I •  

Į kuri atsilankė veik visi at-!(Į.
stovai. Publikos buvo ši kart Lu*nai dudentai*.

mašinai ir žmonėms niekojnors pinigų ir jiems pragy- 
nepakenkė.

Mašinistas

parduotas Lietuvoje. Malia
vas taipogi pristatoma Lietu
von ir vietos fabrike bus per
dirbtas Į mieles.

Cukrinių runkelių sausos 
išspaudos bus išdavinėjama 
plantatoriams, kad jie pri
pratintų tuom maitinti gyvu-

Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silpnu

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

saus 1MUISI0N 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda- 
maitinimo stovio. Scott’s Emulsion yra malo
nus vartoti ir pagelbsti atbudavoti kūną i 
vikrų ir stiprų.

Scott t Eov.-ne, Rloomfield, N J.

.uvio ii jiems

venti. Tuom.h Adomaitis 
surankiojęs grąžino šeimininkei 15 litų ir 

akmens trupinius, ryto metą paprašė, kad jie apie tai ne
padavė žinią policijai, o po- praneštų policijai, nes girdi

‘ ’ i jeigu ir pranešią, tai visvien
; nieko nepešią. nes jie esą be- 
! darbiai.
• Gruodžio 21 d. Kauno kri-Hus. 
minalinės policijos valdinin-,-----------------------------------
' ‘ " 3 ir KalnaitĮ su KANADOS LIETUVIU

pas kuriuos laikei INFORMACIJŲ BIURAS.
Dabar yra patogiausias 

laikas
Atsitraukti savo —iminės į Kanadą

iicija sustatė protokolą.

SMARKI VĖTRA PER 
PAPRŪSĘ.

Iš Naumiesčio pranešanion vietos socialdemokratų ls *Siau.1?1^5 , . v <i]iuit-pkomiteto narys Skųpas už kad |priodzio Li d. pavakarj “ 
atntaciia nrieš e^amaia tvar- per Suvalkijos vakarus, pa- -Via<.eiid, pj agitaciją pi les esamąją tv ar- p pejAq tokia smarki taip

XV x. lXVMi.1V } V UVU : Ką. B* JZV1VJV XV.------------------

po sukviestas Seimo posėdis,: Panevėžy esąs areštuotas > vėtra, kad net išvartė tele- 
i kuri atsilankė veik visi at- :(|_ras Damaševičius ir du jo .vr^fo bei telefono stulpus, 
stovai. Publikos buvo šį kart! sunaj studentai. sutraukė laidus, v įsiskai nu-
vidutiniai. Karininkų tarpe Politines policijos žinio- trauktas telefono — telegra- 
matyti p. Plechavičius, gen. į ~
Ladyga, £*“ VT-~— 
kiti. Prie Įėjimo Į Seimo rū
mus pastatyta sargyba.

Nors posėdis paskirtas 16 
vai., bet prasideda apie 18 
valandą.

Darbų tvarKoj buvo nu
matyta vienas punktas: Ko
misijų sudarymas. Seimo 
pirmininkas papildo dviem 
punktais. 1927 metų biu
džeto tęsinys II sk. ir 1926 
m. biudžeto pakeitimas.

Vieton išstojusio Seimo 
nario A. Smetonos duoda 
priesaiką atvykęs Seimo na
rio pareigu eiti aut. Šakenis 
(t. s.)

Komisijų sąstatas palieka
mas toks pat, koks buvo pra
eito j sesijoj.

Nepaprastas pranešimas.
Valstiečių liaudininkų ats. 

Z. Toliušis prašo žodžio ne
paprastam pranešimui, bet 
Seimo pirmininkas Stulgins- 
kisjam tokio žodžio neda-, 
vė. Taip pat prašė žodžio ne
paprastam pranešimui ir ats. 
Bielinis (s. d.), bet ir jam 
nedavė.

Tuomet ats. Pajaujis pra
šo žodžio dėl apsilenkimo su 
statutu. Jis žodi gauna ir ci
tuodamas Seimo statuto ata
tinkamą paragrafą, kuriuo 
Seimo pirmininkas gali duo
ti žodi nepaprastam praneši
mui, be kito, pareiškia, kad 
valstiečių liaudininkų frak
cija pirmą kartą susirenka 
po liūdnojo 17 gruodžio Įvy
kio ir todėl ji norėjo padaly 
ti atatinkamą pareiškimą 
tam Įvykiui Įvertinti, bet ka
dangi to neleidžiama, tai 
valstiečių liaudininkų frak
cijos vardu pareiškia griež
tą protestą.

Toki pat pareiškimą pada
rė ir ats. Bielinis (s. d.).

Ats. Toliušis (v. 1.) ima

----  —us> Mažeikiuose už veiki-iro susisiekimas ruožtais 
gen. Nagevičius ir,r organizavimosi prieš Kaunas-Sakia!, Sakiai-vii; X.:— ------ . . .r. , Naumiestis-V ilka- .--------- -----------

Naumiestis-Žalioji. tas. Tardomi Kalnaitis sudabartinę vyriausybę suim- įkaviskis, 
tas špukas ir su kvota per- • viskis, 
duotas karo komendanto Buvo 
žinion.

kratos taip pat rasta po re
volveri. Suimant šiuos du1 
plėšikus, vienas iš jų Kalnai*! ____________
tis mėgino pasprukti ir Šau- <š Lietuvos. Latviįo*. Lenkijon ir Ar- ii i — • i • x i nos nad'iromu mik? \Tzv_dydamas bego į netoli esantfj“^ 
miškeli. Laike kilusio susi-■ 
šaudymo Kalnaitis buvo su
žeistas i abi rankas ir suim-

žeminos. Mes padarome leidimus. No- S:> irtieji kreipkitės vpatiškai arba per Į

Į 
I

II

I
!____ _  Į

■ics iš Lietuvos, I.atvijox, Lenkijos ir! 
jeigu tik jie sveiki ir gali 

ir namų ruošos darbi- 
Norint infor-

(5)
A. URBONAS & YAI N1SK1S 

351 Ma-nus Ave^ 
Winnipes. Man., (’anada.> x1

sutraukyti laidai n-M atėjiu taip pat abiejuose i SVARBUS PRANEŠIMAS ’;
Gera profra atsitraukti savo gimi-}

SUIMTA VISA EILĖ 
ASMENŲ.

“Rytas” rašo: ] 
oolicijos žiniomis, Tauragėj "1 x . 
az organizavimosi ir ruoši-. ’ -v V1- 
mąsi ginklu pasipriešinti i 
naujai vyriausybei suimta; 
visa eilė asmenų, 
kvota.

P. Trechokas ir Vaitaitia.

PARKIVAY 
AUTO SERUICE 

and FILLING STATION
Jeigu norite, kad Jūsų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gesolinų pas mus.

415 01d Colony Avė.

Kauno-Mariampolės linijoj, plėšimuose kaltais prisipazi-i 
bet čia pavyko greitai šutai- *O- Parodžius juos nukentė- 

1 <yti. Tarp Kataučiznos ir Ža- jusiems, pastarieji juos pri- 
liosios, kaip praneša korės-: pažino.

PnlitinA •' >ondentas. per ištisus septy-! Leškauskas gruodžio mėn.
1 ununes j kilomelrus vLsi stuipaį jį. i 17 d. išvažiavo i Braziliją,

.aiTyti. Nuo Naumiesčio iki tuo bud u išvengė užtarnau- 
i Vilkaviškio sutraukyti lai-tos bausmės. Visi šie plėši- 

suimta' ’,a*- Vielos juoba greit tru-.kai patalpinti kalėjime.
VoHom.J kad buvo apšarmojusio^ --------------Vedama ,. (’lel to sunkio;*. Dabar su! GARBĘ UŽ PINIGUS 

------  PAAUKOJO.
Lapkričio mėn. 18 d. šiau-j 

lių miesto gyventojas Do-; 
meika Aleksas nusiskundė 
kriminalinėj policijoj, kad išl 
jo prostitutė pavogė 3700 Ii-j 
tų pinigų. Gruodžio 18 d. Į 
buvo sulaikyta prostitutė' 
Mariampolėje, kuri pasiro-; 
dė esanti Bitaitytė Ona ir j 
laike kratos pas ją rasta! 
101! litų pinigų. Tardoma 
kalta pavogime iš pil. Do
meikos pinigų prisipažino ir 
pareiškė, kad pavogusi tik 
2800 litų. Trūkstančią dali j 
pinigų ji per vieno mėnesio 
laikotarpi pragyvenusi. Be 
to prisipažino, kad vagystėje į 
Šių pinigų su ja drauge daly
vavo jos draugė Žuklaitė 
Ona, kuri taip pat Surasta ir 
areštuota Mariampolėje ir 
taipogi kalta bendradarbia- 
. ime prisipažino. Abi vagi
lės padėtos kalėjiman.

i -------- ------
į SENOVĖS AUKURAS.
i Vilkija. Nesenai Jaučakių 
kaimo pil. Dubinskas, bekas- 
damas savo rusi, kokių 2 
metrų gilumoje prikasė 
stambių plytų mūrytą sieną, 
kurios viršuje žymu degini
mo vieta. Gyventojai neat
meną, kad čia kada nors bu- 

> ar gyvenę 
(______ Iš plytų stiliaus ir

‘ i žymių spėja-

NAUJAS POLITINĖS PO
LICIJOS VIRŠININKAS.

Naujai paskirtas politinės 
policijos viršininkas p. Bųd- 
ys-Palovinskas sausio 3d. iš 
buvusio viršininko p. A. Ra
lio perėmė Įstaigą ir pradė
jo eiti savo pareigas.

Kusi jos, _ ______  ___ _
. skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkių 
. :>a«'elb:ninkai i------7-----

linkai turi pirminybe. _________
nacijų, rašykit mūsų manadžeriui:

SANDY LE\VIS (-į
15 U’indsor SL. Montreal. ( anada.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 
mus tri-šriubinių laivų 

\EW YOKKtneu >HAMItUKG 
DEl TSCHLANI*.

AI.HERT BALL1N.
RESOI.l TE. R EI I \\( E.

ir ant populiariskų vienodais 
kambariais laivų Ctevcland, 
Westphalia ir Thuringia.
Sąvairiniai išplaukimai iš New 
Yorko. [.aivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai dylimi į Europą iš
važiavimai.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsčdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas J ur palis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rašt. J. Stanislovavičius. 

1*3 West SUte St ,
Turtų Rašt. Mykolas SaMiekaa, 

1’. O. Box 342, 
Iždininkas Antanas Norkaitis, 

85’į West Main St.,
Knygius Kazimieras Tamašiunaa, 

42 Wėst Walnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI:

Martinas Bargavanskas, 
P. O. Box 243, 

Jonas Sadauckas, 
164 West Indiana St., 

Boleslovas Alekna, 
158 Monroe St.,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Illinoi* St., 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main St,
REVIZORIAI KNYGŲ: 

•Jonas Tamašiunas, 
P. O. Box 37, 

Romualda Gričiunas, 
85 Weot Main St.,

MARŠALKOS:
Petras Kišonia, 

P. O. Box 324, 
Liudvikas Gruožia, 

R. first, Box 10.

t

Šakių apskritim iš Kauno 
egalima susisiekti tik kita li- 
uja, per Skirsnemunę, Vil
niją. Tarp Naumiesčio ir 
Vilkaviškio jau taiso liniją. 
Vietomis reiksią ir naujų lai
tų, nors linijos stulpai buvo 
lar veik nauji, 1923 m. sta- 
yti, kasmet patikrinami ir 
jataisonii. Iš Kauno buvo iš
dykęs susisiekimo ministeri
jos atstovas nukentėjusių 
vietų apžiūrėti.

203

SO. BOSTON. MASS.
Te te f tinas: So. Boston 3075-W.

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

Hanbtfg-kMriuii Hm
United Ameriean I.ines, Ine. 

General Agents
28 Broadaay, New York

iš New Yorko 
i Kauną ir atgal 

i (Pridėjua S. V 
įe’M Taksos.)

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

didžiausio ir greičiausio 
Vokiečių laivo

COLUMBUS

BAISI ŽMOGŽUDYSTE
Gruodžio mėn. 27 d., apie 

21 vai. Kėdainių apskr., Žei
mių valsčiaus, Blauzdžių 
kaime, nežinomi galvažu
džiai išžudė pil. Šimotonio 
Juozo visą šeimyną, suside
dančią iš 6 asmenų: Šimoto
nio Juozo 72 metų amžiaus, 
jo žmonos Zofijos 32 m. ir 4 
■tunų: Petro 12 metų, Balio 8 
metų. Jono 6 metų ir Stasio 
1 metų amžiaus. Šeiminin
kas su žmona nukauti iš me
džioklės šautuvo, o vaikai 
nužudyti kinžalo pavidalo 
peiliu. Išžudė visą šeimą, 
piktadariai gyvenamąjį na
mą su lavonais padegė, bet 
-ubėgę kaimynai visų lavo
nus, išskiriant vieno vaiko, 
š ugnies išnešė.

Vieton tą pat naktį išvyko 
Kauno kriminalinės polici
jos punkto vedėjas su valdi
ninkais ir bendrai su vietos 
v'iešaja policija veda stropų 
yrinėjimą, kad sulaikytų

i
*

I

“NAKVINĖTOJA1.”
Gruodžio mėn. 15 d. apie 

’ 7 vai. i butą eigulio Mar- 
ausko Povilo, gyv. Ilgakie- 

nio kaime. Garliavos vai., 
Kauno apskr., užėjo trys ne
žinomi asmenys ir paprašė 
nakvynės. Susėdę ant suolo 
ie ką tai tarp savęs šnabž- 
.ėjosi ir staiga vienu mo- 
nentu visi trys išsitraukė iš 
išenių revolverius, vienas i 
□riko “rankas aukštyn!”' 
itas gi tik laikė atstatęs re- i 
olveri, o tretysis surišo ei- 
uliui ir buvusiam pas ji jo 
aimynui rankas Į užpakali, 
radėjo daryti kišenėse ir 
isam bute kratą, laike ku- 
ios surado: 113 litų, 17 rub. 
.5 kap. rusų ir 6 markes 50 
)f. vokiečių sidabrinių pini- 
ų, revolveri, 1 
•is šautuvus ir nuplėšė eigų-

iĮ

|

»

V I • 1111 a 1 • j - V * ULv JIIUUįžodi dėl darbų tvarkos ir oa]Važudžius. 
siūlo atidėti svarstymą 192/ ____
metų biudžeto, nes pirma tu
ri ateiti i Seimą vyriausybė 
su deklaracija ir pasisakyti, 
Jtaip ji mano krašto reikalus 
tvarkyti. r. ••

Už ŠĮ pasiūlymą balsavo 
—už 32, prieš 32. Balsuojant 
antru kartu — už 32, prieš 
33. Pasiūlymas atmestas. Už 
gaJiiulymą balsavo valstie
čiai liaudininkai ir socialde
mokratai, prieš — krikšč. 
dem. blokas, uk. part., tauti
ninkai ir tautinių mažumų 
dalis — žydai ir lenkai.

Po to pradėta svarstyti 
1927 m. biudžetas, kur, be 
kit.turiningą kalbą pasakė ■ 
valst. liaudininkų atst. J..Pa-Į 
jaujis.

Min. pirm. Valdemaras 
griežtai pareiškė, kad vy
riausybė valst. liaudininkus 
ir socialdemokratus nema-i 
nanti statyti į nelegalę padė-i 
tj. Buvę areštai yra laikinas 
padaras ir be žinios vyriau-i 
sybės.

I

“CUKRINĖ” IR DID- " 
VYRIAI.

Krokelaukis, Alytaus aps. 
Pereitų metų lapkričio mėn. 
24 d. Krekštėnų kaimo jau
nuoliai, prisipirkę cukrinės 
nuėjo i Vamagirių kaimą 
pas pil. J. Klimavičių vestu- 
vėsna. Išgėrę savo cukrinę, 
pradėjo daužyti, kas tik 
jiems pakliuvo. Išdaužė lan
gus, duris, šėpas ir net mažus ■ 
vaikus apdaužė. Vienai 3 m. 
mergaitei burną stiklais ap
draskė ir vaikui 8 metų koją 
išmušė.

Pats šeimininkas turėjo 
pro langą išlysti ir pabėgti.

litui 1I11U Ulių- .. v
tris medžiok-movėję trobos

<us ir nuplėšė eigų-!zmopė>- 
ui nuo rankos laikrodėli. ;ar ,ai 

m šiuo grobiu jie pasislėpė. rna’ ^au cia senovėj
tekančios dienos . ryt^..me-'taP^u^as’ . nes 11 ’ ,.sene}<ia,11 ta 
žioklės šautuvus eigulys ra-•■'.,ev0?. v ietJJ madinę alka-

viete- —
GINKLUOTAS UŽPUO-

i

AREŠTUOTA 200 AS
MENŲ.

IŠDYKĖLIAI ŪKININ
KAMS NUOSTOLIUS 

DARO.
Biliuniškiai, Papilės vals. 

Gruodžio 2 d. apie 8 vai. va
kare, kuliant pas Kirši Kru- 
mino mašina, buvo Įvyniotas 
i šiaudus nesurištas maišas,

i kurio pridavėjas ir leidėjas 
i apytamsėj nepastebėjo. Išė
jo iš mašinos nieko nepa
kenkęs. Po 10 minučių vėl 

Sulyg žydų laikraščio “ld. tas pats atsitiko, buvo Įleis-
štime” žinių, gautų iš politi- tas kitas surištas maišas. ŠĮ 
nės policijos, suimtųjų asme- kartą mašiną taip sugadino, 
nu skaičius viršija 200. Dau- kad padarė nuostolių apie 
guma suimtųjų yra darbi- 200 litų.
ninkai ir valstiečiai. Žydų Tai, matyti, buvo davusių 
yra nedaug. Suimtųjų dalis ant mašinos bernų darbas, 
atiduota karo vyriausybės lapkričio mėn. kuliant 
žinion. Kai kurie busią iš- pas čekanauskĮ Strazdaus- 
tremti Į koncentracijos lioge- kio mašina, baigiant kulti 
ri visam karo stoviui, kai buvo Įvyniotas Į šiaurius ak- 
kurie atiduoti kariuomenės muo. Pakliuvus jam maši- 
teismui. non, pradėjo ugnis eiti, bet

Tai. matyti, buvo davusių

ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS 
LAIVAIS

TIK AšTUONTAS DIENAS
Puikios kajutos Treciai Klesai— 

Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

I
WAUKEGAN. ILL.
Valdybe* Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS l 
730 McAllister Avė.
ž) Paceibininkas KAROLIS DIM9A i 

716—«th St.
3) Užrašu Sekr. A. SALUCKAS 

810—8-th St.
i 4 ’ Turtu Sekr. V. S. ELZBERGAS 

tO45 J«-k'son St' '
No. Chicago, III.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKUNAk
726—8-th St.
6) Iždo globėjai: 

M. NAURECKAŠ
1717 So. Park Avė., 

No. Chicago, 11).
J. VISOCKIS

718 Lincoln St.
7) Knygiai K. AMBRAZHJNAS 
845 Lineoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKIJS
738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS
1011— 10-th St.
Susirinkimai atsibuna paskutiniame 

re'lėkJienvje kiekvieno mėnesio, 1 vai 
p» piet, I.iuosvbės Svetainėj, ant 8-th 
i- Adams gatvių.

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ’ I

VALET

o sukištus i šiaudų stogą. 
Gruodžio 16 d. Kauno krL’ 

įinalinės policijos valdinio-; 
ai tęsdami-smulkų tyrinėji-! 
lą nustatė, kad tai darbas . e _
ėdėjusio 4 metus sunkiųjų -J vai. pil. Klikunui Juozui 

darbų kalėjime už pabėgimąv. Limiškių kaime, Smil- 
iš kariuomenės Adomaičio!.^ vai., Panevėžio apskr. 
Antano, gyv. Poderiškių važiuojant iš. Panevėžio Į 
kaime, Garliavos vai. ir jojamus, pakely užpuolė jĮ du 
viejų draugų. Tą pat dieną1 plėšikai, ginkluoti revolve- 

Adomaitis buvo sulaikytas riais ir atėmę 836 litus pini- 
A'aune. Padarę pas ji kratą' .-'M — pasislėpė.
ado revolveri ir didesnę da- 
i atimtų nuo eigulio pinigų. į 
tardomas Adomaitis api- 
olėšime eigulio prisipažino 
’r pareiškė, kad su juo drau- rydama žygių cukraus pra- 
ge dalyvavo jo draugai Kai- monei išvystyti Lietuvoje,! 
’iaitis Stepas 19 metų am- daro visam krašte cukrinių 
žiaus ir Matelis Jonas 20 m. runkelių pasėlius. Tie cukri- 
umžiaus, abu gv v. Palazdo- niai runkeliai buvo apdirba
mų kaime, Čekiškės vai., mi lig šiol vien Vokietijoj, o 
Kauno apskričio. paskutiniu laiku ir Latvijoj.

Be to Adomaitis dar prisi- Praplatinant kasmet pasėlių 
oažino, kad jis su Kalnaičiu plotus ir pritraukiant prie to 
Stepu ir Leškausku Kaziu kuodaugiau plantatorių, tu- 
šio mėnesio pradžioje Pik- rimą omenyje kaip galima 
čiunų kaime, Seredžiaus vai. artimesnėj ateity Įgyti gali
nas ūkininką Motijošių auš- mybę Įsteigti Lietuvoj cuk- 
tant ties ūkininko trioboms raus fabriką.
pastatė sargyboje KalnaitĮ, o 1926 metais gauta Lietu- 
Adomaitis su Leškausku už- voje cukrinių runkelių apie 
ėjo butan. Bute atsisėdo buk 
tai pasilsėti ir kuomet atėjo 
pats šeimininkas, Leškaus- 
kas su revolveriu rankoje šo
ko prie durų, o Adomaitis 
Įsakė atiduoti pinigus. Ne
matydama kito išėjimo, šei
mininkė išėmus iš lovos 225 
litus ir atiduodama plėši
kams, paprašė palikti kiek

LIMAS.
Gruodžio mėn. 23 d. apie

LIETUVOS CUKRINIŲ 
RUNKELIŲ GAMYBA.
Lietuvos vyriausybė, da-

50*000 centnerių, iš kurių 
virš <80 nuoš. buvo apdirbta 
Vokietijoj, o likusioji dalis 
Latvijoj. Darbas ėjo Lietu
vos specialistams prižiūrint.

Kaip derliaus, taip ir cuk-j 
ringumo atžvilgiu musų cuk-Į 
riniai runkeliai perviršijo vi
sas viltis.

Pagamintas cukrus bus

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pas i- ! 
garsinimu*, kaip tai: paji*4koj<- ‘ 
mus apsivertimų. įvairius praneši- ; 
mus, pardavimus pirkimus, skai
tome po 3e. už žodi už sykį, No
rint tą patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius «ykiu* 
skaitome 2c. uz žodį už syku 
"Keleivio” skaitytojams, kurie tu r 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. ož žodį.
Už pajio^kojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. u* žodį 
pirmą sykį: norint tą patį pajtež- 
kojima taloyt ilgiau, skaitoma >o 
le. už žodį už kiekvienų sykį.

"Keleivio” skaitytojam*, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraitį, už 
pajieškojimus giminių ir draagų 
skaitome ir už pirmų sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu prų- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia priaiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimų arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS**
255 EROAI)WAY, 

SO. BOSTON, M AM.

VALET

AutoStrop
Razor

• t^lUigelan-

i AuioStrop

i i
I

Razor
Išsigelan-
da pati.

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

į.priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar sr. 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yraf prriltinas vartoti. Creo
mulsion yra naujas' medikai iškas 
išradimas ir jis veikia padviįptbintu- 
grei’timu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų' 

' augimą, v «.
Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 

pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus, kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės, nesveikumų. Creo- 
mtilsion turi’dar kitų gydančių ele
mentų, apart kreozoto, kurie paleng
vina it gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar "fht." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 

Į ar kosulio nepalengvintų vartojant 
Į jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 

jūsų aptiekorių. 'Creomulsion Com-
! pany, Atlanta, Ga. (apg) *

f

V* LIETUVON 
v* nėr
KLAIPĖDA

TAI LOGIŠKAS KELIAS

Sekanti Išlpąukimai :
Lituania------- SdJVfcMsio
Estonia----------- 1 d. Koto
Lituania ----------- 26 Koto
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agen

tus ar į bendrovę:

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

------------------------------ —1 i Ljt y

Lietuviška Aptieks ‘
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiuaviam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

1<M* SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius' 

' namus ir pigiai Taipgi padarau ; 
< visokiu^ planus, išmėruoju žemę ir ; 

Visokiais reikalai* kreipki- ' 
(-) ; 

TITUS P. C.REVIS
Bro*dway. So. Boatoa.
So Boston 2340.

etc. 
tės.

:96 
TeL:

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RUSIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON PLUMB1NG & 

I.IGHTING SUPPLY CO.
147 Portland St., Boston 
netoli North Statmn.

I I I
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DR. MARGERIS I
Gydytojas ir Chirurgas z

PARDAV1MAL ||
PRIVERSTAS PARDUOT |

Savininkas išvažiuoja Europon t ne Z 
lietuvis) ir todėl South Bostone par-IJ 
duoda krautuvę su bizniu ir visais į 5 
įtaisymais Grosernė ir rūkytos mėsos. 
Kaina tik 31,500. Randa 335. Savinin
kas padarys lysą tinkamą pirkėjui. 
Matyk: Ambrose, 255 Broadway, So. 
Boston. Tei.: So. Boston 0506-M.

Už kalbėjimą moteris iš
mesta iš teismo.

i Iš superior teismo anądien 
buvo išmesta moteris užtai, 
kad norėjo išreikšti savo 

•nuomonę. Teisme buvo na
grinėjama byla prieš vieną 

' brokerių kompaniją, apvo-

« Repertory Theatre of Bošton

Arklys negali būt alkanas, 
o bedarbis gali.

Concorde, netoli Bostono, gusią tūlą moterį. Kompani- 
teismas nubaudė italą RinaI- jos viršininkas buvo pastaty- 
do $20 pabauda užtai, kad tas į liudininkų suolą ii' pra- 
tas nedavė f ’ ’’ " '
Teismo supratimu.

:np. Petrausko, negali būt alkanas.
lė AI. Grybaitė ir'pačiu laiku Bostone yra ši m- 
. Visi dainininkai,tai žmonių be darbo ir dau-

M. Petrausko koncertas 
pavyko gerai.

Nedėlioję, 23 d. sausio. 
Lietuvių Salėje, M. Petraus
kas davė savo pirmą kon
certą po sugrįžimo iš Lietu
vos.

šalę kor 
dainavo p- 
V. Jenkins 
išpildė savo dalį programe 
tinkamai. Iš publikos daini 
ninkams pylėsi gausios ova
cijos.

Publikoj girdėjosi balsų 
kad ši kartą kompozitoriau: 
Petrausko parinktos daino 
programui buvo geriausios.

Koncertas neblogai pavv 
ko ir materialiai. Publiko 
buvo iš Įvairių politiškų sro 
vių pilnutėlė svetainė.

Reporteris.

savo arkliui ėst. dėjo meluot. Moteris pašoko 
arklys!’

Bet tuo

gelis jų neturi ko valgyt. 
Apie tai patriotiškas teismas 
nesirūpina. O juk bedarbiai

ir sako: “Netikėkit jam. Jie 
visi sukčiai!” Teisėjas liepė 
jai nutilt. Po valandėlės ji 
vėl pradėjo protestuot. ir tei
sėjas liepė policijai išmest ją 
už durų.

ne is savo kaltės darbo ne-. Paskaita apie socializmą.
gauna. Tai kapitalistiškos! 
sistemos rezultatas. O tą sis- 

į ;emą teismai gina. Bet italą 
i kuris neduoda savo arkliu 
i ėsti, jie baudžia. Kodėl gi jie * 
nepasmerkia tos sistemos, 

i kuri neduoda bedarbiams 
1 valgyt?
į
» Bostonas parduoda bandi

tams kulkasvaidžius.
{ Bostono policija gavo iš 
jkitų valstijų skundų, kad 
1 Bostone yra Kuosai parduo- 
į darni kulkasvaidžiai bandi- 
‘ tams iš kitų miestų. Yra jau 
į susekta, kad pereitais metais 
i viena firma ant Hanover 
streeto pardavė 5 kulkasvai-

1 džius privatiniems žmo- 
J nėms. Ginklai buvo išsiųsti i 
Brooklyną, New Jersey', De
troitą ir Chicagą.

Pradeda vajų prieš čigonus
Bostono South End tap< 

apsėstas čigonais, kurie už 
siima buriniu ateities, šituc 
užsiima daugiausia čigont 
moteris. Bežiūrėdamos Į ran 
ką jos lankiai apkrauste 
žmonėms kišenius ir nu
skriausti nuolatos kreipiasi ; 
policiją su skundais. Kadan 
gi Įstatymo, kuris draustu 
čigonams toki “bizni” daly
ti, nėra, tai policija negali 
tos apgavystės sustabdyti. 
Užtai pradėta juos spausti 
kitokiu budu. Teismai pra
dėjo aštriai bausti čigonus 
sugautus suktybėse. Policija 
nusiuntė anądien savo agen
tą pas vieną čigonką. kad 
sugavus ją suktybėj. Čigon- 
ka pradėjo pasakot jam iš Į minką, tūlą Mr 
delno, kad jis esąs kėliau- į kaipo tos katės 
jantis “salesmanas,” kad (reikalaudama iš jos $10,000 
šiais metais jis padalysiąs I atlyginimo už susižeidimą. 
daug pinigų ir susilaukęs 501 Savo skunde ji pasakė, kad 
metų busiąs labai turtingas ■ krisdama ant tos katės ji, 
žmogus. Tuo tarpu atėjo po-!Mis. Mooney. “nusilaužė no- 
licijos seržantas ir čigonka j sį, žandą ir riešą.” nors tų 
buvo areštuota už paėmimą i “nusilaužimų" visai nešima
is policijos agento $2. Teis-ltė. Kad 
me ji turėjo užmokėti $25 sunkesnis, 
pabaudos

Parpuolė ant katės, 
gavo $500.

1 Tūla Mrs. Mooney, kuri 
Įgyvena Dorchestery, nuėjus 
! andai savo sklepan užlipo 
I ant katės ii' parpuolė. Paskui 
Į ji apskundė užtai savo kai- 

s. Rockett, 
savininkę.

Pereitą nedėldieni Miss 
Margaret Bondfield, Angli- 

: jos parlamento narė, skaitė 
11 Ford Hall’ėj paskaitą temo

je “What Is This Socia- 
lizm?” Ryškiais pavyzdžiai.- 
ir neužginčijamais faktai- ji 
išparodė. kad kapitalistinė 
tvarka Anglijoj jau priėjo 
prie bankroto, kad to pasek
mėje dabar prasideda aštri 
klasių kova, kuri galų gale 
pasibaigs darbininkų perga
le ir socialistinės tvarkos Įve
dimu.

Skirtumą tarp kapitaliz
mo ir socializmo ji apibudi
no šitokiais žodžiais: “Kapi
talizmas yra žmonių organi
zacija ekonominiams ir ma
terialiniams tikslams, o so
cializmas yra ekonominių ir 
materialinių Šaltinių organi
zacija žmonių tikslams.” Ki
taip sakant, prie kapitaliz
mo žmonės yra naudojam: 
kapitalo reikalams, o prie 
socializmo kapitalas bus 
naudojamas žmonių reika
lams.

•b.

“Vandens inspektorius” 
apiplėšė moterį.

Į Mrs. M. Barry namus po 
No. 7 Longfellow Rd. atėjo 
anądien po pietų jaunas 
žmogus ir pasisakė esąs 
“vandens inspektorius.” 
Kaip tik moteris jį įsileido 
vidun, jis tuojaus ją pasodi
no kėdėn, surišo i 
rankas, užkimšo bumą ir su
rinkęs brangesnius daiktus 
pabėgo.

skundas 
skundikės advo- 

.katas padarė iš t„ 
> “baisiai biaurų žvėrį, 
i užpuola žmones ir metasi vi- 
į siems po kojų, kurie tik yra 
priversti eiti Į tą skiepą.”

Apskųstoji Mrs. Rocket 
teisinosi, kad skiepas pri
klauso kelioms šeimynoms ir 

i ji nesanti tos katės savinin- 
: kė ir nieko apie tai nežinan
ti. Tečiaus nenorėdama eiti

Vedėjai: »
l he Jewett Repertory Theatre Fund, Ine.

Priešais Symphony Hali
Vaidinama:

UIf
Lordo Dunsany'o fantastiška komedija

Pirmu kartu Amerikoj 
Kas vakaras nuo b; 15

a ergais ir subatoniis Matinees (pu pietų) 2; 15 

TIKĖTAI NUO 25c. IKI $2.00. 
Populiarės kainos ket\erge pu pietų.
3w sėdynių pu $!.00. Taksų nėra.

NEMATYTAS IR NEGIRDĖTAS

isSITAKSUOJA AUKSINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

iš biznio ir viską parduoda tik už 
Pasiskubinkit, nes greitai turi būt

Savininkas eina 
nasiuivtą kaina.• *- *■ 
išparduota.

375 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i
REIKALAUJA BIZNIO > 

j Toniko, restorano, grosernės. luun- ( 
Į drv, ar bik- kokio didesnio biznio, ku- 
: rio savininkas sutiktų mainyti ant 
dviejų namų, po 6 šeimynas, su vi
soms vigadoms. Rendos neša 344U per 
mėndsį. Kreipkitės prie

ANTHONY 1VAS |
110 Tremont sL. Room 508,

Boston. Mass.

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

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

DAKTARAS

GOODMAN 
iš RUSUOS —GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
371 Itorchoter Si.. So. llostun. 

arti Andrew Sųuare
Tel : So. Boston 2297.

ANT MAINO i I
Puikus namas. 3-jų šeimynų, po 6 

kambarius, su visais naujausiais įtai
sais, prieš ir užpakaly piazais; dviem 

. automobiliam pradžius, daug žemės, 
gražioj vietoj Dorchestery. Turi būti 
greitai parduotas ir savininkas prisi- Į 
ims jūsų šen* namą South Bostone 
nainais. LITHUAN1AN AGENCY Į
•»45 E Broaduav, So. Boston. Mass. ■ _

P.lttSIDUVDA BUČERNĖ
Ant kampo, geroj vietoj, galima!S 

pirkti s.u namu ar be namu visai pi-!? 
?iai- (5) X

j 176 E So. Boston. Mass.
i AŠ PERKU IR PARDUODU MORT-13 

GIČIL’S. (6)
MARCELLA STANAUHITE

282 — 3-rd st.. So. Boston. Mass. !

PARSIDUODA GROSERNĖ. tinkama į 
! v teta dėl bučernės. galit pirkt su na- ‘ 

rnu ar be namo. Savininkas dėl svar- j 
: bios priežasties apleidžia biznį. Kreįp-1 
i kitės pas savininką į

S. PUČETA 
, 3 Carlow st_ Roxbury, Mass!, 
• ----------------- ------ —--------- ūl‘--------

PARSIDUODA--. 7 ruimų * Namas, 
i štoras Ir 2 karų garadžius apje Brock- 

11 toną. Kaina Savininkas išva-
| • žiuoja į kita vtiĮštiją. Kriipkitės: (4)

T7TO.ElVfig
| 255 Broadnay. S*, flį^ton. Mass.

£ Telefoną* 6112-W.

Dr. A. fiorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—o po pietų 
Nuo 6—£ vakare

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

MONTELLO. MASS

sI
I
I

DAKTARAS
LANDAU

32 CH AM BERS ST, BOSTON. 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8, 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. š

PROTESTAS✓
Prieš Lietuvos smurtininkus.

Kadangi gruodžio 17 d., 
ginkluota klerikalinių fašis
tų ir karininkų gauja nakties 
metu 
ministerius ir Seimą ir smur
tu nuvertė 
valdžią:

Kadangi 
demokratų 
kurstyti .-n 
šimtus 
laikraščius, sutrempė darbi- 

lietuviu ateitis bus užtikrin- . organizacijas. pa>4-
- • - ... grobe ,’u iždus, ir pasiskelbė

-avė esant “nauja Lietuvos 
ištautęs, tuomet, dabartį- vaįS,ž‘a 
niams veikėjams pasenus ir. Jvy<>a 
numirus, žlugs visos musų!;—.”™ 
draugijos, visi laikraščiai, ir 
lietuvystei / 
pastatytas kryžius.

Kad prie to liūdno likimo 
nepriėjus, paskutinis Ameri
kos Lietuvių Visuotinas Sei-

CAMBRIDGE’AUS IR 
APIELINKĖS LIETUVIŲ

ATYDAI.
Visi mes žinome, jog A- 

merikos lietuvių ateitis pri- 
klauso nuo musų jaunimo. 

"noi*s Ui niums pasiseks sulai-
? kyfi musų jaunimą nuo iš- 

tautėiimo. tuomet Ameriko.- 1 k. I • v Lt e • • • * i *3 *
_ “■ I « ** «-» ♦• z-v ų ♦ n vi
tos *katės te- Jeigu gi mes nekreipsime

" kuris 4 jaunimą domės ir ji>
- - tuomet, dabarti-/3-.

veikėjams pasenus ir.1” 
įjugs x.-icrw . 41Ktali<! <1

SPORTAS
Dr. Sarpalius serga, 

Anglų spaudoj buvtjpržl- 
................ 7 »—j" ■;......... į nešta, jog šiame k^tferge 
•tu užpuolė prezidentą, į 9,. K Sarpalius ri#>U‘Šta- 
. .......... siaku. Betgi^Ė panedėlį p. 

teisėtą Lietuvos ■ £owsvr nnųiĮSįJ telefonąvo, 
............ 1 jog Sarpaį^isfe^rga ii'šiame 

tie krikščionių Į ketvergę;* ristis negalės. J<į 
. Stasiaku atkelia*
mos»|.:,įi6ra sąvaičių vėliau; 

; Kitos poros ant programo 
Iburtos pačios, būtent: Euro
pos ča m pi jonas Garkavvien- 
ko su Sam Skorsky, airių 
čampijonas Pat McGill su i 
italų čampijonu Rossetti. OI 
Stasiakui oponentas bus pa-, 
rinktas.

: ir tautininkų su- i 
įurtininkai suėmė; 

darbininkų, uždarė!

ici jie Įvedė krašte 
ir dabar žada pa

sikeisti i-e.-iriblikos konstitu-

užpakaly i teismą, ji pasiūlė skundi- mas nutarė dėti visokias pas-
r-.-. mušiu iau-l

I

I I
III

PARSIDUODA^ BUČERNĖ.
ApitKnkė apgyventa lietuviais ir 

anglais. Apyvarto^'daroma virš devy
nių šimtų į sąvaiif. Kas nupirks, tas 
>us uzganėdir.tlii fėali pirkt ir nenio- 
<antis to bizųi<X turės progą išmokti. 
Kreipkitės ši»* adresu: (
365 Second sa.. So. Bo-ton. Mass.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų.

261 Hanover St,’ Bo-ton, Mass. 
Rląhi 7

Tel.: Richpiond 066*. (-)
Valandos;' Npo 9 ryto iki 8 va k. 
NedėldieiuAii iki 4 vai. po pietų

? DAKTARE

RtOlllETTEF.KONIKOW 
: MOTERIS GYDYTOJA

Nesenai sugrįžo iš Rusijos 
.'alandos: 2—1 po pietų ir 6—7 
vakare.

-52 ( JB AM BERS STREET, 
BOSTON. M ASS.

Tel.: Haymarket 0069.
PRlME 

RESTAURANT
AUKŠTOS RŲšIES VAL
GIAI IK PATARNAVI. 
MAS. Valgiai gaminami 
Europišku stilium.

Viskas gardu ir šviežia.
15 HARRISON AVĖ..

BOSTON. (7) 
Tarpe Essex ir Beach Sts.

Tgi-EFONAS ’OS7

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. N1K0LAITIS
Valan4o«: ubo J (k) 4 po platų.

• uo T iki I vakar*.
107 Summer St 

LAWRENCE, MASS.

Amerikoje' kad jie galėtų val-i
lyti kraštą prieš žmonių va- 

‘lią. tai
Tebūnie nutarta. kad 

Cambridge, Mass., Lietuvos 
Sūnų Draugystė, skaičium 
300 nariu, savo metiniam su
sirinkime sausio 7 d., 1927 
m., kelia griežčiausi protestą 
prieš fašistus ir jų begėdišką 
smurtą: ir taip pat

Tebūnie nutarta, kad šis 
susirinkimas jjareiškia, jogei 
Smetonr. Valdemaras ir jų 
sėbrai \ ra ne Lietuvos teisė
ta valdžia, bet besąžiniski 
uzurpatoriai, sulaužę savo 
priešai:s; ir sumynę krašto 
Įstatymus: ir. pagaliau

Tebūnie nutarta, jogei šis 
; susirinkimas reikalauja, kad 
tuojau butų sugrąžinta lais
vė nekaltai suareštuotiems 
žmonėm-, spaudai ir darbi- 

Kad geriau susipažinus su ini1k,l '"Vanizacijoms ir at- 
S,

langas sulaikymui musų jau-kei $500. ir toji susitaikė. i _
Jeigu Mrs. Rockett pirmu- nimo nuo ištautėjimo. 

tinė butų apskundus savo - - -
kaimynką Mooney. tai vei
kiausia pastaroji butų ture- 

| jus jai užmokėti kelis šimtus
Bostono policmanas; dolerių už katės sumindžio-

~ - -- - pma Tokia, mat, teisybė
Amerikos teismuose.

Policmanas žmogžudys gavo 
tik 4 metus kalėjimo.

So.
vardu Leon M. Randall, ku
ris nesenai Roxburyje be jo
kio reikalo užmušė žmogų ir 
prisaikintujų suolo buvo at
rastas kaltu, gavo tik nuo 4 
iki 5 metų kalėjimo.

Rado nužudytą merginą.
Pereitos subatos rytą 

West Roxbuiyje buvo rasta 
nužudyta Maybelle Mathe- 
son, 19 metų amžiaus mergi-j teatro mėgėjams jį verta pa
na. Pėtnyčioj ji dirbo visą | matyt, 
dieną mezginių dirbtuvėj ir 
vakare su kitomis darbinin
kėmis išėjo namo, tečiaus 
neparėjo. Netoli namų ji bu
vo nužudyta. Policija jieško 
žmogžudžių.

į
Cambridge'aus lietuviai 

deda pastangas, kad savo 
vaikučius išauginus lietuvių : 
dvasioj. Tam tikslui yra su
organizuota Vaikų Draugi
jėlė ir aukštesnių mokyklų 
studentų Kliubas. Prie Kliu- 
bo priklauso apie 20 čia au
gusių merginų ir vaikinų. Vi
si jie mokinasi lietuvių kai- 1 
bos ir rašto, kad išmokę ga
lėtų pasišvęsti lietuvystės 
darbui. Šitam jaunuolių 
Kliubui mes privalome pa-

Juška paguldė McGuirį.
Pereitą panedėli Juška 

buvo pakviestas i VVorceste- 
ri pavaduoti sergantį Sarpa-
lių. kuris turėjo ristis su bu-' 
vusiu airių čampijonu Ned! 
McGuire. Ii- Juška laimėjo. į 
-Jis paguldė airių milžiną du 

isvkiu iš trijų.

Draugai! Skaitykit ir 
platinkit “Keleivį.”

Repertory Teatre statoma 
gražus veikalas.

Pradedant nuo šio pane- 
dėlio Bostono Repertory Te
atre vaidinama Lordo Dun- 
sany’o komedija “If.” Tai ..............   . .
yra pirmutinis šio veikalo rodyti didžiausio pritarimo 
pasirodymas Amerikoje ir ir simpatijų.

•' ------j Rad geriau ausiuaMUUs »u; _ ... „ ,.i ,
Veikalas prasideda lietuviais, sitas LieTuvoic ' Ko

nuo to, kaip vienas jaunas Kliubas ^rengįa^ šokius, kūne - - - -
anglas, važiuodamas vieną y y’"'’"1 
rytą iš namų i Londoną prie February. 
darbo, pavėluoja traukinį, ir r’“n u 
nuo to persimaino visas jo setts avė 
likimas. Iš šito I

Lietuvoje. Kol šitie reikalą

L I
SUAUGĘS

Vyras
Kuris sutiktų apvalyt namą 
ir pakurent pečius, tegul at
sikreipia į “Keleivio” ofisą, 
255 Broadway, So. Boston. 

Keleivio Adm.

Et IKI LOVA.
Sl’RJNI.SAI IR
M ATRAŠAS.
SYKIU TRIS
KAVALKAL
GERAS BARUK
NAS. ATEIKJT
P.YŽILRĖTI.

$24.75
THE JAMES ELLIS COMPANY

405 Broadway, South Boston. Mass.

VISUOSE DEPARTAMENTUOSE DIDELIS 

VASARIO IŠPARDAVIMAS!
KELI IŠ DAUGELIO BARGENU

Gavo $10,300 iš streetkarių 
kompanijos.

Pereitais metais ant Com- 
monvvealth avė. susikūlė 
streetkaris. Tūla Mrs. Mad- 
sen iš Salt Lake City vėliaus 
apskundė Bostono streetka- 
rių kompaniją, reikalauda
ma $50,000 atlyginimo už
tai, kad laike to susikulimo ji 
važiavusi tuo streetkariu, ir 
nuo to laiko ji negalinti taip 
gerai dainuot, kaip pirma 
dainuodavo. Ir f 
teisinas nusprendė, 
streetkariu Kvn.paaii? 
*af užmokėti $10,30^

,nuo to, Kaip vienas jaunas viniai nebus išpildyti, Ame- f,
anglas, važiuodamas viena likos lietuviai neduos jokios f
rytą is namų į Londoną pne Februan 1927 m Od l >paranK(> Lietuvos vaidžiai. $ 
darbo, pavėluoja trauklių, ir ’ šito- rezoliucijos kopijos $

jnuoto persimaino visasje ^^?-’7C^jdge;^e į nutarta paskelbti spaudoj iri" 
likimas. Is šito Londono Pradžia < .30 vai. yaka e Uetuvosi

■priemiesčio audijencija per- įsų Cambridge au.- ir apie- 
keliama Į romantingą Persi- linkės lietuvių, senų ir jaunų Jr ometonai vairiem 
ją. kur prasideda vienas pas- pareiga paremti sj jaunuolių gtu]^nę.|.u: i<auna kui kitą fantastiški įvykiai. Kliubą ir. kam tik pavelys bt'gsk”> 

I “If” yra visai kitoks vei- sveikata ir laikas, atsilanky- jį" ;
kalas, negu dabartinės ko-ti ant jų parengimo. Savo at-

. medijos, ir dėl to jis yra įdo- silankymu priduosime ši- Red. Prierašas. Tol

V 5

Cambridge. Mass.

keliama i romantingą Persi- linkės lietuvių, senų ir jaunų

II 
•taip pat pasiųsti Lietuvos X 
pasiuntinybei *Washingtone' 
ir Smetonai. Valdemarai ir į 3

Pirm. V. I. Radville,

I

I

medijos, ir dėl to jis yra įdo
mus. Jo autorius, Lord Dun-< ,, .
sany, yra dramaturgas ir po- drąsos ir energijos jų dar-

' « • "Y ___ . . ..? Ia. » «A * D A V*etas, kurio veikalai yra gerai 
j žinomi Europoj ir Amerikoj.

Vaidinimas eis per dvi są- 
vaites. Tikėtus galima užsi
sakyti “Keleivio” redakci-

Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. f6ALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakaro.
Nedaliomis pagal sutarties

414 BROADYVAY.
SO. BOS'iON. MASS.
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MES STATOME
:S3.\.)±.1VBN III S UZtl\Jl\ !> SIIV\\ 
PERK \M. PARDUODAM IK IšMAINOM 
NAMUS. U K ES IR VISOMIS BIZNIUS. 
K AIP TAI BK'ERNES. BĖK ERNUS IR 
RESTOR\N I I S. IN^IIRIN AME N AMIS 
NIO UGNIES IR NELAIMU. T VII’ PAT 
KP.tTIAES IR Al TOMOBll.il S. PVR 
P ODAM VNGLIS. KOKSI S IR M ALK V . 

/LAIKOME KAMARNINKV. ARKIT'a- 
r.); PADAROME PLANUS DE1 Bl l» GO
TŲJŲ: UŽLAIKOME N AMI TAISY .»Jl S.

.-LUMERIUS IR ELEKTRIMERIl S. 
.VT PIRMO IR ANTRO MORGIDžIU .

r .T .r.:.:: j per savo

Red. Prierašas. Tokią Jiat, 
tiems jaunuoliams daugiau protesto rezoliuciją prisiuntė 

ir Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė varde 350 narių. 
Po rezoliucija pasirašo V. I.

Šiame nedėldienyje Lie- Radville ir P. Rudokas.
tuvių Svetainėje, So. Bosto- Taipgi panašią rezoliuciją 

pridavė ir South Bostono 
Lietuvių Ukėsų Draugija. 
Po protestu pasirašo And
rius Yuodgudis i’’ Matas

buotėj. Rcp.

ne, Lenkų-Amerikonų Kliu-

Pahuosuojd nuo
KOSULĮ v
StVE

federalis joj. Kainos prieinamos, nuo bas perstatys scenoje liau- 
lė. kad 25c. iki $2. Taksų nėra. Nu- dies komediją “Lobzovia-

turi važiavimas i teatrą labai 
lengvas.

nie.” 
re

Pradžia R :30 vai. vaka-

^3

j/sam ĮI ^dfeąm

Savo aptickoriu

STOGDENGIUS VLU.MF.RIUS IR EI.EKTRIKIERII S. SKOLINA
ME PINIGUS ,NT PIRMO IR ANTRO MORGIDZIt • iPGI SI - 
1 ŪKIAM I GALIŠKUS PATARIMUS PER SAVO .DVOKATĄ 
VISOKIU jE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIMU .c PARDAVĖ■ME VI< .1IO TURTO IR T. T. REIK VLE KREIP' ’ ES PAS:

A. J. KUPSTIS
į 332 W. BROAD W A Y, SC7 BOSTO* vlASS

TEL.: SO. BOSTON 1-^ ,373 arba 0IC
-'*.*,•* -

TOMOBll.il



