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Žiauri Reakcija Lenkijoj
•i
_ i

AR GALI RUSIJA UŽIMTI 
i PABALTIJOS VALS

TYBES?

AREŠTUOTA DAUGIAU
KAIP 1.000 ŽMONIŲ.

Kratos ir suėmimai nesiliau
ja. Minios kurstomos prieš 

Rusiją ir komunistus.
Po to, kai išėjo aikštėn 

baltgudžių organizacijos 
“Hromados” tikslai nusikra
tyti Lenkijos jungo, Pilsuds
kio valdžia puolėsi didžiau
siu įnirtimu areštuoti balt-! 
gudzius. Po visą Lenkiją P1** į ir penki instruktoriai. Byla 
sidejo kiatos n suėmimai. fluota ięarįuomenės vaĮg_ 
Tapo suimta daugiau kaip yisi kariai.

žmonių, daugiausia kaltinami mėginime pajėga 
baltgudžių, bet valdžia skel- nuversti tej<ėta Latviios vai- 
bia. buk tai esą vis “komu J

Maskvos agente., i Leitenantas Uolinė, tai 
latvių “Plechavičius.” Jisai 
nakties laiku su 30 kareivių 
buvo užėmęs viename Latvi
jos miestų paštą ir norėjo 
įvykinti Latvijoj tokį pat 
perversmą, kokį Lietuvoje 
įvykino Plechavičius su Sko- 
rupskiu.

Ryga. — Ryšy su žiniomi: 
LATVIŲ FAŠISTAI ATI- i apie SSSR ginklavimosi SU
DUOTI KARO TEISMUI, {stiprinimą, “Latvijas Sargs

Iš Rygos pranešama, kad 
peržiurėjus leitenanto Uo- 
linšo bylos medžiagą, joje 

' rasta valstybės išdavimo žy
mių, kurios yra numatomos 
Karo Įstatymų 146 ir 148 
straipsniuose.

Sulyg šitais straipsniais. 
atiduodami karo teismui ! 
Įeit. Uolinšas, viršila Lapko

švaisto, ar tikrai iš SSSR pu
sės gręsia pavojus Latvijai ir 
kitoms su SSSR kaimynėms 
valstybėms? Pasiremdamas 
autoritetingomis nuomonė
mis, laikraštis daro išvadų, 
kad tokio pavojaus baimė 
esanti perdėta. Jei Sovietų 

$ ’ Rusija ir didintų savo kariu-
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Dr. Basanavičius 
Mirė.

Vasario mėn. 16 d. va
kare Vilniuje mirė Dr. Jo
nas Basanavičius. Laido
tuvės buvo vasario 21 d. 
Vilniuje. Lietuvos minis
terių kabinetas nutarė pa
skelbti penkių dienų ge
dulą dėl Basanavičiaus 
mirties. L. P. Am.

nistai,” “
Prieš Rusiją vedama pik
čiausia propaganda.

Maskva tečiaus mano, kad 
Pilsudskis elgiasi kvailai. 
Persekiodamas baltgudžius 
ir kitus kitataučius, jis nesu
stiprins savo valdžią, bet su
silpnins. “Izviestija” sako, 
kad baisaus teroro banga tik 
pabrėžusi Lenkijos nepasto
vumą ir negerovę. Pagrindi
nis ir nelauktas Pilsudskio 
avantiūros prieš “Hromadą” 
vaisius esąs tas, kad jo koke
tavimo politika su tautinė
mis mažumomis gavusi galu
tinį ir visišką smūgį. To ne
pasisekimo sugretinimas su 
blogėjančia ekonomine kraš
to padėtimi gręsia Pilsuds
kiui labai sunkiomis pasėko-

menę ir bandytų pulti kai
mynes valstybes, tokio karo 
pasėkos butų tik patiems ru
sams nelaimingos. Latvijos, 
Estijos, Lenkijos ir Rumuni
jos armijose vyraujanti tau- 
tinė dvasia ir disciplina, ir' 
jų militarinė kokybė esanti 
labai aukšta. Latvijai ir jos: 
kaimynams gerai žinomas; 
raudonosios armijos skai
čius ir jos padėtis. Sunku esą 
tikėti, kad patys tos kariu
menės vadai turėtų kokių 
nors tuščių iliuzijų. Gandai,! 
kad geriausioji Budiono ka
valerija per 40 valandų už- 

i Fhiir 11 cvnun a tcto ’imtl* Latvi^- Yra ^*>na Pa‘
A^TO- jgjika jr žodžių žaislas. Prieš 

VAS PROVOKATORIUS.įgeraį suorganizuotą irmo- 
Lenkijoje didžiausi triuk- i demingąi apginkluota ka

lnią sukėlė Seimo atstovo įriumenę'jokia kavalerija ne- 
I Vojevodskio provokacijos; gali eiti/ Taigi, jeigu Rusija 
faktas. Jis už didelį atlygini-!ir ginkluojantis, tai tas bus 

;mą tarnavęs defenzyvoje.veikiau demonstracija prieš
'(žvalgyboj); Tečiau vjsur■r Anglijos’ militarinius žygius 
jis dėjosi didžiausiu revoliu- Kinuosev - 
cionierium ir gudų gynėju, j ---------------
Jis stengėsi sukurstyti ir iš- FRANCUZIJOJ SUBANK- 

mis. Gudų gyventojų masės šaukti gudų “Hromados”j-e- 
dabar jau neabejojančios, voliucinius ekscesus, 
kas esąs Pilsudskis. “Refor- draug Vojevodskis praneš- 
mos.” kuriomis jis bandąs davo defenzyvai apie visus 
atitaisyti savo klaidą, jau gudų “Hromados*’ žygius ir 
mekeno nesuklaidinsian- sekdavo gudus Seimo atsto- 
čios. Kartus gudų'bandymas vus. Jis kaltinęs gudų atsto- 
pamokęs ir ukrainiečius, ku- vus, kad jie ruošia ginkluotą 
rių nepąpirksiančios jokios'sukilimą tikslu atskirti Gudi- 
Pilsudskio kelionės į Voly-j ją nuo Lenki jos. 
nių. Maršalas iš naujo iro-1 Lenkų spauda vienbalsiai 
dęs, kad jis visiškai nemo- pabrėžia, kad Vojevodskio 
kas numatyti rikošetų, prie pasielgimas esąs neregėta 
kurių galį atvesti jo ugdomas 
teroras.

SSSR DUODA AMNES
TIJĄ?

Užsienių spaudos žinio
mis, SSSR vyriausybė, sąry
šy su karo ruoši muši, žadanti 
duoti amnestiją rusų emi
grantams ir leisti jiems grįž
ti Rusijon. Pirmon eilėn bu
sią grąžinti “specai,” t. y. 
daktarai, profesoriai, inži
nieriai, artistai ir meninin
kai. Toliau busią leista giąž- 
ti visiems tiems emigrantams 
ir pabėgėliams, kurie pasku
tinių penkių metų laikotarpy 
nepriklausė jokioms SSSR 
valdžiai priešingoms politi
nėms grupėms. Socialdemo- 
kratų-menševikų amnestijos 
klausimas esąs svarstomas 
visai atskirai. Kai kurie 
SSSR vyriausybės nariai esą 
iiime ii jiviuo uuvu , - .... . -
ja ir net duoti galimvbės lei- žurnalų. Jisai atejo_ prie bu- 
* *■. « /IaIa.i rvn i»/-l _sti savo organą su ,
kad s. d. menševikai atsisa- ,
kvs nuo agitacijos prieš So- Leliatą žurnalų, 
vietų valdžią. Socialistus re- .... .........
voliucionierius nemanoma

Po-
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Į 40 ŽMONIŲ ŽUVO PER į 
SNIEGO PŪGAS.

'• Oras Amerikoj vėl subiu- 
ro. Neapsakomos sniego pu-! 

; gos pereitą sąvaitę aplankė 
tCalifoniją, kur pridarė di-i 
džiausiu nuostolių. Vienuoli
ka žmonių žuvo po sniegu 
netoli San Franciscos, o 10 
kitose vietose. Šimtai namų 
tapo sugriauta, kiti buvo ap
semti vandeniu. Nukentėję 
žmonės šaukiasi pagalbos. 
Nuostoliai siekia milionų do
lerių. Vienam tik Los Ange
les mieste nuostolių priskai- 
tyta už $1,000,000 su vii-šum.

Audra perėjo iš Califomi- 
jos į Amerikos lytus ir eida
ma Atlantiko pakraščiu čia 
vėl sukėlė didžiausi furorą. 
Per pereitą subatą ir nedėl
dienį čia žuvo 22 žmonės, 
buvo išvalyti į krantą ir su
daužyti keli laįyai, uostai 

Į užlieti, prieplaukos išgriau- 
ltos, telefono vielos nutrau
kytos ir triobos apdraskytos. 
Sniego vietomis privertė iki 
2 pėdų. Louisianos valstijoj

į

Lenkai Siūlo Latviams 
Pasidalyti Lietuvą.

ichistinės Rusijos diplomatai 
ir kai kurie laikraščiai. Visą 
šitą mašiną sukanti Angli- 
jo*s žvalgyba, oficialiai žino
ma kaipo “Scotlant Yard.” 

Planus šitam suokalbiui 
darą Anglijos vidaus reika
lų ministeris Sir William 
Joynson-Hicks, Indijos rei
kalų ministeris lordas Bir- 
kenhead ir kiti, kartu su bu
vusiojo caro diplomatų kor- 

’ pusu, kuris stato sąvo tikslu 
nuversti sovietui valdžią ir 
atsteigti “nedalomąją Rusi
ją” su caru priešakyje.

BAŽNYČIOJ NUSIŽUDĖ 
STUDENTAS.

Elizabeth, N. J. — Pereitą 
sąvaitę Visų Šventų Bažny
čioj čia nusižudė 19 metų 
amžiaus studentas Clark 
Kessler. Tas padaro jau 12 
studentų, nusižudžiusių įvai- 

_ • m Iriose Amerikos vietose pas- 
kutinių dviejų mėnesių lai- 

zv kotarpy.

MASKVA ČIA MATO 
ANGLIJOS POLITIKĄ

Sunaikinus Lietuvą, Anglija 
tikisi sudaryti Pabaltijos 
valstybių sąjungą prieš 

Rusiją.

Vilniaus “Slowo” viena
me paskutinių numerių deda 
ilgą brutalaus tono ir turinio 
sraipsnį, turintį aiškios ten
dencijos supiudyti Estiją ir 
Latviją su Lietuva. Apie Es
tiją daroma išvada, kad ten 
politinė orientacija aiškiai 
nukrypusi Lenkijos link. Es
tija esanti galutinai įsitiki
nusi, kad tiktai sąjunga su 
Lenkija laiduojanti jos ne-{ 
priklausomybę.Tokios orien-' 
tacijos prigijimas Estijoj! 
įvykęs iš dalies dėl Estijos i 
pavojingos geografinės pa- 

ir komunistų pučo 
bandymo, iš dalies dėl uolios

Basanavičius mirė susi
laukęs 75 metų amžiaus, iš 
kurio apie 50 metų jis yra 
pašventęs lietuvybės idė
jai kelti. Jis buvo tyras pa
triotas, bet darbininkų 
klasės reikalais jis nesirū
pino. Išėjęs 1973 metais 
Mariampolės gimnaziją, 
jis išvažiavo Maskvos uni
versitetan, kur 1879 me
tais baigė medicinos mok
slą ir išvažiavo Bulgari
jon. o paskui aplankė ir ki
tas Balkanų valstybes. Te
nai gyvendamas jisai susi
domėjo Balkanų tautelių 
istorija, pradėjo tyrinėt jų 
senovę ir rašinėti į Prūsų 
lietuvių laikraščius. Vė
liaus. gyvendamas jau Če
kijoj, Basanavičius suma
nė Įkurti naują laikraštį 
didžiajai Lietuvai. Taip 
gimė “Aušra,” kurios pir- 
piųtinis numeris jo sureda
guotas pasirodė Tilžėje 
1883 metų balandžio mė- 

• nesy. “Aušra” paskui bu
vo gabenama Lietuvon 
kontrabandos keliu ir su
vaidino gana svarbią rolę 
lietuvių tautiniame atbu
dime.

Be to. Basanavičius yra 
surinkęs daug musų liau
dies pasakų ir parašęs ke- 
liatą originalių knygų.

Jisai gimė 23 lapkričio, 
1851 metų.

.laike audros tapo užmušta
110 žmonių. Massachusetts bandv 
j valstijoj žuvo 12. Atlantic 
City buvo 20 blokų po van
deniu. Pittsburgho apielin- 
kėj nuo šalčio ir sniego žuvo 
5 žmonės. Ant Staten Island, 
šalia Nęyv Yorko. 1,500 na
mų buvo užlieta ir blėdies 
pridaryta daugiau kaip $1,- 
000,000. Tokios audros ne
buvo jau per 20 metų.

t r ' ■ ■ _ __________

akcijos. Pasiuntinybę riša 
geriausi santikiai su įvairių 
partijų ir politinių /gi-upių 
atstovais: . ». /

Kiek kitaip esą Latvijoj. 
Nors bendrai. imant, Latvi
joj vyraujanti linija dar a. a. 
Meierovičiaus nustatyta, te
čiau nemaža yra svyravimų. 
Latviai sąvįj Pabaltijos są
jungos programoj numatą 
reikalą įtraukti sąjungon ir 
Lietuvą, be kurios busianti 
spraga galimam prieš bolše- 
vistiniam fronte. Dėl to lat
viai esą susirūpinę, kad Lie
tuva su Lenkija susitaikintų. 
Tečiau dabar latviai esą nu
sivylę galimumu susitarti su 
Lietuva ir dėl to vis labiau 

min-

ŽILINSKAS SUBADĖ SA
VO ŽMONĄ PEILIU.
“New York Times*’ pa

duoda iš Ba.vonnes, N. J., ši
tokią žinią: Pranas Žilinskis, 
kuris gyvena po No. 24 East 
7-th st., supiaustė peiliu savo 
pačiai veidą, rankas, o pas- 

. kui išbėgo į kiemą ir Užsida
ręs malkinyčion uždegė ją, 
norėdamas sudegti joje. Pa
šaukti ugnagesiai išvilko jį iš 
tenai, nors jis nenorėjo pasi- 

jduoti. Jo drapanos jau degė 
ir plaukai buvo apsvilę. Jis 
nugabentas bepročių na- 
man. kur bus tyrinėjamas jo 
protas. Jo sužeista žmona 
paguldyta ligonbuty.

AUSTRIJOS SOSTINĖ 
MIRŠTA.

Žinios sako, kad Austri
jos sostinė Viena žada iš- 
mirt. nes gimimų skaičius 
pasidarė mažesnis, negu mi
rimų. Dvidešimts metų at
gal iš 2,000,000 numirdavo į 
metus 34,000 žmonių, o gim
davo 55,000. Dabar gi nu
miršta 32,000, o gimsta tik bręstančios “blaivios 
23,000. Itys Lietuvos klausimu/' įšsi-

=— ---- ■ reiškiančios tokioj replikoj i

RUTYJO 2,842 AME
RIKONAI.

Amerikiečių Pagalbos 
Draugija Francuzijoj pa
skelbė savo darbuotės rapor
tą, kuris parodo, kad perei
tais metais Francuzijoj nusi- 
bankrutijo 2,842 ameriko
nai, kurie buvo nuvažiavę 
tenai Paryžiaus pasižiūrėti ir 
šiaip francuziškų linksmybių I 
paragauti. Jų bagažai ir ki-! 
tokie dalykai buvo užareš- 
tuoti h oteliuose už skolas, ir 
jie neturėjo kuo sugrįžti A- 
merikon. Minėtoji draugija 
turėjo gelbėt juos iš bėdos. 
Raportas taipgi parodo, kad 
340 amerikonų, kurie nuva-

gėda ir jis turi būti išmestas 
iš parlamento, Seimo atsto
vams reikalaujant, organi
zuotas parlamentarinis teis
mas nagrinęs Vojevodskio 
pasielgimą. Į teismo sąstatą ____ ___
įėję įvairių frakcijų atstovai, j žiavę Francuzijon buvo apsi- 

i Vyriausiu teisėju esąs iš- i vedę su francuzėmis, paliko 
Į .-.. • *• • ~ *• • - - ------ - — - -
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Darbininkų Internacionalas 
Smerkia Imperializmą.

ŽINIOS APIE LIETUVIŲ 
IR LENKŲ DERYBAS.
Žinios iš Vilniaus skelbia, 

kad šiomis dienomis tenai 
atsilanką anglų diplomatai 
iš Varšuvos. Iš Rygos gi pra
nešama, kad Vilniuje vyks
tančios derybos tarp Lenki
jos vyriausybės atstovų ir 
Lietuvos kriltščionių demo
kratų. Su tomis derybomis 
esąs sujungtas ii anglų dip
lomatų atsilankymas Vil
niuje.

ŠOVĖ PAČIĄ, KAD NE
PADARĖ VAKARIENĖS.

Ciuricho mieste (Šveicari
joj) buvo toks atsitikimas. 
Vyras vardu Bachman parė
jo vakare iš darbo ir nerado 
padalytos vakarienės. Dėlto 
jis smarkiai su pačia susiba
rė. Moteris užsidėjo ploščių 
ir išeidama per duris pasa
kė : “Aš esu tavo pati, o ne 
tarnaitė. Sudieu.” Vyras pa
siėmė revolverį ir pasivijęs 
pačią ant gatvės šovė ją iš 
užpakalio. Moteris sunkiai 
sužeista, o vyras areš* uotas.

lenkus: “Baigkite kartą »u 
ta Lietuva. Dėl ko Lenkija 
negali Lietuvos užimti? Te
gul atiduoda žiemių dalį 
Latvijai, atiduoda Mažei
kius, atgaivina Liepoją ir 
kartą ant visados bus ramy
bė rytų Europoj.”

Tų minčių dar esą negir
dėti ministerių kabinete, bet 
vienas kitas žymus pirklys ar 
regimesnis karininkas jas 
kartoja net atsakomingų po
litikų privačiuose butuose. 
Ir taip visas ilgas “Slovvo” 
straipsnis marguoja įkalbi
nėjimais latviams susirūpinti 
Mažeikiais ir Liepojos atgai
vinimu Lietuvos lėšomis.

Maskva sako, kad šituos 
velniškus planus daranti 
Anglija. Pereitą sąvaitę 
Maskvos laikraščiai paskel
bė ir dokumentus, kurie pa
rodo Anglijoj organizuoja
mą suokalbį prieš sovietų

PASIŽADA REMTI MEK- įjaus: visą pavojų sudaro di
džiųjų valstybių kapitalistai 
ir jų imperializmas, kuris no
ri įkinkyti Kinų darbininkus 
vergi jon ir išnaudoti juos sa
vo labui. Prieš šitą atėjūnų 
imperializmą kiniečiai kovo
sią iki paskutinio lašo krau
jo.

Kalbėdamas rusų social-

SIKOS VALDŽIĄ.
I

rinktas socialistas Dašins-1 jas “gyvanašlėmis” ir pabė- Suvažiavimas išnešė protes- 
kas. • go. tą prieš Maskvą dėl kankini-

w • v s • e • u v - e e a a • eVojevodskį vadina lenkų 
Azefu. Azefas buvo rusų ca
ro “Ochranos” agentas, bet

ATIDĖJO 6 ŽMONIŲ 
PAKORIMĄ.

mo politinių kalinių.
Šiomis dienomis Paryžiu

je buvo Socialistinio Darbi-
; provokacijos tikslais pnsi-j Joliet, III.— Pereitą pėt- ninku Internacionalo Pildo-
t plakė pne socialrevoliucio-. nyčią čia turėjo būt pakarti; mojo Komiteto konferenci-1 iu.->u wvi<u-
nienų ir organizavo caro mi- 6 kaliniai, kurie buvo pa-ja, kurioj dalyvavo galingų demokratų vardu R. Abra- 
nisterių žudymus, tuo pačiu smerkti miriop už užmušimą socialistinių organizacijų at- movičius pasakė, kad Sovie- 

, laiku išduodamas valdžiai šerifo kalėjime pereitą vasa- stovai iš visų Europos vals- Rusijos teikiamai Kinų 
i visus suokalbių planus ir d a- rą jų giminės sudėjo pi- tybių. . iu„.-
lyvius. : nioni jr advokatai kelia bvla 7 ’

nierių ir organizavo caro mi-

DOROS SARGAS AREŠ
TUOTAS.

' Paryžiuje tapo areštuotas 
linkę ir jiems duoti amnesti-. ^un- Bethlem už draskymą 

organą su sąlyga, į dėlės, kur pardavinėjami vi-

j revoliucionieriams pagalbai 
__________________ Kalbėdama 23,000,000 galima butų pritarti, jeigu

į aukščiausi teismą, todėl organizuotų darbininkų var- PPe tos pagalbos nebūtų ker- 
mirties bausmė tapo sulaiky- du, konferencija pasmerkė giami siūlai.
ta. Amerikos ir Europos impe- j Amerikos socialistų atsto-

-——------- Irialistus, kurie laužiasi į vas Hillųuit negalėjo konfe-
Meksiką bei Kinus, statyda- rencijon pribūti, todėl savo

■ nigų ir advokatai kelia byla i • | • • . • -j.

PAPIOVĖ DAKTARĄ,

laikraščiai, pasiėmė

KAD NEIŠGYDĖ VAIKO. mi karo pavojun visą pašau- raportą apie Meksikos-Nika-Į Rusiją. Dabartiniu laiku An- 
Brooklyne pereitą sąvai-pL,„ . traguos padėtį nusiuntėkon-glijojvedamadidelėpropa-

tę buvo toks atsitikimas. Ita-1
IĮ. . I - - -

Visi socialistai pareiškė ferencijai telegrafu. ganda už nutraukimą santi- 
Internacionalo konferen-! kių su sovietų Rusija. Angli- -------- nQr| pa. 

Kelloggo imperialistinę poli- smaugti sovietus. Tuo tikslu- 
tiką Meksikoje ir pasižadėjo jie norį suorganizuoti Pabal- 
remti dabartinę Meksikos tės valstybių sąjungą. Ka- 
valdžią prieš svetimųjų už- dangi tokios sąjungos suda- 
puolimą.

Skelbdamas kovą viso
kiam smurtui ir beteisei, so
cialistinis darbininkų Inter
nacionalas podraug pareiškė 
protestą ir Maskvos valdžiai 

____ o__ dėl kankinimo politinių ka- 
nuovadon, kur jis buvo už-į areštuotas. Tai Ką daro tam-1 ’ .antiems svetimšaliams liniv Kurijos kalėjimuose 
darvtas už grotų. - ! sumas.___________________Xmuose nėra inV;,-, pavo- Solovecko salose* i * *

sudraskė las vardu Caruso pasišaukė konferencijoj, kad jų parti- t. - .
įjuos po valiai ir numetė sku- prie savo sergančio vaiko j°s visose Europos valstybė- cija pasmerkė Coolidge’o ir jos imperialistai 
Itus ant šaligatvio. Laikraš- d-rą Pendolą. Vaikas sirgo se daro didžiausių pastangų, " "

tvvu< “kontrevoliucinis’ gai- kafl kunigas už suplėšytus i mirties. Norėdamas’pratęsti [litams išdraskyti Kinų ir
• - - - žurnalus jam užmokėtų. Ku-i jo gyvenimą, daktaras įčirš-i kad nedavus Mussoliniui su-

nigas atsakė: “Aš protes-1 kėjam vaistų į kraują. Vai- kelti Balkanuose ar Mažoj
tuoju prieš platinimą tokių kas tečiausmirė. Įšėlęs tėvas! *
raštų, ką griauja visuomenės ‘ * * ‘ .........
dorą, ir nemokėsiu už juos
nei skatiko.’’ Buvo pašauk
tas žandaras irtas “dorosjužmušiu tave.

amnertuoti nes tai esąs ak- čių pardavėjas pareikalavo, difterija ir buvo jau arti ikad neleidus savo imperia- 
/, . kontrevobucinis gai
valas,” dar neišsižadėjęs sa
vo tikslų grąžinti demokrati
nę tvarką Rusijoje.

MISIONIERIAI VAGIA.
“N’ew York Times” 11 va

sario rašo: Misionierius A. 
M. Flade vakar prisipažino 
teisme pavogęs iš bažnyčios 
fondo $23,000.

{Azijoj karą.
tuomet pagriebė peili ir dūrė; Didelio Įspūdžio padarė 
juo daktarą, šaukdamas: pasirodymas konferencijoj 
“Tu užmušei mano vaiką, aš; Kinų revoliucinių darbinin- 

” Perdurtas ;kų atstovo '''ang-Kan-Tao, 
viskė, kad ramiaisargą” nugabeno policijos i daktaras mirė, o žmogžudys' kuri<

rymui kliudo Lietuvos-Len
kijos ginčas dėl Vilniaus, tai 
Anglija kurstanti lenkus su
sitarti su latviais ir estais .. 
pasidalyti Lietuvos žemomis.

Į šitą suokalbf esr .raukti 
Rusi j baltagvn .ečiai, fa- 

kunier?' Anglijos ka- 
uitalMa1' u,usios monar-

.1

NORI UŽDRAUST SIUN
TIMĄ GINLlŲ PER 

PAsTĄ.
Senata priėmė bilių. ku

riuo d’ audžiama siųsti paštu
{tok’us ginklus, kuriuos žmo

gus gali kišeniųje nešiotis. 
Prie tokių . ginklų priklauso 
visų pirma revolveriai, pas
kui kinžalai, visokios “bi- 
lės” ir tt. Tuo norima apsun
kinti banditams ginklų gavi
mą.

/
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SOCIALDEMOKRATŲ 
VADAI BUVO PASKIRTI 

SUŠAUDYMUI.
"Keleivio” redakcija ga- j 

vo iš rimtų šaltinių žinių, j 
kad prieš 17 gruodžio per-. 
versmą Lietuvos klerikalų 
lyderiai, tų tarpe keliatas 
kunigų, buvo nutarę, p«asi- 
dėjus sumišimams, nužudyti 
Šleževičių ir šiuos socialde
mokratų vadus: Požėlą, Bie- 
linį. Kairį, Plečkaitį ii Pu- 
renienę.

fesinių sąjungų centre n i ti
rams, kad gelžkel iečių . 
junga Lietuvoje tapo i 
gniaužta.

Anglijos darbininkai i 
įteikė Lietuvos .Atstovybei 
Londone savo protestą <11 
persekiojime; profesinių >ę- 

Į jungti Lietuvoje.

1
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visos tautos vardu, 
ka jau žinoma. Bet 
darbo žmonės ne- 

; šimčiams žaisti 
ir darbo žmonių

No. 8 Vasario 23 d., 1927.

Smetonos Tautininkai Apie Klerikalus.
ma, ponai ir kunigai turi kuo 
džiaugtis, bet darbininkui ir 
mažažemiui prieš akis sunkus 
rytdienos rūpesniai.

“žmogus tada gali būti ra
mesnis, kai visi valstybės 
sluoksniai visais savo organais 
veikia, ’rai visomis gyslomis 
kraujas teka. Tada žinai, kiek 
jėgos turi. Bet kai kažkurios 
dalys užveržtos, gali rastis ne 
tik rūgimas, bet ir puvimas. | 
I)el to nėra ko džiaugti

Jeigu žmonės ištikrujų
i dabartine ta padalyti 2

s.

LATVIJOS FAŠISTAMS 
PERVERSMAS 

NEPAVYKO
Latvijos fašistai irgi norė

jo taip padaryti, kaip jų bro
liai Lietuvoje padarė. Bet 
Latvijos sočia ld e mo k rat ų 

i valdžia greitai jiems ragu- 
i nulaužė.
I Latvijoj sukilimas Gandy

21 sausio. Pra. Jeigu šito nutarimo krikš-taip džiaugtųsi ___ ___~ t____.................................
čionys neįvykino, tai tik dėl- valdžia, kaip Smetonos or- džia buvo Valmiero mieste, 
to, kad perversmas praėjo be ganas pasakoja, tai kokiems! kur karininkas-vardu Uolius 

............ senoji galams dabar laikomas karo su buriu kareivių užėmė paš- 
Kokiais tikslais karo tą ir kitas valdžios įsviigas.

' V’’ ■ |
t

Kai perversmas ne-' 
iešinieji vadina tai 
; Įninku komedija.” 

įledija, kur klarneto 
ysa’,G(Jč šautuvai ir 
džiai. Tie, kurie 

; a.'tuniėjo, dabar jo 
... tyčiojasi, bet, jei 

\ eismas pasisekęs, 
• ai ant rankų nešioja- 

!r; į> didvyris.

I Šiandien Smetona sėdi su 
klerikalais vienoj valdžioj. 
Bet nelabai senai da jo orga
nas “Lietuvis” rašė, kad kle
rikalai, tai Lietuvos pardavi- 
kai. “Lietuvos Žinios” dabar 
perspausdino iš pereitų metų 
“Lietuvio” 14-to numerio 
straipsni ''Nebepakenčia
ma,” kur stačiai pasakyta, 
|lmd buvusis tuomet Seimo 
pirmininkas kun. Staugaitis 

i ir užsienio reikalų ministeris 
GMIME KOMETOS

V UODEGOS PARAGAUTI žius Padarė Lietuvos vysku- 
_____ _  • pais.

~ i ... . . Paduodame čia tą “Lietu-a.ra nakų jums mie- j j ..NebeI)aken.
■...rauks per akas ko- .. ž,„lin. • 

tai nesisaukit po-
vs tai bus kometos Ką krikčionių viešpatavimas 

davė Lietuvai?
Jei kas paklaustų, ku<<ypa

tingai pasižymi krikščionių 
demokratų \aldymo gadynė, 
tai galima butų pasakyti, 
kad visokiomis naujienomis, 
Lietuvos kaštu įvykusiomis. 
Viešpataujančiųjų partijų 
žmonės, daugiausia jaunieji 
vadai, įsigijo naujų dvarų

V! vi 
kui 
Uo 
i ss i 
i >ut

jokių sumišimų ir 
valdžia nesipriešino.

Vis dėlto jų gyvybė Lietu- cenzūra neleidžia iaikraš-Įo paskui bandė susisiekti >u 
voje nėra užtikrinta, ir todėl įčiams teisybės parašyti? Pa-i Ryga, Vendenu ir Daugpi- 
kai kurie jų turėjo prasiša-’galios, už ką dabartiniai !liu (Dinaburgu ), duodamas 
linti. Socialdemokratui Pleč- viešpačiai laiko sukišę į ka-j lenai įsakymą karininkams 

šitaip pat sukilti. Bet niekas to 
juodo karžygio nepaklausė, 

‘ir ištikimoji valdžiai kariu- 
įmenė tuojaus jį areštavo, 
i Anot “Eltos,” vėliaus Lat
vijos socialdemokratų mitin
ge Latvijos užsienio reikalų 
miniteris socialdemokratas 

iCielens davęs tuo Klausi
mu pranešimą. Anot jo. fa- 

išistai aiškina, kad Latvijos 
konstitucija esanti niekam 
netikusi. Seiman reikią rink-i . . 
ti tik turtuolius, o liaudis.val-lei?laI* 
stiečiai, girdi, turi tik mokės-1 

ta pati rinkimų siste- nius mokėti ir ponų kiaušui. 
namje aUginti monar- 

reikalauja plačių 
prezidentui. kuris 

I jiems vaizduojasi monarchu. 
: caru, susiaurinti Seimo tei
ses ir. žinoma, atidaryt jiems 
vastybės iždą, kad pasipel- prof 
nytų. Nors fašistus galima prie munšaino, nuo kometos 
esą ant pirštų suskaityti, bet j vuodegos nemirsime.”

1 stovis?i
r

Jei 
tilt

kaičiui tiesiog buvo pasaky- Įėjimus apie 1,500 Lietuvos 
ta: “Jeigu į 24 valandas iš piliečių?
Lietuvos neišvažiuosi, tai gy
vas nebusi.” Ir todėl jis išva
žiavo Latvijon.

Išvažiavo taip pat drg. 
Požėla, buvusis vidaus rei
kalų ministeris, ir p. M. Šle
ževičius, buvusis ministeris 
pirmininkas.

i • : ,• 1 c i _• <
VU<M

C h 
feso

Lietuvoje, kaip namie. Pri-, neišeis geran Lietuvai, nes 
pažindama naujas Kaišiado-lper užsienio ministerį kuni- 
rio ir Vilkaviškio vyskupijas j 
musų valdžia galutinai atsi- I 
sako ir nuo Vilniaus ir nuo j 
Seinų; šiandien ji sutinka ] 
lengvai su tuo, prieš ką dar j 
taip nesenai protestavo, tar- ' 
si tik dėl akių, kad musų tau- i 
ta nurimtų: žiūrėk, mes bu
dime, ir Vilniaus Kašto ne- 
atiduosime. O dabar? Išsiža
da, ir kokiomis nusižemini
mo sąlygomis išsižada!
Staugaitis ir Reinys norėjo 

tapti vyskupais.
šitokio nusižengimo prieš 

Lietuvą, padaryto krikščio
nių demokratų politikų, mu
sų tauta nedovanos. Jų spau
da šaukia patriotizmą, o jų 
politikai kasa grahą Vil
niaus kraštui, štai dviveidiš
ka kr. demokratų politika, 
demoralizuojanti lietuvių 
tautą. Skelbia viena, o daro 
visai priešingai.

Nėra pinigų, o steigiamos, 
ir kaip skubotai steigiamos 
naujos vyskupų katedros, 
kurios juk teks iždui savo lė
šomis įkurti ir išlaikyti.

Naujųjų vyskupų kandi
datų eilėje matome du di
džiuosius kr. demokratų po
litikus — kun. J. Staugaitį, 
Panemunės kleboną (Seimo 
pirmininką) ir užsienių rei
kalų ministerį kun. Reinį. 
Pirmasis skiriamas vyskupu 
į Telšius, antrasis — pavys- 
kupiu į Seinus.
Kaip bemokslis Staugaitis 

tapo pralotu?
Kun. Staugaitis, pradėjęs 

politikauti dar Tarvboj'ė, pa
mažėle kopė valdžios lipyne, 
ligi prakopė Seimo pirminin
ko aukštumą. Jam bepoliti
kuojant, radosi Hymanso 
projektai. Ambasadorių 
Konferencijos Vilniaus pri
skyrimas Lenkijai, jam Sei
me bepirmininkaujant ir su 
arciv. Zechiniu bepolitikuo
jant, buvo Vatikano sudary- ' 
tas Konkordatas su Lenkija. ' 
Ne syki važinėjo jis politikos 
reikalais į Vatikaną ir iš ten 1 
atsivežė sau raudoną prelato 1 
apsiaustą. Kai Lietuvai labai 
nesisekė,* kun. Staugaičiui > 
puikiai klojosi. Finis coronat- 
opus: kun. Staugatis per 
Lietuvos politiką pasiekia 
infulos. Dabar jis ves lenkiš
ką politiką Žemaičiams, nes 
savo tėviškėje negali būti 
pranašas. Taigi “o czešč” 
wam, panovvie prelaci.” Ir 
tai ne paprasta “czešč” —' 
garbė. Kun. Staugaitis nėra 
išėjęs aukštojo mokslo, nėra 
jasižymėjęs nei mokslo dar
iais, kaip reikalauja “Codex 
juris canonici,” ir vis dėl to 
tapo episeopus. Už ką? Už 
enkišką politiką Lietuvoje, 

kuri taip maloni šiandien 
Vatikane!

Kas per vienas yra 
kun. Reinys?

Antrasis kandidatas, kun. 
Reinys yra Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris. Šiandien 
ministeris, rytoj vyskupas. 
Pasisekė ir jam dviejuose 
frontuose. Ir ne veltui pasi
sekė : būdamas kr. demokra
tų šulas, atsisėdo į ministerio 
krėslą, o būdamas ministe- 
riu, pritarė Vilniaus ir Seinų 
vyskupijų sudraskymui, pri
tarė Vatikano pritarimui at
imt iš Lietuvos Vilnių ir Sei
nus. Pritark — už tai gausi 
infulą. Neiškentė ir pritarė. 
Sunkus mat padėjimas. Lie
tuvių tautos balsas liepia 
spirtis Romos lenkiškai poli
tikai, o Roma verčia užsie
nio reik, ministerį, privalantį 
savo oboedientia. kaipo ku
nigą, klausyti Vatikano dip
lomatijos ir jai nusilenkti. 
Karjeros jausmo butą • kuni
ge Reinyje didesnio už lietu
vio jausmą. Dar tik apsiėmus 
kun. Reiniui užsienio reika
lų ministeriu būti, musų 
spauda pastebėjo, kad tai

gą,kontroliuojamą iš Romos, 
bus vedama kokia nori, tik 
ne lietuviška politika. Bet 
kun. Reinio pastatymas mi- 
nisteriu buvo numatytas po- 
lonofiliškų Vatikano agen
tų, buvo reikalaujamas ir 
pačių krikščionių demokra
tų.
Arcivyskupas Matulevičius, 

tai popiežiaus agentas 
Varšuvos reikalams.

Štai du musu aukštų jų po
litikų pavyzdžiu, kaip yra 
Lietuvos kaštu šiandien pa
daroma karjera. Jei taip ne 
Lietuvoje, o kitoje kurioje 
šalyje, tai toki žmonės butų 
pasmerkti visuomenes. Pas 
mus visa kas yra galima: 
valstybės idėja, sava lietu
viška politika šalin, tik duo
kite kelią karjeristams. Ir vi
sa tatai pridengiama gražia 
prakilnia bažnyčios reikalų, 
patriotizmo idėja!

Keno tatai ranka veda? 
Praėjusių metų pabaigoie 
atvažiavo i Lietuvą arcivysk. 
Matulevičius, eente lituanus, 
bet natione... Iš Vilniaus at
sisakė geraoju. kadangi tai 
padaryti patarė lenkiška Va
tikano politika. Romai nu
traukus santikius su Lietuva, 
tik vysk. Matulevičius tega
lėjo čia atvažiuoti. Tai. gir
di, ypatinga Romos malonė, 
kad siunčia į nusidėjusią 
Lietuvą lietuvj delegatą 
Bažnyčios reikalų tvarkyti. 
Tokia laimė iš Romos retą 

. kraštą tesutinkanti. Taip bu- 

. vo skelbiama kunigų marijo
nų, ypačiai kun. prof. Bučio, 

. svarbiausio patarėjo užsie- 

. nio reikalų buvusiam minis- 
teriui p. Čameckiui. Kaip 
dabar matome, tai butą ne 
malonės, bet ypatingos Vati
kano gudrybės. Mat nei ita
las. nei francuzas, Romos 
delegatu būdamas, nebūtų 
galėjęs pasiekti Lietuvoje to, 
kas buvo pasiekta arciv. Ma
tulevičiaus, nebūtų galėjęs 
taip suktai pakišti Kaišia- 
dorio ir Vilkaviškio vyskupi
jų projekto.
Naujos vyskupijos, tai popie- 
žiaus atlyginimas musų ku

nigams už parduotą 
Vilnių ir Seinus.

Naujų vyskupijų projek
tas yra vis tiek netikęs, ne
leistinas musų valdžios kom
promisas, kadangi jis sutin
ka su Vatikano Konkordatu, 
patvirtinusiu Vilniaus ir Sei
nų vyskupijų išskyrimą iš 
Lietuvos.

Dėl to musų visuomenė, 
jeigu joje tebėra ugnies ki
birkštis dėl Vilniaus, jeigu ji 
nenustojo tautiškos sąmo
nės, privalo protestuoti prieš 
musų nusipolitikavusią val
džią, prieš nusipolitikayu- 
-ius musų aukštosios politi
kos žmones — kun. Staugai
tį Seimo pirmininką, ir kun. 
Reinį užsienio reikalų minis
terį. Ktuia teise jie drįsta, 
atstovaudami Lietuvai, su
tikti su Romos pakištu pro
jektu. kuriuo, steigiant Kai- 
šiadorio ir Vilkaviškio vys
kupijas, atsisakoma nuo Vil
niaus ir Seinų? Kaip juodu, 
būdami valdžios viršūnėje, 
nesidrovės priimti vyskupų 
titulų, apmokamų Lietuvos 
skriaudomis?

Štai už ką ir dėl ko reikia 
musų visuomenei protestuo
ti, užsistoti už niekinamą 
Lietuvos garbę. L. N.

.ieagos Universiteto pro- 
>••’■:< Lemon sako, kad 

musų žemės link dabar atle
kia taip vadinama Pons- 
AVinneckes kometa, kuri 
praėjo mums pro šalį 1921 
merai.-. Tuomet žmonės lau
kė pasaulio pabaigos, nes 
manyta, kad nuodingi gazai - .
iš kometos vuodegos išnai- centrų. ^aune pridygo naujų 
kins visą gyvybę ant žemes 
paviršiaus.

Dabar gi šita kometa pra- 
pro žemę daug ar

čiau. nes vos tik už 4,500,000 
mylių, ir nubrauksianti su 
savo vuodega visą musų že
melę. i Mat, jos vuodega il- 

*• gesnė da negu puspenkto mi- a 
lionomyiių!) Tai atsitiksat-/ 
einančio birželio mėnesyje.

"Bet nenusiminkit,” sako 
f. I.emon. “Pripratę

i

I

I
Smetonos “Lietuvis” 13- 

tame šių metų numery’ sako, 
kad fašistų penersmu visi 
džiaugiasi. Jis rašo:

“Stojus prie valstybės vairo 
įautninkams, visas kraštas, vi
sa lietuviu tauta, lyg iš miego 
pabudo. Provincijoj pakilo u- 
pas. Džiūgauja kaimas, sulau
kęs išmintingos, griežtos val
džios.”

Tai taip esą šalies viduje, taisyti” taip, kad ji užtiknn-‘ 
Užsienyje gi Lietuvos šėrai tu nnnam<? vip«natavimo • 
dabar da daugiau pakilę.'; 
negu viduje.

Ar ištikrujų taip yra?
Pasiklausykite, 1

apie įvykusį Lietuvos per- turto ir mokslo cenzą, tai, ži-j ju atstovas i Maskvos Inter-

KAIP VOKIEČIAI AIŠKI
NA LIETUVOS PER

VERSMĄ.
“Lietuvis'

KAM JIE NORI KEISTI 
KONSTITUCIJĄ?

Smetoninių fašistų organas 
; “Lietuvis” 12-tame šių metų 
'numery aiškiai pasako, ko- 
jdel reikia keisti Lietuvos 
konstitucija. Girdi:

“Jeigu visa paliktu taip, kaip
buvo iki gruodžio 17 dienos, 
jeigu liktų ta pati, nei kiek ne
pakeista. konstitucija, tas pats ■ 
Seimas. 1 
ma, tai reikštų, kad visa paliko! Šie, 1 
kaip buvę ir kad laikinai pa.<- ! chistai, 
keitė tik valdžioje stovintieji į teisių 
asmenys.”

Jeigu taip viskas paliktų, 
tai, žinoma, atėjus kitiems 
rinkimams žmonės ir vėl iš
rinktų demokratinę valdžią. 
Todėl ir reikia konstituciją 
/‘pataisyti.” Reikia ją “pa-Į

šėrai tų ponams viešpatavimą.
• Jeigu rinkimų sistema bus 
;taip pakeista, kad atstovu į 
Seimą galės būt renkamas 

ką rašo tiktai tas, kas turi tam tikra1

versmą Vokietijos laikraš- noma, iš darbininkų niekas i 
čiai, kuriuos cituoja “Lietu- negalės į Seimą patekti.
va” 17-tame šių metų nume- i Bet kad konstituciją pa-į 
ry. Anot “Lietuvos,” vienas keitus, reikia dviejų trečda- 
rimčiausių ir įtakingiausių lių Seimo atstovų pritarimo. ■ 
Vokietijos finansinių sferų Dabartinė valdžia negali ši-’ 
dienraštis, “Berliner Boer-(tiek balsų dabartiniame Sei- 
sencourier,” rašo šitaip: me surinkti. Kaip tuomet ji1

Lietuvos politika krikščio- tikisi konstituciją pakeisti,] 
-lių demokratų vedama virto sur,ku suprasti, 
maldės grupės bizniu (Priva-, ~ ~
GiiigeiegenlTeit), kuri apvogė UŽDARYTI LAIKRAŠ-

ČIAI LIETUVOJE.
“Socialdemokratas"’ (N3)

valstybę ant visų kerčių ir galu
(die den Staat an allen.Ecken

J J___1_______ «

‘ virai, taip sistematingai ir taip danto įsakymu tapo UŽdarV- 
l>e jokio pasigailėjimo (scho- tas ėjęs Šiauliuose liaudinin- 
nunglos). kad. susikonsolida- kiškas laikraštis “Šiaulių 
vus kairiajai valdžiai, dešinie- Naujienos.”
siems ners pamažu, bet tikrai Aušrininku moksleivi jot 
tarėjo atsataiyt. kalėjimo var- IaikraAtis “Aušrinė” irgi už- 
tai. Butų pamatyta kaltinamu- darvtas 
jų saole už biauriausias pikta-; Tt-j ± x
danbes ir tt. šitaip atė,o per-1, Uždarytas taip pa pašto 
versmas” tarnautojų organas “Pasti

ninkų žodis” ir profesinių
Vadinasi, vokiečiai sako, sąjungų organas “Proleta- 

kad apvogę Lietuvą, krikš- ras.”
čionys bijojo, kad socialde- Vietoj uždaryto “Proleta- 
ihokratai su liaudininkais ro,” profesinių sąjungų Cen- 
nesusodintų jų kalėjimam ir tro Biuras žadąs leisti “Pro- 
delto jie socialdemokratų- letarines Žinias,” kurių at- 
liaudininkų valdžią nuvertė, sakomingu redaktorium bu-

Graži tai rekomendacija siąs J. Januškis.
perversmo inžinieriams, ar- “Socialdemokrato” 3-čias 
ne? Vokiečiai vadina juos numeris atėjo cenzūros labai 
tiesiog vagimis, savo valsty- sudarkytas. Pirmas puslapis 
bės grobikais, kuriems šian- beveik visas išbrauktas, 
dien reikėtų sėdėti kalėjime! Į

O ar tiesa, kad Lietuvos 
viduje žmonės dabar taip 
džiaugiasi, kaip “Lietuvis”, 
rašo? J tai atsako “Socialde- 
rriokratas,” kuris 3-čiame šių 
metų numery rašo: |

“...stebėtina, kad dabartinių Unijų Internacionalas, ku- 
valdančių partijų organai, pir- riam priklauso apie 23,000,- 
ma rėkę, kad šaly gyvenimas 000 organizuotų po visą pa
vis eina sunkyn, dabar jau kai- šaulį darbininkų, pasiuntė 
ha, kad šaly visko pilna, visi pa- (Tarptautiniam Darbo Biurai 
tenkinti, gal tik gegutės pieno protestą prieš dabartinę Lie- 
betruksta.

•‘Mes pirma sakėm, kad daag 
kas negeini, ir dabai* sakom, 

į kad ne viskas gerai. Gal, žino-
i • r

t- * ' . ' ’ * • .

und Enden bestahl) ir taip at- praneša, kad karo komen-
e tain oiatnmctinrrni ir tnir\ Z,___1___________ a :_______ J__ .

Iš 3S,000 Komunistų 
Liko Tik 5,000.

didelių namų, iždui atsiėju
sių milijonus litų. prasidėjo 
didelė nauja emigracija į 
Braziliją ir Į Argentiną. Vi
sos tos naujienos musų tau
tai nepermaionios.

Bet visų didžiausia — tai 
paskutinė naujiena: dar ne- 
atgautas Vilnius, musų sosti
nė. o jau dalinama Lietuva... 
naujomis vyskupijomis. Kai 
kam. gal būti, tai atrodo di
delis laimikis, bet Lietuvai? 
Iš Žemaičių vyskupijos suda
romos trys naujos — Kauno, 
Panevėžio ir Telšių: iš Vil
niaus dalies vyskupijos, ku
rioje ligšiol tebuvo adminis
tratorius, sudaroma atskira 
Kaišiadorio vyskupija, o vie
toje Seinų vyskupijos atsi
randa Vilkaviškio ar Suda- 
vijos vyskupija.
Pripažindama naujas vysku

pijas, valdžia išsižadėjo 
Vilniaus ir Seinų.

Su tokiu dalinimu sutinka 
krikščionių demokratų

nierius. ir Fraina buvo ištei
sintas.

Tuomet Nosovickis su 
F’raina išvažiavo į tarptauti
ni komunistų kongresą, ir te
nai kalbėjo apie ruošiamą 

i "revoliuci ją” Amerikoj.
Po metų ar dviejų buvusisl 

Amerikos komunistų orga
nizatorius išvažiavo iš Mask
vos su didele suma pinigui 
Amerikos komunistų “sen- 
vičiams,” bet Amerikos ko
munistai nesulaukė jo ir iki 
šiai (! ienai. Ar jų Fraina ke
lionėje "paklydo,” ar kur ap
sistojo naują “revoliuciją" 
kelti. Amerikos komunistai 
patįs nežino.

Drg. O’Neal parodo, kad 
Amerikos komunizmas labai 
primena tą judėjimą, kuris 
buvo kilęs Anglijoj tuojaus 
po Francuzų Revoliucijos. Į; 

į Anglijoj tuomet buvo kilęs V 
žakobinų bruzdėjimas, kuris 
buvo niekas daugiau, kaip 
tik atbalsis Francuzijos įvy
kių. Taip pat Amerikos ko
munistų Šurnas buvo Rusijos 
įvykių atbalsis. Ir kaip išny-

»

nacionalo kongresą buvo 
valdžios šnipas.

Amerikos komunistų par
tija 1919 metais turėjo 35.- 

•|000 narių. Šiandien ji neturi 
i daugiau kaip 7.000, o gal jau 
i ir iki 5,000 bus nusmukusi.

Šitus faktus paduoda pa- 
’ sirodžiusi dabar draugo Ja
unes O’Neal’o knyga “Ame- 

- cican Communism.” kurią 
išleido Rand School of So- 

leial Science New Yorke.
Kaipo senas darbininkų 

veikėjas, istorikas, redakto
rius ir socialistas, drg. 
O’Neal pažįsta komunistų 
judėjimą geriau negu kas ki
tas. Jis kalba faktais, o ne 
tuščiais žodžiais.

Komunistai yra pasižymė
ję dideliu savo organizacijų 
skaičium, jis sako. Per 8 
pastaruosius metus jie yra 
sutverę apie 18 ar 20 visokių 
organizacijų. Bet tai nereiš
kia jų galybės, o silpnybę. 
Tos organizacijos pas juos 
dygo kaip grybai dėlto, kad 
jie negalėjo savo tarpe susi
taikyt. Frakcijų kova pas 
juos pereitais metais buvo 
pasidariusi tokia aštri, kad 
Maskvos Internacionalas bu
vo priverstas įsikišti.

Bet įdomiausis dalykas 
yra tas, kaip Amerikos ko
munistai, susirinkę į slaptą t 
suvažiavimą, išrinko Juozą 
Nosovickį, apmokamą val
džios šnipą, savo atstovu į 
Maskvos Internacionalo su
važiavimą 1920 metais.

Antras delegatas į tą suva
žiavimą buvo pagarsėjęs 
tuomet Louis C. Fraina. Bet 
kadangi prieš Fraina buvo; 
kaltinimų, kad jis šnipas, tai 
tam kaltinimui išaiškinti bu
vo suruoštas slapfas komu
nistų teismas New Y orke. 
Šnipas Nosovickis buvo 
Frainos gynėju. Jis pertikri-

i
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INTERNACIONALAS 
PROTESTUOJA DEL 

GELŽKEL1EČIŲ SĄJUN
GOS UŽDARYMO 

LIETUVOJE
Amsterdamo Profesinių

I tuvos valdžią dėl uždarymo 
Lietuvoje gelžkelių unijos.

Be to,' Internacionalas! no komunistų teismą, kad 
pranešė ir atskirų šalių pro- Fraina yra tikras revoliucio-t

I

Į
į

munistu š*umas buvo Rusijos
- ..... . ■ ---f J

ko Anglijos žakobinai, taip 
šiandien nyksta Amerikos 
komunistai.’

?
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Ithe boston 
FIVE CENTS 
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Kasdien ............... O iki 3
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i ir
• valdžia, kuri užpernai taip 
'triukšmingai lyg ir protesta
vo prieš Vatikano pripažini
mą Vilniaus Lenkijai. Dabar 
ta pati valdžia, dar nesant 
formaliai normalių santykių 
su Vatikanu, nusileidžia jo 
politikai, še i mini nkau j an č iai

Rankos
Gali nešti mikrobus 

27 Kg.
Plaudami rankas, 

nuplaukite ir
i rankos ligų perus gali surankioti 

nuo pinigų —indų. mazgočių—kny
gų. paišelių — nuo šimto daiktų, ku
rios. būtinai paliečiate

The Lite Exiension Institutas skelbia 
2 7 mikrobu ligas rankomis perduodamas 
palytėjimais — nuo š.dčtji iki "flu" ir 
džiovos

Štai koūsl saugiau kiakvienam nariui 
vartoti muilą

Milioroi tvirtina I tfe'ouoy esant 
rilusįu meilu nrausds — jis valo, at- 

saugus opiai odai, apsaugo auo 
Kūno k'.osnių o jo švarus, sveikas kvr 
pėiitr.as — greit po n’Jsiotovimo nuga 
mojantis pasako kad jo antiseptiško- 
putok reikia didesni apsauga nuo ligų. C 
vienok Lifeburtv kainuoja nebrangia'. 
Pradekite vartoti šiandie 

ufebuoy
HealthSeap

J«_”?

■j
Į
f
I

IĮ
1 švieži n a

kuris so purvo ntwa1o r
I
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rankom-veidui--maudynei
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PILSUDSKIS KRIZIO 
AKYVAIZDOJE.

Žinios iš Lenkijos sako, 
kad tenai laukiama valdžios 
krizio dėl biudžeto. Seimas 
nenori užgirti tokio biudže
to, kaip valdžia reikalauja. 
Todėl arba Seimą reikėsią 
paleisti, arba Pilsudskio val
džia turėsianti rezignuoti.

V» « t

%



Kas skaito ir raio, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CHICAGO, ILL.

SLA. 6 Apskričio vakarienė. 
Juozas Babravičius Šalia

pino operoj. <,
Vasario 6 dieną, Mildos 

Svetainėje, SLA. 6 Apskri
tys, pagerbimui svečių S. Vi- 
taičio ir St. Gegužio, kurie 
apsilankė Chicagon, buvo 
surengęs šaunią vakarienę. 
Nors tą patį vakarą skersai 
gatvę, Lietuvių Auditorijoj, 
musų raudonieji kelbasnin- 
kai turėjo surengę “Vilniai” 
“surprise party,” vienok rau
donųjų parengimas vakarie
nei nepakenkė. Į vakarienę 
svečių susirinko apie pora 
šimtų.

SLA. 6 Apskritys susikū
rė tuomet, kai dėl nepaken
čiamo bolševikų veikimo 
kuopos atsimetė nuo 2 Ap
skričio. Todėl bolševikai ir 
nesilankė į 6 Apskričio va
karienę, nežiūrint to, kad ji 
buvo rengta susi pažinimui 
su svečiais pp. Vitaičiu ir S. 
Gegužiu. Mat p. Vitaitis atsi
lankęs Chicagon kaipo gene
ralinis organizatorius, daly
vavo SLA. 36 kuopos susi
rinkime ir užėmė pirmininko 
vietą, kas bolševikams labai 
nepatiko. SLA. 36 kuopoj 
nuo senai eina kivirčai dėl 
bolševikų diktatoriško veiki
mo. 36 kuopa turi virš 600 
narių. Toj kuopoj yra susi
spietę visi bolševikų tūzai. 
Nepatenkintieji nariai surin
ko didelį skaičių narių para
šų ir padavė Pildoma jai Ta
rybai skundą. Progai pasi
taikius atvažiavo į Chicagą 
ir pats SLA. prezidentas Ge
gužis. Vasario 6 d. buvo su
šauktas specialis susirinki
mas, kur buvo daroma tar
dymai. Nors susirinkimuose, 
kuriuose dalyvavo ir Pildo
mojo Komiteto nariai, bol
ševikai buvo kaip “pašven
tinti,” bet per savo vietinę 
“iežednevną” piktai juos 
atakavo.

Vakarienėje buvo net 16 
kalbėtojų. Visi jie savo 
trumpose kalbose sveikino 
pp. S. Vitaitį ir S. Gegužį, 
nurodydami bolševikų dar
bus ir kiek vietiniai bolševi
kai yra Įkirėję lietuviams. 
Dr. Montvidas savo kalboj 
pareiškė, kad bolševikai yra 
ant tiek suchuliganėję, kad 
tiesiog ima sau pavyzdį iš 
kiaulių. Ir tiesa. Kam teko 
arčiau susipažinti su bolševi
kais ir jų veikimu draugijo
se, tas pasakys, kad Dr. 
Montvidas pasakė tiesą. Drg. 
P. Grigaitis savo gražioj kal
boj nurodė, kad SLAį orga
nizacijoj bolševikai pradėjo 
uoliai knisti gilią šaknį Mas
kvos naudai. Jie taip padarė 
ir su LSS. organizacija. Į 
LSS. prisirašė visokių gaiva
lų, kurie papūtas kitokiam 
vėjui, sudraskė partiją ir nu
ėjo šunims šėko piaut. SLA. 
organizacija peraugo didelį 
narių skaičių. Į Susivieniji
mą prisirašė visokių nažval- 
gų žmonių, o ypač bolševikų, 
kurie ir pradėjo savo bruz
dėjimą Maskvos labui. Or
ganizacija neturi jokių prie
monių apsiginti nuo nepa
geidaujamo elemento. 'Ir to
dėl SLA. gali gręsti gana 
rimtas pavojus. Grigaitis 
priminė Pildomosios Tary
bos nariams, kad jie akilai 
žiūrėtų i kuopas, kuriose vis 
labiau ir labiau pasireiškia 
Maskvos agentu bruzdėji
mai.

Išsikalbėjus visiems, buvo 
pakviestas p. S. E. Vitaitis. 
Jis atsiprašė, kad dėl didelio 
skaičiaus prakalbų, kurias 
jis laikė Chicagoje, jo gerklė 
esanti prikimus. Jisai padė
kojo 6 Apskričio darbuoto
jams už surengimą jų garbei 
vakarienės ir peikiate p. St. 
Gegužį. Gegužis taipjau pa
dėkojo vakarienės rengė
jams ir atsilankiusiems sve
čiams. Gegužis nurodė, kad

buvęs netikėtas. Jis mat da- ; 
lyvavo angliakasių konven
cijoj, tai pro šalį važiuoda
mas užsuko ir į Chicagą. Jo 
atsilankymas suteikė daug 
naudos SLA. 36 kuopai. Ji
sai padarė tardymus iš skun
dėjų ir skundžiamųjų pu
sių. Ištyrė ir savo akimis ma
tė, kad 36 kp. ištikrujų de
dasi ne juokai. Taipjau jis 
pareiškė, kad jo pareiga yra 
dirbti SLA. naudai ir tar
nauti visiems nariams lygiai 
ir bešališkai.

P-lės Semaškaitė ir Čepu- 
kaitė sugrojo smuiko solo. 
Art. S. Pilka pasakė gražią 
deklamaciją. Komp’. A. Va
nagaičiui akomponuojant 
svečiai Sudainavo Lietuvos 
himną. Po to buvo dar ir 

' šokių. Svečiai skirstėsi jau 
po 12 vai. nakties.

♦ ♦ ♦

Vasario 6 d. didžiulėj Chi- 
cagos Operos Auditorijoj 
rusų basisto F. šaliapino ke
liaujanti opera statė “Bar- 
ber of Seville.” Pamatyti 
Juozo Babravičiaus susirin
ko keliatas šimtų lietuvių. 
Publika buvo labai mišri. 
Svetimtaučiai ėjo Šaliapino 
išgirsti, o lietuviai Babravi
čiaus. Todėl salė buvo pilnu
tėlė.

Lietuviai, žiūrėdami į sce
ną, negalėjo sau įsivaizduo
ti, kad ir lietuvis dainuoja li
tai su tokiu garsiu pasaulio 
dainininku kaip šaliapinas. 
Babravičius yra tikras artis
tas. Jo dainavimas daro di
delio įspūdžio. Kada pirma
jame akte jis pradėjo dai
nuoti išeidamas iš užkulisy, 
tai publika savo aplodismen
tais padalė ilgą pauzą. Jo 
balsas — gražus tenoras. 
Lošime nė kiek nesimatė 
“lietuviško judėjimo.” Bab
ravičius dainavo grafo Al- 
mavivos rolę. Šaliapinas Don 
Basilio rolėj nepaprastai su
žavėjo audienciją. Man teko 
kartą matyt tą pačią operą, 
kurioj Šaliapinas nedainavo, 
tai tokio įspūdžio nepadarė 
kaip šį kai tą. Šaliapinas yra 
genialus lošėjas. Jisai savo 
rolę Don Basilio yra sutvar
kęs kur kas labiau komiško; 
formoj. Gaila, kad Šaliapino 
opera tik kartą pas mus pa
sirodė.

Nėra abejonės, kad Bab
ravičių dabar teks mums 
matyt ir didžiojoj Chicagos 
Operoj.

i

Don Pilotas.

ant ta atsakė? ( ~ _
<ad, girdi, tai ne jūsų daly- lakiui apdr;; tą j 

į debatus. _ _____ ____ _
ai dienai ir Kunigystės dokumentas. L ž ]jai ant tiek buvo išalkę dar- 

Kaulakio apgaudinėjimą žmonių šilas bininkiško kraujo, kad iš- 
Tada kun. kunigas gavęs pusę metų ka- drįso nužudyti keliatą darbi- 

. Įėjimo. ninku vadų ir jų kraujo atsi-
| Pabaigus kun. Draugeliui gerti. Vėliausios žinios pra- 
sitą negudriai sugalvotą pa- - - - - -------
įsaką, tamsios davatkos plo- 
! ja, o rimtesnieji žmonės juo- 
tkiasi. Ant galo perstatų vi
siems gerai žinomą '•nusidė
vėjusį kunigą, o dabar “ba- 
tiušką” Deliani. Na, ir išeina 
ant scenos balta galva, gel-

I

Ogi pasakė, I kauskas pasiuntė kun. Kau- dokumentų. Tas kunigas ro- lesnieji nariai areštuojami ir in tiicii Holv_ laVinį apdr;” ............ Ii___x__ _• ■ ___ •_
.tas rūpintis.apie tai, o ma- kviesdamas 
no. Ir atidaręs duris mus vi-į Atėjus nu- 
sus išvarė laukan. Sako: valandai i: 
‘Jus turbut esat bolševikai.’ nesulauki • 
Vienas iš delegatų užsikars- Žukauskas p 
čiavęs vyskupui pasakė: į automobilį 
Jeigu mums nepalieki kun. 
Bakšio, tai gali atsiimti ir vi
sus kitus kunigus.’ Ant to 
vyskupas pastebėjo: ‘Mano 
bažnyčia ir mokykla ir aš 
darau, ką noriu, o jus bolše
vikai get out.’ Ir išvarė mu-
mib. .

Na, dabar galite, sako 
pirmininkas, svarstyti, kas 
reikia daryt.

Pasipylė balsai, vieni nu
rodo, kad, girdi, reikia eiti . ..
pas kleboną Valantiejų ir Įžangos bilietus (išviso buvo 
urašyt, kad jis susimylėtų j parduota 400) skiria aptvė- 
int biedno kunigo Bakšelio rimui tautiškų neprigulmin- 
ir užtartų už jį prieš tokią'gų kapinių. Susirinkusieji 

ant to sutiko.
Tai matote, kokie veid

mainiai yra Romos agentai. 
Na, ir ko gi čia kun. Kaula- 
kiui bijotis, jeigu jis ištikru
jų žino kun. Žukausko neku
nigystę? Prirodai ir gauni 
$500 ir dar $400 Įžangos pi- 

jnigų.

laišką dąs gimimo metrikus rusų kemšami i kalėjimus, ir 
tai mano Kadangi fašistiniai bude-

: tė tautišką 
. . keturiais ko

miteto naru. apsaugojimui 
kun. Kaulai ; asmens. Bet 
kun. Kaulak N atsisakė va
žiuoti. Gird;, kaip aš galiu 
atsitraukti nuo savo gaspadi- 
nės Petronės?

Sugrįžę komiteto nariai 
pareiškė, jog kun. Kaulakis 
atsisako važiuoti ir stoti į de
batus.

kalboje ir sakąs

Įėjimo.

nešą, kad dar 7 darbininkai 
yra karo teismo nuteisti ant 
sušaudymo.

Todėl Liet. U. G. Kliu- 
bas griežtai pasmerkia tokį 
fašistinį budelišką smurtą ir 
reikalauja, kad butų leis
ta Lietuvos žmonėms išsi-

tonu kalmei įum u sugulėtu tokią valdžią, kokia
traku nususęs sutvėrimas. - -- -nususęs

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

CAMBRIDGE, MASS. 
Protesto rezoliucija prieš 
Lietuvos smurtininkus.
Lietuvių Socialistų Sąjun

gos 71 kuopa, Cambridge, 
Mass. savo metiniam susirin
kime, laikytame sausio 23 d., 
1927 m. apkalbėjus įvykusį 
Lietuvoje perversmą, išnešė 
sekamą rezoliuciją:

Kadangi Lietuvos smurti- 
ninkai-fašistai nuvertė Lie
tuvos teisėtą valdžią, sumin
džiodami tuo budu valstybės 
konstituciją;

Kadangi jie įvedė krašte 
diktatūrą ir žada pakeisti 
respublikos konstituciją 
taip, kad priešais žmonių va
lią jie galėtų valdyti ir engti 
kmšts,__

Todėl LSS. 71 kp. griežtai 
pasmerkė viršnurodytus 
smurtininkų - fašistų žygius 
ir nepripažįsta smurto keliu 
susidariusios Lietuvos val
džios. Mes pasižadame tol 
kovoti su smurtininkais, kol 
jie nepasitrauks iš valdžios 
ir neatitaisys padarytos val
stybei žalos. Mes rėmėme ir 
remsime tik buvusią teisėtą 
žmonių valdžią.

Pirm. W. V. Anesta, 
Sekr. Jonas Kairaitis.

CHICAGO, ILL.
Art St Pilka ir jo darbai.
Ne kiekvienam artistui 

Chicagoje pasiseka patrauk
ti prie savęs žmones; ypač 
pas mus statomi dideli rei
kalavimai visiems atvyku- 
siems “pasirodyti.” Drąsiai 
galima sakyti, kad iki šiol 
tik J. Babravičius, “Dzim- 
dzi-Drimdzi” su Vanagaičiu 
ir, pagaliau, art. St. Pilka 
tapo chfcagiečių “pripažin
ti” ir apvainikuoti. Art. St. 
Pilka spėjo parodyti chica- 
giečiams keletą įvairių vai
dinimų ir jais, kaipo artistas . 
ir režisierius, užkariavo visų 
širdis. Už kelių sąvaičių art. 
Pilka apleidžia Chicagą ir 
nuo rudens , jis vėl yra kvie
čiamas grįžti atgal darbuotis 
teatro srity, nes tokių vaidi
nimų kaip jo pastatyti “Že
mės rojus,” “George Dan- 
din,” “Klasta ir meilė” ir 
“Aušros sūnus,” chicagie- 
čiams iki šiol dar neteko ma
tyti.

Art. St. Pilkos nuopelnas 
yra tame, kad jis sugebėjo 
suburti 
vietinius 
išlavinti.

Savo 
sveikinimo vaidinimui jisai 
antru syk stato veikalą “Au
šros Sūnus.” Vaidinimas bus 
puikiame Goodman Teatre, 
mieste, vasario 27 d.

Prastas artistas.

Kąsni

jiems patinka. Kad uzurpa
toriai butų tinkamai nubaus-

- T..., ,ti už kruviną žygį. Kad kuo-gas, bet Jis (Šventintas Hiila-'greiaauaai’ butų paleisti iš 
delphijos paiapijonų. Girdi, Į;aĮėjimų visi politiniai kali- 
parapijonai atsikvietė zmo- - - - - -
gų ir pasakė: Tamsta busi į 
musų kunigas. Na ir jis ku
nigauja ir apgaudinėja žmo-' 
nes. Girdi, aš mačiau jo do
kumentus, bet jie esą netei
singi.

Juk nesenai, tamsta Delia- 
ni, pats rašiai laikraščiuose, 
(“Kovos” No. 37, 1914 m.), 
jog tamstai butų peržema 
būti Kaulakių, Milukų ir 
Zimblių draugijoj. O betgi 
dabar tamsta toj draugijoj 
'atsidūrei. Ir jie tamstą pa
naudojo kaipo Įranki api- 

Ipurvinimui kun. Žukausko.
Atisimink, tamsta Deliani, 

tuos laikus, kuomet kun. sinin susirinkimam sausio 18 
Kaulakis buvo apšaukęs ir d., 1927 metais, Lietuvių 
tamstą nesant kunigu. Dabai’ Tautiškame Name, priima- 
jie tamstą vadina kunigu, 
nes dabar tamsta esi nusidė
vėjęs, nusenęs ir Rymo tru.~- 
tui nepavojingas.

Visi Kaulakio-Delianio ir 
jų klapčiukų šmeižtai prieš 
kur. Žukauską yra tušti ir 
nieko pastarajam nepa- n ją
kenks, nes žmonės žino, kad liu nuvertė, sutremdami Lie- 
jeigu kun. Žukauskas nebu- tuvos valstybės konstituciją 
tų tikras kunigas, tai valdžia ir šalies gyventojų teises, — 
įam nebutu leidusi įkurti na- 
rapi ją ir būti jos klebonu.

Tautietis.

Kun. Žukauskas pareiškė Jis Padėjo zaunyti, buk ku- 
įblikai, iotr debatams ne- ni£a? Žukauskas yra kuni-'publikai, jog debatams ne- 

I įvykus, pinigus už parduotus

ir užtartų už jį prieš tokią 
vyskupo valią. Kitas parapi
jonas kalbėdamas nurodė, 
kad nieko iš to nebus, nes du 
katinai vienam maiše nesu
tiks! Nes,-gird i, jiedu (kle
bonas Valantiejus su kun. 
Bakšiu) senai nesutinka ir 
turbut su klebono žinia tas 
viskas yra daroma. “Na, kas . 
daryt? Rinkim komisiją nors' Tikrenybėje, kun. Žukau- 
iš 50 parapijonų. ir siųskim skas yra tikras kunigas, tik 
pas vyskupą,” pataria vienas 
parapijonas. “Ne, tas nege
rai, reikia siųst peticiją. Juk 
musų parapija yra didelė, tu
rim apie 3,000 parapijonų,” 
šaukia kitas.

Gerai. Nutarta ir išrinkta 
50 parapijonų, kuriems pa
vesta rinkti parašus po peti
cija. Ir tie 50 parapijonų tu
rės nuvežti vyskupui tą peti
ciją.

Pažiūrėsime, kas iš to i 
eis.

niai ir atsteigta konstitucija.
Mes pasižadame visais ga

limais budais remti Lietuvos 
karžygius, kurie veda griež
tą kovą prieš fašistus Lietu
voje.

Šalin fašizmas! šalin bal
tasis teroras!

Rezoliucijos komisija:
V. Račkauskas,
S. Uždavinis,
A. C. Majauskas.

I I

Parapijonaa.

WATERBURY, CONN. 
Waterburio parapi jonai ke

lia revoliuciją.
Aną dieną pareinu iš dar

bo ir žiuriu vaikas nešioja 
ant lentos pagarsinimą: 
“Svarbus parapijonų susi
rinkimas, 48 Green st.” Na, 
manau sau, kodėl jie šaukia 
tą savo svarbų susirinkimą į 
šią svetainę, n ne į parapi
jos? Sakau, reikia nueiti pa
siklausyt, kame dalykas.

Įeinu į vidų. Pilna svetai
nė parapijonų ir parapiion- 
kų. Parapijonkos kalbasi 
tarp savęs: “Ir kas čionais 
dabar pasidarė, kad į tokį 
trumpą laiką kunigėlis Bak
šys gavo įsakymą apleisti 
Waterburi? Jis čionais buvo 
žvaigždė tarpe musų. Tu 
mano dievulėliau, ir kągi da
bar mes be jo darysim? Jis 
toks stainas, toks meilus, 
malonus. Ot, vyskupas su
mišimo ir kelia iš Waterbu- 
rio.” Kitos parapijonkos sa
ko: “Turbut kas klebonui! 
Valantiejui paskundė, kad ■ 
kunigas Bakšys perdaug su
ka apie merginas.”

Na, atsidaro ir susirinki
mas. Vienas parapijonas at
sistojęs praneša: “Mes susi
tarę 11 vyrų buvome nuvykę 
į Hartford, Conn. pas vysku
pą reikalauti, kad jis paliktų 
mums kunigėlį Bakšį. Ar 
jus, gerbiamieji parapijonai, 

jo atsilankymas Chicagon žinote, ką vyskupas mums

MONTELLO, MASS. 
Protesto rezoliucija.

Mes, Montello ir apielin- 
kės lietuviai, susirinkę ma-

nepripažįsta Rymo trusto. Į 
Garbė jam už sutvėrimą tau- j 

• tiškos neprigulmingos baž- 
; nyčios ir Įsteigimą tautiškų 
'kapinių. 
| Po šitų neįvykusių debatų 
kun. Kaulakis pareiškė per 
“Tautą," jog sekmadienį, 
t.-v. sausio 30 diena, 8 vai. 

; vakare šv. Kazimiero moky
klos svetainėj jis paaiškin
siąs, koks yra kun. Žukaus- 

s- kas.
; Sulaukęs minimos dienos 
ir aš nuvykau pasiklausyti, 
kaip kun. Kaulakis aiškins 
kun. Žukausko nekunigystę.

Vietoje paaiškinimo, kun. 
Kaulakis pasikvietė savo 
klapčiukus, kurie buk tai 
“žino” apie kun. Žukausko 
nekunigystę.

Pirmininkas atidaro susi
rinkimą ir perstata kalbėti 
misijonierių kun. Brigmaną. 
Minimas misijonierius nieko 
apie kun. Žukauską nepaaiš
kino, tik sunėręs rankas sa
kė pamokslą apie dangaus 
gerybes ir koki jie (kunigai) 
neša vargą, gelbėdami žmo
niją nuo peklos.

Antras išeina kalbėti kun. 
Draugelis. Jis šitaip aiškino 
apie kun. Žukauską: girdi, 
tokie, kaip kur.. Žukauskas, 
pasidaro neteisingus kuni
gystės dokumentus ir klai
dina Dievo aveles. Kaipo 
I‘•faktą." jis panasakojo pa
sakėlę apie vieną žmogų, ku
ris buk tai apsiskelbė tautiš
ku kunigu. Sužinoję parapi
joms apie tą apgaviką, krei-

i ’
iPHILADELPHIA, PA.

Debatų pasekmes.
Philadelphijoj pasirodė 

Rymo katalikų agentų išleis
ti lapeliai, kuriuose skelbia
ma, jog lietuvių neprigul- 
mingos bažnyčios kunigas 
Žukauskas nesąs kunigu. 
Taipgi per savo davatkinį 
organą “Tautą” kun. Kaula
kis pasiūlė' $100tam, kuris! 
darodys, jog kun. žukaus-i 
kas yra kunigu. Tą pati jis 
pakartojo ir per pamokslą.

Tą viską sužinojęs kun. 
Žukauskas pašaukė kun. 
Kaulaki i debatus, skirda
mas jam 500 dolerių, jeigu 
jis ar kas kitas darodys ku
nigo Žukausko nekunigystę.

Debatus paskelbė kun. 
Žukauskas, išdalindamas la
pelius. Debatai turėjo Įvykti 
27 d. sausio. 7:30 vai. vaka
re, Tautiškoje Salėje, 928 
E. Moyamensing avė. Įžanga 
į debatus 1 dol. Visos įplau
kos skiriamos tam, kuris da
rodys Žukausko nekunigvs- 

Apart lapelių, kun. žu-tę.

I

I

nae sekančią protesto rezo
liuciją:

Kadangi 
karjeristų, 
Smetonos, 
1926 metais nakties laiku už
puolė Lietuvos žmonių rink
tąją valdžią ir ją smurto ke-

grupė Lietuvos 
vadovaujami 

gruodžio 17 d.,

i 
i 
i Todėl mes, Montello mies

to, Massachusetts valstijos 
lietuviai, griežtai pasmerkia
me smurtininkus. Reikalau
jame, kad tuoj jie pasitrauk
tu iš valdžios ir atstatytų tei- 

______________ sėtą konstitucinę šalies gy- 
Lietuvių Ukėsų Gedemino ventojų rmxtą valdžią.JTaip- 

Kliubo susirinkime, vasario ~
10 d., 1927 m. tapo išneštai vy?”an^. .a{ .. . . ,
sekanti rezoliucija varde V1si politiniai kaliniai, ku- 
dviejų šimtų Kliubo narių: *’ie h ko uždaryti į kalėjimus, 

Kadangi Lietuvos klerika- paleisti. Pasižadame vi- 
lai-fašistai ginklu nuvertė ^jomet remti Lietuvos liau- 
žmonių išrinktą valdžią ir padėdami jai kovoti uz 
Įvedė juodojo fašizmo vieš- -ios Nepripažįstame ir

įpatavima. nesiskaitvdami su nepripaz.'nsime
daugumos 'piliečių valia ir 
sutrempdami žmonių teises:

Kadangi šito kis fašistinių 
smurtininkų žygis yra despo
tiškas ir laužantis šalies kon- 
įstituciją, užkariantis daugu
mai žmonių diktatūra, ir

Kadangi Lietuvoje Įvestas 
karo stovis, darbininkų i:

HAVERHILL, MASS.
Protesto rezoliucija prieš 

Lietuvos fašistus.

;o gi reikalaujame, kad smurtą
įvykdžius

rie liko uždaryti i kalėjimus,

suomet remti Lietuvos liau- 
, padėdami

krūvon gabesnius 
vaidintojus ir juos

> esančios 
smurto keliu sudarytos val- 

Idžios ir atsisakome jai teikti 
paramą.

Lai būna nutarta šią rezo
liuciją patalpinti Amerikos 
lietuvių laikraščiuose ir pa- 

Į siųsti Lietuvon pasiskelbu
sios valdžios viršininkams.

Masinio mitingo vedėjai: 
niasi i* svietišką valdžią pa- šiaip pažangesnės organiza-, Pirm. Aleksandra Vaitkus 
J t . i • •• j i   • • ’ • i i C* 1 T i) V •

paskutiniam atsi-

tikrinimui minėto kunigo cijos draskomos ir jų veik- Sekr. Jonas Balionis.
Z .......................... ..............

CHICAGO, ILL. 
Kulturiečių vakaras.

Vasario 12 d., Liuosybės 
Svetainėje, 1822 Wabansia 
avė., jaunų lietuvaičių Kul
tūros Ratelis buvo surengęs 
gražų šokių vakarą. Publi
kos buvo pilna svetainė. Bu
vo atsilankiusių ir žymesnių 
žmonių, profesionalų. Buvo 
ir art. S. Pilka. Kadangi šį 
vakarą rengė lietuvaitės stu
dentės, kurios lanko univer
sitetus ir kolegijas ir turi sa
vo draugijėlę vardu Kul
tūros Ratelis, tai ir publikos 
nestokavo.

Šokiai prasidėjo apie 8 
vai. vakaro ir tęsėsi iki dvy
liktai vai. Jaunimas gražiai 
linksminosi. o senesnieji 
šnekučiavosi tarp savęs.

Muzika taipjau susidėjo iš 
vietinių jaunuolių orkestros. 
Orkestrą grojo daugiausia 
amerikoniškus džiazo ir 
Charlestono šokius. Reikia 
pastebėti, kad musų jauni
mas čia labai pamėgęs Char- 
lestoną. Mergaitės taip išsi- 

; lavinę tą šokį, kad ne vienos 
Ijų matėsi kelinaites smun
kant, kada visaip purtosi 
šokdamos. Lyg ir truputį 
sarmata... Chicagieti*.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)



Užburtas Ratas.
“Lietuvo.' Žinios” rašo:
Praėjo mėnesis laiko nuo 

perversmo. ir vis labiau aiš
kėja. kad suduotas to per
versmo musų teisiškai besi
vystančiam gyvenimo bė
giui smūgis labai sunkiai te
pataisomas.

. Nekalbant jau apie ro
dančius musų tarptautinės 
padėties pablogėjimą nei
giamus įvertinimus, kurių 
susilaukė perversmas užsie
niuose, net draugingų mums 
valstybių spaudoje, krašto 
viduje susidarė tikras užbur- 

, tas ratas.
| Čia valstiečiai liaudinin
kai, vengdami pražūtingo 
valstybei vidujinio karo, 
perdavė valdžią naujai, per
versmo pastatytai vyriausy
bei viena tik sąlyga, kad šio
ji vyriausybė saugotų konsti
tuciją. Tas valstiečių liaudi
ninkų reikalavimas buvo pa
grįstas aukštai patriotiniu 
noru pašalinti pavojų, grę- 

Jsiantį Lietuvai iš pusės anar- 
Įchijos. kuri neišvengiamai 
Įkiltų krašte, jeigu revoliuci
ja dar bent vieną dieną to
liau butų užsitęsusi.

Tečiau saugoti konstituci- 
' ją. reiškia be ko kito ir par- 

. lamentariškai valdyti. Stoju- 
|si prie valdžios vairo vyriau-
• sybė turėjo pirmoje eilėje 
■pasirūpinti- perskaityti Sei-

...... mui savo deklaracija ir gauti 
'ruom5Ez,u<1.!f'-,A0;'Seimo pasitikėjimą. Šitas.

• deja, ligi šiol nėra padaryta, 
nors nuo ministerių kabineto 
sudarymo dienos eina jau 
šešta savaitė.

Ir nesunku yra suprasti, 
dėl ko vyriausybė nesiskubi-? 

11 • ----- na Seiman su deklaracija.noietum šitą klausimą įsais- pariamentariniuose kraš- 
-oi... vaituose ^-riausybė yra tos ai- 

žmonėm Amerikoj žudosi va-
____ "__________

valuk ko dabar Amerikos 
studentai žudosi?

—Aš jau sakiau, tėve, kad 
žmonės ’ ‘ 
dėl negalima reikalauti, kad 
dabar jie liautųsi tai darę.

—Ne, Maike, netaip yra. 
j kaip tu sakai, žmonės nie

KELEIV I S No. 8 Vasario 23 d., 1927.

—Maike, ar tu da gyvas?
—Matai, kad <’rwas.
—Uskiuzmi. vaike, už to

kį klausimą. Matai, gazietos 
rašo, kad studentai dabar 
pradėjo labai žudytis, tai aš 
bijojau, kad ir tau kas neat-

—Žmonės, tėve, visuomet kad nesižudė. kaip da-j 
žudėsi. *

—Jes, vaike, tai vis bedie
vybė kalta.

—Aš nemanau, tėve.
—O aš tau sakau, Maike. 

kad tai bedieviško mokslo 
pašėkmės. Ištikro, koks rei
kalas bedieviui gyventi, jei
gu jis netiki į dangaus kara
lystę? Juk gyvenimas, tai ne 
piknikas. Jis pilnas visokių 
bėdų.

—Gerai, tėve, bet kam 
tas bėdas kentėti tokiam 
žmogui, kuris tiki į dangaus 
karalystę? Juk kuo greičiau 
jis numirs, tuo greičiau lai
mę susilauks.

—Bet tikėjimas, vaike, 
draudžia pačiam gyvastį at
imti. Kas sau galą pasidaro, 
tas negali į dangų įneiti.

—Tai kur jis eina?
—Į peklą.
—Bet jeigu jis lauks, pa

kol giltinė jį papiaus, tai į 
dangų jis vistiek neįneis, nes 
ilgai gyvendamas daug nuo
dėmių papildys.

—Ant to. vaike, yra spa- 
sabas: prieš smertį reikia iš- 
sispaviedoti. gauti kojų pa
tepimą. tai čiuožte į flangų 
įčiuoši.

—Neapsigauk, tėve. Dan
gus yra aukštai, todėl jei tu
rėsi slidžiūs padus, tai nie
kad tenai neįkopsi. Slidžiom 
kojom tik pakalnėn lengva 
nučiuožti.

—Kaip tai, Maike? Ar tu 
sakai, kad jeigu aš mirda
mas gausiu gerą patepimą, 
tai į peklą nuvažiuosiu?

—Nebūtinai į peklą, tėve. 
Galėsi įvažiuoti kur nors į 
bala.

—Tai kaip tu, Maike, da
rytum, jeigu tu mirtum?

—Jeigu aš tikėčiau į tokią 
dangaus karalystę, kaip tu, 
tėve, tiki, tai prieš mirtį aš 
liepčiau ne kojas sau patepti, 
bet gerai pakaustyt batus.

rTu, Maike, juokus iš 
manęs darai.

•—Apie juokingus dalykus 
niekas rimtai nekalba, tėve.

—Ar tai smertis tau juo
kingas dalykas?

—Ne, tėve; mirtis nėra 
juokingas dalykas; bet tepi
mas aliejum kojų, kad numi
rėliui butų lengviau į dangų 
įsikopti, yra tikri juokai.

—Orait, Maike, jeigu tu 
šitaip fylini, tai mes geriau 
neka.bėsim apie tai. Geriau 
grįžkin.. prie to Knisimo.

ma> is nurodyto užburto ra
tu tai susitarimas su di
džiosiomis Seimo grupėmis 
ii parlamentarinės valdžios' 
sudarymas.

spaudoje ir visuomenėje 
dabar daug kalbama apie 
ėjimą valdžion valst. liaudi
ninkų. Tečiau, kiek mums 
teko patirti iš vai. liaud. C. 
K. pirmininko prof. Lašo, 
jokiu formalių derybų vai- ............
dančios grupės su vai liaud Todel besistengdami įsais- 
šiuo reikalu ligi šiol nėra net kinti nepaprastą vežimo pa- 
m-adėiusios. Todėl ir visa at->unkėjima. kalbėjomės' visą 
šakonivbė prieš tautą už ga- vakarą. Vienas kitas papasa- 
limas sunkias neparlamenta- kojo ir daugiau vaidinimosi 
rinio valdymo pasėkas turi atsitikimų ir jų tikinimą tvir- 
tekti tik toms grupėms fcu_ tino kaip tik šios dienos atsi- 
rios gruodžio 17 d. įvykius >tikimu- ° ka(1 šiandien kal' 
siekia' išnaudoti savo*Daitiiu<vio pasikorimo vietoje tikrai 

’ vaidinosi, kad vežiman ne
geru tikslu buvo įsisėdęs 
vaiduoklis, buvo aišku kaip 
diena. Tuo įsitikinau ne tik 
aš. ne tik motina, bet ir visa 
šeima. Ir pats bernas Jonas, 
kuris sakėsi jokiems vaidini
mams netikįs, kuris sakėsi 
kiekvienam vaiduokliui pa
siruošęs visur ir visuomet 
lazdų duoti, šiandien išėjo 
gulti visai abejingai galvą 
kraipydamas. Apie mažes
nius vaikus ir moteris bei 
mane patį ir kalbėti neten
ka. Ėjom gulti pasišiaušu
siais plaukais ir užmigome 
galvas apsikloję.

Kada sukilom rytą, tai va
karykščių kalbų ir prisiminti 
nenorėjom. Tik bernas atė
jęs pusryčių visai plačiai be
sišypsodamas tarė:

—Na, gaspadin, kiek fun- 
dysit? Jūsų pakaruoklį veži
me sugavau.

O mums visiems akis pa
stačius, tęsė toliau:

; —Supelėtumėt kur ir su
savo pakamokliu ir su savo 
baime. Arklius iš sveikatos 
butume išvarę. Tai ne juo
kai parvilkti vežimą su nesi-

tikslams.

I

VAIDUOKLIAI
Pereitame numeryje apra

šyti trys vaidinimosi atsitiki
mai, rodos, dėl jų buvimo ir 
abejonės negalėtų sukelti. 
Buvo kas nors pikta ir tiek.

PAVOJINGAZUKIŲ UGA.
Washingtono žiniomis, 

tarp Amerikos zuikių siaučia 
biauri epidemija, kuri nai
kina juos tūkstančiais, šita 
liga vadinasi tularemija, ir ji 

J esanti labai pavojinga me
džiotojams. Žmogus gali už
sikrėsti ta liga palietęs ser
gantį zuikį savo rankomis, ir 
jį gali taip pat užkrėsti mu
sė. kuri pastipusio zuikio 

■yra priėdus. Žinoma, žiemos 
laiku musių nėra, bet užtai 
reikia šitą dalyką atsiminti 

, vasarą. J ungtinių V aisti jų 
sveikatos biuras pataria me
džiotojams ir šiaip visiems, 
kurie išvažiuoja į miškus, vi
suomet pasiimti su savim 
bonkutę iodinos, ir musei 
įkandus, tuojaus tuo vaistu 
įkąstą vietą užtepti.

Nušautą zuikį sunku pa
žinti. ar jis sveikas, ar ne. 
todėl geriau jo nešauti ir į
rankas neimti. Bet jeigu kas; 
nori jį valgyt, tai valdžios 
sveikatos biuras pataria už-į__ r______  ____ _______
simauti gumines . pirštines sukančiais paskutiniais ra- 
nuimant jam kailį ir ruošiant. tais! Kaip jus ten tuos de-

bar.
—Na, gerai, tėve, kaip tu 

i_
’kiųti?

A a m i i j > maus» uc via ču
- - T .kadikitos parlamento koalicijomfiones Amenkoi žiniom va- . „ r • z,- , ,. .. • .v,, . i j - - padarines. Šioji koalicija uz-imi’;,,? J tlkeJ,mo! tikrina vvriauįvbei. jeigu ne 

ti.. absoliutinę, tai bent reliaty-
—Nai^a• vinę daugumą parla-

t..;,? ‘ t.i i k • ’ mente. Tuo keliu užkertama-Taip. leve, klysti labai CTiin,ybė ,,areikšti vyriausy- 
>oiai. _ ber nepasitikėjimą.
ašTaliu Ar turi ši« ''augumą musuas ga ni supykti , 'dabartinė vyriausybė? Bali
« i., 1* Palotb■ suojant biudžetą.* ta daugu-

fakty iaV° ar’ ma atsitiktinai buvo. L 
gumentams paremti. mažumu atstova; >u.
ie^rafeTimTn?Ta e !silaikė o keliu ’valst liaud. 
ir tiek. Maike. Tu da nema- ™ tei kad peras katalikai naši 1 SOC* dem* at>to\ų balsai 1- te hao g ei a. Katankas pasi- mo metu j - saiėįe ne.

A 0 b?,l,e".al buvo. Teėiaus negalima pa-. r— -...... —...______
išakyti, kad reikalinga dau- sevičiutę (Matas), užtai kad 
guma šiandien butų, balsuo-* ii atsisakė už jo tekėti. Ji 

|iant pasitikėjimo formulą.'esanti labai graži mergina ir 
|Kiek mums yra žinoma, vai-1 iš amato esanti korsetų mo- 
džią sudarančios grupės ligiĮdistė.

kepimui. Iškepta zuikio mė- kius pasidėjot, kad jie Į ašis 
sa nepavojinga, nes ” 
užmuša ligos perus.

■ , ■... ..

kat'šįis pakliuvo ir taip apsisuko, 
■ ■ kad vos išpainiojau. Dekiai

.. - ..u i*--------------------------------------—

Įvairios Žinios

dabar jau po velnių — sma- nės kelionės po balas, po ty- 
luoti, sudraskyti. rus buvau baisiai nukamuo-

—Ot, tai tau ir gaspado- tas, išerzintas. Dirksnių sū
rius, — tarė besikreipdamas valdyt jokiu budu negalė- 
i mane bernas. — Jei tu taip jau. Ir atsimenu, kad. tą va- 
važiuosi, tai kitą kartą ir ta- karą, kuomet man toj trobe- 
ve patį, o ko gero ir arklių lėj pradėjo vaidintis, aš ypač 
uodegas į ratus susuks. Sė- buvau nerviškai pakrikęs, 
d ant į vežimą, reikia apsi- Mažiausias braškėjimas man 
žiūrėti, kur ką ir kaip pade- galėjo pasirodyti didžiausiu 
dat. triukšmu. O ten ištikrujų bu-

—Tai ką čia jis kaltas — ta ne visai mažo braškėjimo, 
atsiliepė sesuo, — juk viską1 Kuomet pasilenkęs po lo- 
padarė vaiduoklis! j va, iš kur ėjo bildesio triukš-

—Turėk galvą ant pečių, mas, aš nieko neradau, tik 
tai ir vaiduoklio nebus. Ale odjnį krepšį, tai atsikvošiau 
ką čia po biesų šnekėti, suki- ir pradėjau galvoti, kas čia 
šo dekius į ratus, o paskui iš tikrųjų galėjo būti. Ne.il- 
vaiduoklis kaltas. Įgai galvojęs, vėl pasilenkiau

—Na, kad tu jau toks P<> lova ir ėmiausi traukti 
gudrus, tai pasakyk, kas ten Įauk tą odini krepšį. Čia man 
baltas lyg pienas ties pušim vaiduokliai paaiškėjo: 
po arklių kojomis pasipylė?,^ krepšio išbėgo trys beuo- 
—paklausiau aš. j de?ės margosios speigyracio

—Durniau, vandens balu- Pelė>- ....................
I Mat, krepšyje prie išvidi
nių sienelių buvo prilipęs, 
sausai pridžiūvęs miltų 
sluoksnis. Pelėms tatai, žino
ma, sudarė skanų kąsnį. Bet 
kadangi krepšys buvo pada
lytas iš nedirbtos odos, pas
kui kelis kartus sušlapęs, tai 
buvo sudžiūvęs kaip ragas. 
Besikrapštant jame pelėms, 
jis baiškėjo kaip koks būg
nas. Mano pakrikusiems 
įtemptiems nervams tas bar
škėjimas darėsi didžiausiu 
triukšmu.

Keliauninkas toliau sako
si, kad tai buvo vienintelis 
atsitikimas jo gyvenime, ka
da jam “vaidinosi.” Dabar 
jis daugumos vaiduoklių 
kaltininkais laiko peles.

♦ ♦ *

Ir ištikrujų būna daug to
kių atsitikimų, kada žmonės 
lyg ir turi pamato kalbėti 
apie vaiduoklius. Bet pajieš- 
kojus priežasčių, šaltai pa
galvojus ir atmetus prieta
ringumo elementą, pasirodo, 
kad iš visų tų vaiduoklių tik 
pasijuokti galima.

labai tankiai taip padaro. Ai
tai ne faktai?

—Vištos, tėve, irgi nie-i 
kuomet nesižudo; ar tai tas 
reiškia, kad ir jos katalikės? 
Juk ne. Aš tau pasakysiu, 
tėve, trumpai ir aiškiai, kad 
tikėjimas su savžudyste ne
turi nieko bendra. Žudosi ir 
tikintieji. ir netikintieji. Pe
reita sąvaitę aš skaičiau laik
raščiuose. kad du žmonės 
nusižudė bažnyčiose, ir abu
du jie buvo katalikai. Vie- 
nas .nusišovė laike, mišių, o 
kitas nusinuodijo. Chica^oj 
vieno universiteto teologijos 
studentai pasirodė daugiau 
palinkę prie savžudystės, ne
gu kiti. Taigi tavo “faktai,” 
tėve, kad žudosi tiktai tie, ką 
netiki i “dangaus karalystę,” 
nėra jokie faktai, o tuščia 
pasaka.

—Tu, Maike, manęs per
daug nekritikuok, ba ne aš 
pats šitą išmisiinau, ale ku
nigas per pamokslą taip sa
kė.

—Jeigu taip, tėve, tai nu-

ITALAS PAŠOVĖ LIE
TUVAITĘ.

“Vienybė”- praneša, kad 
Brooklyne italas rubsiuvys 

. pašovė lietuvaitę. Mae Matu-

guma šiandien butu. balsuo-;ii atsisakė už jo tekėti. Ji

Kiek mums yra žinoma, vai- amato esanti korsetų mo

šiol nėra padariusios jokių 
žygių koalicijai išplėsti, ir 
todėl labai abejotina, kad į 
balsuojant situacija Seime: 
savaime pasikeistų vyriau-, 
sybės naudai.

Dėl to vyriausybė nesi-' 
skubina Seiman. Supranta
ma. kad kaltos čia valdžios 
partijos, kurios ne tik nesi-l 
rūpina pereiti prie parla
mentarinio valdymo, bet sie
kia įvairiais konstitucijos 
keitimais užtikrinti sau atei
čiai .geresnę padėtį. 
Šie konstitucijos keitimo su
manymai taip pat sukelia 
krašte nerimo ir įvairių spė
liojimų : kadangi Į šiuos kei
timus, pasak “Ryto,” net 
krikdemai žiuri neigiamai, 
tai darosi visai nesupranta
ma, kuriuo budu įganoma 
juos Seime pravesti. ‘

Gal būt, kad šis Seimas 
manoma paleisti, o konstitu-į 
ciją keisti jau naujai sušauk
iame Seime. Bet kas gali už
tikrinti, kad naujame Seime 
bus daugumoje, sakysime, 
tautininkai? Juk dabartinis 

(Seimas vargiai sutiks su an- 
—- jtidemokratišku Seimo rinki- 

NUĖMĖ 30 ŽMONIŲ NUO Imu įstatymo pakeitimu, o 
SKĘSTANČIO LAIVO. Į esantis galioje įstatymas val- 
Ties Deleuare pakraščiu'dančioms partijoms to lai- 

nuskendo amerikiečių gar- mėjimo rinkikų tarpe neuž- 
laivis “Juvigny,” susikūlęs tikrina. Deltos priežasties 
su anglų tavoriniu laivu ir matome aiškią 
“Valemore.” Pastarasis nuė- <’ 
mė nuo kestančio “Juvig-' I -
ny” 30 anie ’^čių ir atvežė,ruoju pavu ingu valstybei verzv 
juos Į Philadvu i i ta *rr. ^ntu 'iei.i^tėlis išėji

1
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PAVOGĖ 8 VIŠTAS, TURI! 
SUGRĄŽINT 16.

Lee kaimelyje, netoli Bos
tono. p-lė Dowd patraukė 
teisman savo kaimyną Ha
miltoną. kad tas pavogęs jai 
8 vištas. Teismas pripažino 
Hamiltoną kaltu ir liepė jam 
už pavogtas 8 vištas sugrą
žinti 16 vištų.

13 VESTUVNINKŲ MIRĖ 
NUO NAMINĖS DEG

TINĖS.
Aną sąvaitę netoli Vil

niaus buvo vestuvės vienam 
kaime. Jaunasis nupirko na
minės degtinės, nuo kurios 
mirė 13 svečių, o 12 kitų sun
kiai apsirgo.

tė buvo, o tau persigandu
siam kažin kas galėjo pasi
rodyti. |

Nusispiovė bernas, užsidė
jo kepurę ir išėjo.

♦ ♦ ♦

Anglų rašytojo šeima, o 
paskiau ir jis pats patikėjo, 
kad jų nusisamdytame bute 
Igamo mieste numirėlio kau
lai vaikščiojo.

Po tokio atitikimu tų na
mų ir dieną lenkėsi. Bet na
mai juk turtas. Praslinkus 
pusei metų, namų savininkas 
sumanė juos nugriauti. Dar
bininkai, belupdami nuo sie
nų lentas ir vaiduoklį netikė
tai išaiškino. Atlupus vieną 
lentą iš po jos pakibo ant 
siūlo pelės lizdas, kuris taip 
pat buvo susuktas iš siūlų. 
Patraukus lizdą, kuris kabo
jo ant kažin kur pririšto siū
lo, vii-šui palei ^pačias lubas 
kažin kas staiga subraškėjo. 
Buvęs ten pat namų savinin
kas prisiminė, kad lygiai 
taip barškėjo prieš pusę me
tų, kada tame bute buvo ap
sigyvenęs rašytojas ir paskui 
dėl vaidinimosi buvo pabė
gęs.

Dabar reikėjo išaiškinti 
kame dalykas. Kadangi pa
traukus už siūlo, prie kurio 
buvo prisikabinęs pelės liz
das, palubėj buvo girdėti 
ypatingas barškėjimas, tai 
reikėjo surasti iš kur tas siu-

DARBININKAI IR TEATRAS.
Darbo žmogus teatru ne- 

aprupinamas, nors jo pini
gais jis yra šelpiamas. Jeigu 
nebūtų darbininkų, nebūtų 
kuom teatras pripildyti. Sun
kiai uždirbtą 

las eina. Atlupus nuo sienos žmogus Į bile
centą neša

“beismenta.”

»

“DOROS BRIGADA” 
TEISME.

Ne\v Yorko policijos sky
rius kovai su nedorybėmis

SUNAIKINO SAVE DI
NAMITU.

Peabody, Mass. — Susirū
pinęs teismo byla, kuri prieš 
ji buvo užvesta, William 
Vanderbilt pasiėmė dinami
to ir davęs ji Į žemę sudraskė 
save i skutus. Gabalai jo kū
no buvo ištaškyti ant medžių 
šakų, o galva gulėjo duobėj, 
kurią išrovė dinamito eks- 
pliozija.

KUNIGŲ MAIŠTAS MEK
SIKOJ NUMALŠINTAS.
Iš Meksikos pranešama, 

tapo patrauktas teisman už kad pakeltas kunigų maištas 
pavogimą kelių šimtų dole- tenai tapo jau galutinai nu

malšintas. Darbininkai ir ar
mija kaištai remia savo val
džią.

visas lentas, pasirodė, kad kur kokia nors draugija su- 
siulas pro lubų plyšį eina ant ruošia teatrą. Toki teatrai, 
aukšto. Užlipę ant aukšto tai tiesiog išnaudojimas dar- 
randa pačioje palėpėje dar,bininkų. Amerikoj gerų teat- 
pusę senoviškos medinės rų, berods, nėra. Chicagoje 
špūlės naminių siūlų, kurių darbininkai galėtų teatią iš- 
galas ėjo į kambarį už lentų, laikyti i 
kuriomis buvo išmuštos nauti visas 
kambario sienos ir už kurių vių kolonijas savo 1 A • 1 1-X ’ • •» • A •

Toki teatrai.

I

eik ir pasakyk jam. kad jis 
daugiau savo parapijbnų ne
klaidintų.

1 —Orait, Maike, aš eisiu ir:
^pareikalausiu, kad kitą ne-. 
rdėldienį jis tą savo pamoks-1 
lą atšauktų.

j valduos 
darbuose stagnaciją.

Suprantama, kad gyvena

rių iš krečiamų vietų.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
PotUville, Pa. — Phoeni.v 

Parko kasykloj aną sąvaitę 
įvyko ekspliozija, per kurią 
Stasys Sedlickas iš Miners- 
villės tapo užmuštas, o Ignas ... 
Šukevičius ir Peter Fedorik per audrą nuskendo rusų lai- 

i vas “Batušiov.” Su laivu žu
vo visi jurininkai ir 40 pasa-

NUSKENDO RUSŲ LAI
VAS SU ŽMONĖMIS.
Bucharesto žiniomis, pe

reitą sąvaitę Juodoj Juroj

ir jis galėtų aptar-
Amerikos lietu- 

» vaidini- 
buvo rastas iš siūlų susuktasimais, pritaikintais darbo 
pelės lizdas. žmogaus gyvenimui. Kitose

Dalykas paaiškėjo. j kolonijose galėtų gyvuoti
Pelė, norėdama susisukti kuopos, kuopelės, kurios bu- 

sau lizdą, rado ant aukšto tų instruktuojamos iš centro, 
siūlo galą. Pasiėmus ji nusi- Bolševikai ir katalikai pa
vilko Į sienos užlenti. Bet jai našias kuopas turi, bet jos 
už galo velkant, siūlas, žino- tarnauja savo partijos reika- 
ma, iš špūlės vyniojosi. Pelei lams 
patogumas, didžiausias: tik Maskvos ir Romos agentams 
trauk siūlą, kandžiok ir 
krauk sau lizdą. Kad siūlą 
traukiant ir jam iš špūlės be- 
sivyniojant, pati špulė palė
pėj bai-škėjo ir kad tuo buvo 
išgąsdinti žmonės, pelei ne
rūpėjo.

Barškančiais kaulais vai
duoklio paslaptis paaiškėjo.

Bet paaiškėjo tik ačiū 
ypatingam atsitikimui. Rask 
tą pačią siūlų špulę tiesiog 
ant aukšto, o ne nuo pelės 
lizdo, niekam ir j galvą ne
būtų atėję, kad ji būt galė
jus būti vaidinimosi priežas- 7 • • • • i . i • i

tapo užberti.

KOMUNISTAI SUSIMUŠĖ žierių.
SU MONARCHISTAIS i ------------------

• Varšuvoj susimušė lenkų • SUDEGINO VAGI ANT 
komunistai su monarchis-i LAUŽO.
tais. Muštynės buvo tokios čenstakavos apielinkėj tim. Taip namai ir būt likę 
didelės, kad raitoji policija lenkai kaimiečiai pagavo vaiduoklių namai ir apie 
turėjo pulti kelis kartus, kad arkliavagį ir sukūrę didelę juos tėvai t„._ " .
iškrikdžius besimušančius, ugnį sudegino ji. . ■ ■iškrikdžius besimušančius. 
Daug liko sužeista ir kelioli- 

i ka žmonių buvo areštuota. 
vfonarchistai sako, kad lai- 

r tiems susirinkimą :sį- 
L k munistai ir iu rr.i 

tinga isard»

“i savo vaikams, o 
tie vėl savo vaikams butų pa
sakoję.

S ❖ *

Apie vaidinimąsi Sibiro 
miestas Maine’o valstijoj vėl šiaurės mieste pats keliau- 
;šdegė. Nuostoliai siekia ninkas taip pasakoja.
$1 oon noo i —Prisipažinsiu, nuolati-

IŠDEGĖ BANGORAS.
Aną panedėlį Bangoro

I

Bolševikai ir katalikai pa-

ir žvejoja dolerius

šelpti. Darbininkui žmogui 
reikalingi teatrai — vaidini
mai iš jų pačių gy venimo. 
Žibančių dekoracijų ir vode
vilių matome amerikiečių te
atruose. kurie jokios naudos 
mums neduoda.

Vienas darbininkiškas vai
dinimas buvo pastatytas 
Chicagoj. Nesenai atvykęs iš 
Lietuvos art. Stasys Pilka 
davė darbininkišką vaidini
mą, “Aušros Sūnus.” Žiūrė
damas Įtoki vaidinimą,darbo 
žmogus jaučiasi patenkintu. 
Tame veikale veikia tik dar
bo žmonės. Tokių teatrališ
kų pastatymų reikėtų suruoš
ti daugiau, ir darbo žmonės 
tegul mato, kaip anais prie
spaudos laikais jie kariavo 
už lietuvišką spausdintą žo
dį. Iš sermiegjaus krutinės 
apšvietą sėmė darbo žmo
gus, ir inteligentas. Buvo to
kie laikai J. K. Peldžiuc^
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4laisvės! Pajieškau draugo Stasio Salavė- 
nekaltai ’ suareštuotiems'
Žmonėms, spaudai ir darbi- miau gyveno Woneester, Mass Malo- 
ninkn iiimc | nės atsmaukti. Platesnes žinias su-nii 11 oi^aniZcicij >nu,. : laišku J* s. (9)

Ir ypatingai mes smerkia-; o s3* Coiumbia Sta.. oiūo. 
me politinį terorą ir mirties Mar>jąna

_ ________ ____ _____ ________ ______i LL-L
vogimo; bul iais trankosi po kad mes \isuomet rėmėme ir|^-^’ ap?kr’

I remsime tiktai konstituciniai 
demokratingają Lietuvos 
vvriausybę. Bile kokia vy
riausybė, sudalyta smurto 
keliu, gali laukti iš mus tik
tai griežto pasipriešinimo. 
Į. Pirm. C. Kairis, 

Sekr. K. čepulevič.

gi^u nežino, kaip Lietuvos tucinės vyriausybės, 
čigonas. į .... •

Kur ir kas yra matęs, kad ■ 
čigonai' žudytųsi dėl ekono
minių sąlygų? čigonai yra 
prastesni ir UŽ kapitalistus, IIie puuuių icrvrą ir Iiunies ’,ia
nes. jie gyvena iš suktybės, bausmę. Taipgi pareiškiame,;pajukau 

pasaulį, po girias. Ir kas tų Į 
eigonų-vagių grupėje įvyks- 

vadint proletarine daile, 
tai yra daugiau niekas, kai t 
tik nemokėjimas atskirt pn - 
letaių nuo vagių. Mat, Balt
rušaitis ir kiti įsivaizdina; 
jeigu proletarai — darbo 
zmor.ės išpildyme to vaiz
do dalyvauja, tai turi būti ir 
darbininkų dailė.

Tokios “proletarinės” dai
lės tankiai galima matyt 
Band Box. Empire ir Colum- 
bia teatruose.

Nepaisant, kaip dailės 
vaizdas žiba ir kaip jis gra
žiai skamba, bet jei jis netu
ri nieko bendra su darbinin
kų klesos ekonominėmis są
lygomis, jis negalima vadint 
darbininku vaizdu arba •dai
le. V. J. Z.

Apskr. liko visai nusibank- 
rutiięs.

Tai tiktai aplamais ruo
žais nupiešiau musų bolševi
kų “darbuotę” ir kaip jie 
meškerioja “darbininkų lar 
bui” dolerius iš proletarų, 
kad proletarai neliktų kapi
talistais ir neturėtų savo or
ganizacijų.

Don Pilotas.

VISKAS UŽ $1-50.
50 drukuotų laiškų, 30 konvertų, 12 

gražiausių atviručių su konvertalą d*l 
Velykų ir kataliogas visokių daiktų. 
Rašykit tuojaus. (9)

JUOZO SPAUDA
233 N. Clarion st.. Philadelphia, Pa.,

CH1CAGO, 1LLT
Maskvos “gramafonai.” Bol
ševikų protestai prieš fašis

tus. Raudonųjų biznierių 
“darbuotė” SLA. kuopose.

Kas skaito laikraščius, tas 
mato, kaip Amerikos lietu
viški bolševikai “darbuoja- 
si.” Mums, chicagiečiams, į 
bolševikai jau ir ausis išbars- Į;i.• i-ii- ** /. Iki oviscviMi nepiuii-.'iuvia vr avrnujc uvivcnusm^ miu-i

p.a\n .^°^lei. •vrak1^-°’iprieš Maskvos despotus, ka-kališką operetę “Čigonai.

Lietuvoj perversmui. Jie pa
rodė, kad jiems nerupi Lie
tuvos žmonių reikalai. Jiems 
rupi tiktai doleris. O tam 
doleriui pasigauti jie laiko 
slieku ant meškerės politi
nius kalinius. Juk politinių 
kalinių pačioj Rusijoj dabar 
yra daugiau, ne kad bent

CLEVELAND, OHIO. 
Lyros Choro “Čigonai-”
Vasario. 13 d., Lietuvių 

kurioj kitoj valstybėj. Kodėl Svetainėje Lyros Choras sta
igi bolševikai neprotestuoja tė scenoje dviveiksmę muzi-

da anie elgiasi dar žiauriau Veikiantieji asmenys buvo 
su savo politiniais kaliniais, šie; J. Krasnickas, čigonų

nai.” Pastaruoju laiku bolše
vikai Chicagos priemiesčiuo
se ■ 
pradėjo labai triukšmauti 
draugijose. Jie dar prieš fa
šistų “pučą” siuntinėjo savo 
delegatus į draugijas prašy
ti jas. kad prisidėtų prie 
“bendro protesto” prieš bu
vusią Lietuvos valdžią. Ka
dangi labai mažai tokių 
draugijų jiems teko apgauti, 
vadinasi, jos nepriėmė jų 
prašymo, lai Maskvos “gra
mafonai” per savo vietinę 
“iežednevną” visaip niekino 
tas draugijas.

Labiausia musų raudonie
ji biznieriai kėlė triukšmo 
dėl to, kam buvusioji socia
listų ir liaudininkų valdžia 
neįsileido i Lietuvą jų laik
raščių “Vilnies” ir “Lais
vės.” Girdi, tokia valdžia 
nieko nesiskirianti nuo bu
vusios prieš tai dar klerika
lų valdžios. Ne kartą jie sa
vo prakalbose šaukė ir spau
doj skelbė, kad socialdemo
kratai ir liaudininkai esą pa
skučiausi niekšai.

Pasižiūrėkime dabar, ką 
musų barškalai daro. Pirma 
sakė, kad socialdemokratų 
valdžia buvo negera, protes
tavo prieš jos akciją, visaip 
niekino ją. Kada Kaune įvy
ko fašistinis pervartas, tai 
musų bolševikai, kurie patįs 
norėjo tai padalyti, ką pada
rė fašistai, dabar protestuo-

\ ;■ 
vertė socialistų ir liaudinin
kų demokratinę vyriausybę. 
Matot, kaip tas viskas nelo- 
gingai išeina. Jeigu bolševi
kai protestavo prieš aną 
valdžią, tai dabar jiems 
ketų tiktai džiaugtis, 
smurtininkai patrempė bol
ševikams nepageidaujamą 
valdžią. Ne, jie to nedaro. 
Kodėl bolševikai protestuo
ja prieš smurtininkus? Ogi 
todėl, kad jiems rupi išnau
doti darbininkus. Čia aš pla
čiau pakalbėsiu.

Musų bolševikus chicagie- 
čiai vadina “raudonais biz
nieriais.” Ir štai dėl ko. Bol
ševikai, norėdami apgauti 
publiką, lenktiniuodami su 
socialistais rengia savo “pro
testus” prieš fašistus. Jie 
skelbiasi save kokiais tai 
“progresyviais.” O progresy
viais vadinasi juk ir socialis
tai, ir tautininkai, ir laisva
maniai ir kiti. Bolševikų var
do žmonės čia jau ištolo o___  __ r____________
kratosi. Ot, pasivadinę “pro- iš savo tayoriščių. Vadi-'vaizdą.. Jeigu Baltrušaitis, 

rius, kurie pasipriešina, kam ninkas butu nesakęs/ kad 
bolševikai diskusuoja Mask-(“jųs dabar matėt proletari- 
vos reikalus, o ne kuopos, nę dailę” ir tt., tai aš į Ma- 
spenduoja ir atima jiems žeikos. kaipo salesmano, 
balsą. įkalbą nekreipčiau atydos. Gi

SLA. 36 kuopoj' yra apie kuomet Baltrušaitis sako, 
‘ bet bolševikų te- jog “Čigonai’’ yra proletari- 

džiausiais būriais į masinius nai randasi visgi mažiau, nė dailė, tai aš sakau, kad 
mitingus, nežiūrėdami kas negu jų priešų. Rodosi, ne- nežinot ką vaizduoja prole- 
juos rengė. Mitinguose pub-reikėtų bolševikams paimti I tarinė dailė.---------1.1--------- 1 — 11-------•------------- *. —-- «---------ii-l m i - i -,- , . . . , 
sako tie patįs bolševikų “ora- 
torėliai,” kurie taipjau sakė
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-- Roselande ir Cicero j Kodėl gi bolševikai nepro- vado (Roto) rolėj; B. Rasi-
testuoja prieš sovietus, kad liūtė, čigonės (Karinos) ro- 
sovietai neįsileidžia kitokių lėj; D. Baukiutė, čigonų va- 
laikraščių kaip tiktai raudo- do pačios (Eros) rolėj; F. 
nūs? Vadinasi, pas bolševi-Panzer, jauno čigono (Ori- 
kus nė kiek nėra sveikos lo- jo) rolėj ir A. K. Gailiunas, 
gikos, o statosi save “pašau- girių savininko (Garijos) 
lio gerinimo rinktiniais.” rolėj.
Reikia tiktai labai kvailo Prie minimo lošimo, iš pat 
žmogaus, kad jau gana atvi- pradžios ir viduryje, buvo 
ru žioplumu ir begėdišku sa- pridėčkai iš operos “Car- 
vo darbu, bolševikai galėtų men.” Pradžioj buvo čigonų 
ji apgauti. šokiai, kuriuos šoko: A. Ru-

Bet visgi ožys jau lioa gjeniutė,
liepto galą. Raudonieji biz-:£in-kaite, J. Miliūnas. F. Mi- 
nieriai priorganizavo viso- "unas’ J- Intapas.
kiais vardais užvardintų Tas priedas buvo tinka- 
kuopų, draugijų, draugijė-,ir jis daug taisė minėtą

Prie minimo lošimo, iš pat

NORTH GERMAN l.LOYD LI
NIJA ŠVENČIA 70 METU 

SUKAKTUVES.
Iš Bremeno kabeliu mums pra

neša. jog North German Lloyd 
.Linija švenčia 70 metų sukaktu
ves. Vasario 20 d. suėjo lygiai 
70 metų, kaip pirmutinis tos li
nijos laivas Bremen perplaukė 

^per Atlantiką. Nuo to laiko šita 
linija išaugo i didžiausią TRANS 

’ATLANTIKO LINIJĄ. Dabar 
j baigiami statyti du didžiausi lai
vai BREMEN ir EUROPE po 
46.000 tonų Įtalpos.

Aleisaitė-Valiulienė. 
Elzbietos Pocaitės, Kauno 

Šaukėnų pa- 
Paplėštakių kaimo. Taipgi 

pajieškau Malviros Zieleckaitės, Ma
rijonos Trelekauskiutės-Petrauskie- 
nčs. Meldžiu atsišaukti arba žinantie
ji malonėkite praneš’i šiuo adresu: 

MARY WALLUI.ES <91
P. O. Bos 406. Roslyn. Wash

Pajieškau savo sun-jus Petro Butl- 
gino, taipgi Antano Petravičiaus, Jo- . 
kubo Noburio ir kitų savo giminių ir , 
pažįstamų Norėčiau su visais susira- 
švti. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

ANNIE BUDGIN . (9)
3657 So. Halsted st., Chįcago, III.

Pajieškau savo giminių: Monikos ir 
Onos Čelkiutės ir Vinco čelkaus; gir
dėjau kad jie visi yra Chieagoj. Kilę 
iš Pavidaujo. netoli Važgirio; apie 25 
metai Amerikoj. Taipgi pajieškau 
Pranciškaus Mindaulio, kilusio nuo 
Jurbarko; girdėjau kad gyveno Akso
ne, Ohio. Kas apie juos žino, meldžiu 
man pranešti, už ką busiu labai dė
kinga. (10)

MRS. ANNA GRITZ
167 Sehool st . Cambridge, Mass.

lių. išmelžė jų pinigėlius, c 
toliau jau neliekas kas dary
ti. Reikia skverbtis į sveti
mas draugijas. Jeigu jau ne
galima kitaip, tai nors jų 
vardą išnaudoti. Stambiau
sias jiems kąsnis yra SLA. 
Bet visgi jiems iš karto per- 
didelis praryt. Ir jie dirba 
žalingą visuomenei darbą 
griaudami lietuvių organi
zacijas.

Kada dar buvo gyvas 
“amžinas provininkas, K. J., 
kuris tąsė “Naujienas” po 
teismus, tas žmogus bolševi
kams buvo labai brangus. 
Jie turėjo jį kaipo savo įran
kį ir davė jam instrukcijas 
kaip, kas ir kada reikia da-

ja, kam, girdi, fašistai nu-1 ryt O tas žmogus, neuirėda-

re i- 
kad

mas užtektinai gudrumo, li
ko bolševikų vergu. Dabar 
jie pasigavo kitą vėpleli, tai 
visiems čia žinomą seną su 
barzda daktarą. Kada Vitai- 
tis atvažiavo Chicagon kaipo 
generalinis SLA. organiza
torius ir laikė Mildos Svetai
nėje prakalbas, tai bolševi
kai pirmiausia užleido kal
bėti tą daktarą. Daktaras 
taip “gražiai” iškoliojo S 
E. Vitaitį, kad visai publikai 
buvo gėda. Tai nors tuom 
musų bolševikai “atsilygi
no” “Tėvynės” redaktoriui 
Vitaičiui. Be to tas daktaras, 
kurs jau po kelias eiles pėrė-’ 
jo visokių partijų ir parapijų 
“kursus,” pas bolševikus yra 
skaitomas brangiu žmogum.

operetę. Gi pati operetė “Či
gonai” dailės žvilgsniu ne
prastai atrodė, bet savo dva
sia, tai visai netinkama lošt 
darbininkams.

Truputį apie lošėjus. Ro
dos, neapsiriksiu pasakyda
mas, kad vadinami “grino- 
riai” lošėjai sukirto “profe
sionalus.” Rasiliutė pirmą 
sykį lošdama dainavo mezo- 
soprano balsu. Ji atliko savo 
pareigą gerai; sakau gerai 
todėl, kad pirmą sykį tą dar
bą dirbo. Panzeris taip pat 
pirmą kartą lošė ir jam sekė
si neblogai. Krasnickas galė
jo daug geriau sulošt, bet 
kodėl jis nesulošė tinkamai, 
negaliu pasakyt. Gailiunas 
šiuo tarpu prasčiau už visus j 
atsižymėjo kaip lošime, taip 
ir dainose, ir turbut tik dėl 
to. kad praktikas darant, sa
kė : “Aš ant steičiaus pada
rysiu.” Baukiutė lošė ir dai
navo už visus geriau.

Abelnai imant, operetę 
sulošė tik vidutiniškai. Man 
rodosi, jog tos spėkos galėjo 
daug geriau sulošt. Taip pat 
čigonus gadino jų balti mar
škiniai. Čigonės buvo O. K.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Buvo matyt žydų, ru
sų ir slavų įsimaišiusių. Ly
ros Chorui bus pelno. Pro
gramas buvo trumpokas, nes 
daugiau nieko nebuvo, kaip 
tik “Čigonai.”

“Proletarinė” dailė.
Gal tūli ir pyks, bet aš, 

. turiu pa-

HAVERHILL, MASS. 
Prakalbos prieš fašistus, j 
Vasario 6 d. ivyko vietos.

DORIŲ 1927 METAMS?
Prakalbose buvo daug žmc- 
nių. Kalbėtojas be pasigailė- viM^’*Suvo ~ 
limo pliekę kruvinus fasis- . Kalendorių* “byti-
tus. Susinnkę žmones pnta- . * 
re jam karstais aplodismen-, ....... . ... .
tais. Aukų surinkta $41.50. Pūkiai iliustruotas, dailiai
Apmokėjus kalbėtoiui ir už atspausdintas, arti 100 pus- 
salę prakalboms $13.50, liko skaitymo, ir Keleivio 
«28 00 skaitytojams parsiduoda tik

Po prakalbų draugijų ko-,1“ 25c- . .. . .
mitetai turėjo susirinkimą. nor*te
Nutarė vasario 13 d. eit rinkt tuojaus užsisakykit Kelei- 
auku per stubas. Išrinkta ke- v*°” Kalendorių 1927 me- 
turios poros. tams. Tik vienas straipsnu

Vasario 19 d. įvyks prieš-j “Ar turi žmogus dūšių ver- 
fašistinis koncertas. Vasario tas Yra $5.00. O panašių 
22 d. yra rengiamos prakal- straipsnių šių metų Kalendo- 
bos. Kalbės L. Pruseika. riuje telpa daugybe.
Taigi lietuviai šturmuoja fa- Į Prisiųskit kvoterį arba 
šistus. štampų už 25c. ir tų Kalen-

Vasario 6 d. prakalbose dorių tuojaus gausite.
aukavo šios ypatus: po 5 dc- - - - - •—--------- -■ ■ - - "
lerius: A. Kazlauskas, T. D A HCČlfA 1H1 AI 
Kazlauskienė. Po 2 dol.: A. 1 /vIiJmmAVJImIAI
Večkys. Po 1 dolerį: J. Juš
ka. M. Degesiunienė, J. Bui- 
nickas. V. Simanavičius, V. 
Rasiulis, V. Paltanavičius. 
J. Šileika. M.'Karašauskas, 
J. Pretkus, S. Dzingelevičius 
ir S. Uždarinis. Po 50c.: M. 
Matonis. K. Kazlauskas, V. 
Račkauskas. V. Pūtis, S.

AR JAU TURIT KALEN-

“Keleivio” Kalendoriai

Pajieškau Marcisės Paviloniutės ir 
Petro Paliloniuko. Paeina iš Sabališ- 
kių, Suvalkų gub.. girdėjau, kad gy
vena New Yorue. Malonėkit atsišauk
ti arba apie juos žnantieji malonėkite 
pranešti. (10)

MARIJONA KARPAVICIUKĖ 
P. O. Bos 73, DanieUon, Conn.

DĖL KELEIVIŲ 1 
KANADĄ

Patarnavimas, Patogumas, Saugumas 
Yra trįs iš daugelio kitų priežasčių, 

kurios paskatina lietuvius traukti sa
vo gimines, pažįstamus ir merginas j 
Kanadą per Geo. Kaupas & Co. Agen-. 
turą. \

|. Geo. Kaupas & Co. Agentūra duu- 
. da geriausį patarnavimą atitraukimui 
i žmonių į Kanadą, ko nei viena kita 

ir ’ agentūra negali padaryti.
2. Per Geo. Kaupas &. Co. yra pato

giausia traukti žmones į Kanadą, dėl
to, kad Geo. Kaupas & Co. yra po 
kaucija (bonded agent) ir kad jau yra 
šimtus lietuvių atitraukę į Kanadą ir 
visį yra dėkingi už gerą ir saugų pa
tarnavimą.

3. Geo. Kaupas & Co. duoda visišką 
garantiją už atitraukimą žmonių į 
Kanadą. Jei apsiima atitraukti, tai ati
trauks arba grąžins jūsų pinigus at
galios, jei negalės atitrauktu

Norintieji, kad jūsų gimines, pažįs
tami ar merginos butų teisingai, pa
togiai ir greitai į Kanadą atitraukti, 
kreipkitės dėl informacijų ypatiškai 
arba per laiškus. (-)

GEO. K AUPAS &. CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St. Clair Avė, Cleveland. Ūkio.

A PSI VEDIMAI

BULGĄIŲ$KV ŽOLIŲ
. ARBATAt-

Imk ją karštą prieš guMaut 
Prašalinimui šalčio L 

"Sutvarkymui kepenų.. '• 5
Paliuosaviiiuū vidurių-. .
Bulgariškų Žolių (Kraujų > Arbata 

sutaisyta iš tyrų žolių. .Ji pataiso 
kraują-ir pagerina steikatą, 't <

Parsiduoda Visose Aptiekose 
arba aš pasiunčiu apdrausta paštu 1

■ didelį šeimynišką pakelį už $1.25, ar- 
l ba 3 pakelius už $3.15 arba 6 už $5.25.

b

Pajieškau apsivedimui merginos, 
našlės arba gyvanašlės, kad ir su vai
kais, bet nedaugiau per tris, amžiaus 
tarpe 25 įr 35 metų, nemažesnės kaip 
5 pėdos ir nesunkesnės kaip 165 sva
rų. Butų geistina, kad mokėtų angliš
kai ir butų tinkama prie biznio Aš 
esu pavienis (nebuvau vedęs) biznie
rius gerai uždirbu, nerūkau ir nege- . Vdreias: H. H Vun Schlick, Presidert 
nu svaiginančių gėrimų. Ataisaukit j vf___ , D :1J.__ ._________ i. d_
šiuo anntrašu: M- BOV1S I

105 Wilbur avė.,
Long Island City, N. Y.

(y> f Marvel Building, Pittsburgh, P^

Reikalavimai
Farsidnoda Šalutini.

Lietuviški, au 
šukom, verstiniai 
balandžiai viso
kių spalvų. Ant 
orderio prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mų rašykit laiš

kus. (11)
GEORGE BENDORAITIS

520 Wilaoa SU Waterbory, Conn.

R EIK ALINGAS SUAUGUS ŽMO
GUS suprantąs darbą ant mažos ūkės. 
Jis turėtų prižiūrėt visą ūkę, nes savi
ninkas turi kitus reikalus prižiūrėt. 
Kreipkitės šiuo adresu: (8)

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

REIKALINGAS PART
NERIS

VYRAS AR MOTERIS.
Kas turi kiek nors pinigų, tam gera 

proga dabar prisidėt‘prie barbernės 
biznio. Jei kas to amato nemoka, tai 
aš išmokinsiu. Kas norėtų, galėtų vi
są biznį paimt ant savęs. ibi

CHAS S. BABE.N
31 Fairmont avė.. 11} de Pa r k. Mass.

Fajieškau geros moters dėl namų ir 
dviejų vaiku prižiūrėjimo. A'ienas vai- Į 
kas 10 metų, o kitas 8. Mano draugė 
mirė, tai man reikalinga moteris, kad 
butų tinkama dėl biznio. Gali būti su 
vienu ar dviem vaikais. Su tižmokes- 
niu. aš manau, susitaikysim. Kreipt s 
laišku aiba vpatiškai šiuo adresu: 

ADAM BALSIS
136 W. West End avė.. Detroit. Mic:>.

Aš, Stanislovas Banius, pajieškau

I 
t

l

»

t

Trijy dienp 
kosulys yra 

pavojaus ženklu

_ _ . • Gal tūli ir pvks.
O tai todėl jis yra jiems nepaisydamas to, t 
brangus, kad bolševikų m- stebėt viena dalvką. 
stniktuotas kngvai gali iš-l Viršminėtą ’ parengimą 
kirst kiaulišką sposą. j Mažeika per prakalbas gar-

Tiek to. Roselande SLA.'sino, kad “turit pamatyt pro- 
kuopą bolševikai jau užka-1 letarinę dailę” ir skelbė “Či- 
riavo. Sudarė kuopos valdy-!gOnus” kaipo proletariato

Benkus. J. Benkus, J. Uždą- 5a; o drausfo Jono Tx:von Mudu persi- 
vinis. J. Norkūnas, F. Vir- skyrėm 1910 metais Pirmiau mudu 
, . , o rz —» a gyvenom I.cwiston. Me.. o dabar asbickas. 0. Zaremba, A. Smi- paėjau, jog jis gy vena vl^.- 
tas. 0. Paulauskienė J. Gai- nia. Jis paena iš Šiaulių apskr Rudy- 

1 • • 1 nu kaimo. Meldžiu atsisaukt! aiba k«*s(13rn3V ĮCIUS, A. AlHJHU^KRS, apie ji žinote malonėkite pranešti šiuo 
B. Mizara, J. Akstinas, Z. a dresu:

7 , ' | o T 1 \*1CI rf'YV Ic ItAvll <

Akstinas, J. Eidukoms, V.! 
Sasnauskas, V. Bakanaus- Į 
kas. S. Biekša. V. Šleičiunas, j 
Z. Verbickienė, S. Zarem- 
bienė. A. Dambrauskas, O. 
Bislys ir Z. Zajankauskas. 
Smulkių 5 dol. Viso $41.50.

S. Uždarinis.

gyvena West V irgi-

nų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas

STA NISI .O\ A S B A NIUS
202 Franklin st., New Haven. Conn.

Aš. Antanas Movas, pajieškau savo 
tetos Juzė* Nerbakaitės, Kauno rėdy
bos. Girdiškės parapijos. Po vyrui ji 
vadinasi Antanienė Dudicnė. Prašau 
atsišaukti ai ba kas apie ją žinote ma
lonėkite man pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

ANTANAS MACAS
Box 203. West tVinfield. N. Y.

<
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surengia protes- naši, pilni diktatoriai. Na- kaipo te parengimo pirmi-gresyviais,” s 
to mitingą ir šiek tiek publi
kos susilaukia, nes publika, 
nors mažumoj suklaidinta, 
atsilanko i jų mitingą. Po fa
šistinio perversmo Lietuvoj, 
amerikiečiai lietuviai nepa
prastai susirūpino ir ėjo d i- 600 narių.

Aš. Magdalena Barzdaiėiutė, po vy
rui Jakubauskienė, pajieškau 
brolio Motiejaus Barzdaičių. paeina iš 
Šunskų parapijos. Bladiškių kaimo, 
Mariaripolės apskr. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Magdalena Jakubauskienė
256 Innian Park. Wilkes Barre. Pa.

MIRĖ GARSIAUSIAS PA
SAULIO MAGIKAS 

lloudini savo magija stebino pasau
li. bet jis mirė nuo aklosios žarnos 
įdegimo, nes gydytojai nebegalėjo iš- 
piaustyti žarnų pamušalo. Pilvo ir 
žarnų pamušalus sudaro vidurių ne- 
• ii-šktmmas. Prašalinkime vidurių už
kietėjimą su SUPPOSITOR1ES. Kai
na tik 2 dol. Kas tie du doleriai prieš 
gyvenimą. Siųskite' pinigus apdrausta
me laiške. (9)

P. STANLEY
Oistributor

86 Staniford st, Boslon. Mass.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš 
Lietuvos. Lenkijos ir kitų šalių į A- 
meriką ir Kanadą. Padarau doviernas- 
tis. įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus į Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir į ki
tas šalis. Užlaikau krautuvę visokių 
reikalingiausių dalykų. Iš toli ar arti 
visad kreipkitės: (-)

JON AS SEKYS
177 Park st, Hartford, Conn.

Pašto-. ils kosuly* 'r šaltis taakiai 
privčila prie pavojingos bėdos, 
lu- galit juos sustabdyt dabar su 
t reoniul-ion. -ušveinintas kreozo
tą-. kuris yra priimuas vartoti" Creo- 
niulskin yra nauja- inedikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš vi-ų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistu gy
dymui pastovaus ko-ulio. šalčio ir 
kitokių gerklės ne-veikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skitvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose iormose. turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar **tlu.”. Pi
nigu- sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar ko-ulio r.eoalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorią. Creomulsion Com- 
pauy, Atlanta, Ga. (apg)

SVARBUS PRANEŠIMAS
GERA PROGA VMERIK1EZIAMS

Kurie norite atsiimti savo gimines, 
draugu.*, ar pažįstamus iš Lietuvos, 
Rusijos. Lenkijos ir Latvijos į Canadą, 
kreipkitės prie mus. Dabar yra gera 
proga j’ems atvažiuoti į Canadą, nes 
pirmcnyl»ę duoda žemdirbiams ir na
mų ruošos tarnaitėms. Mes padarom 
visus reikalingus dokumentus, paru- 
pinam iš Canados valdžios leidimą ir 
suteikiam keleiviams visas informaci
jas. Dėl platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu:

JOSEPH URBANAVIČIUS
519 Aberdeen avė., Vinnipeg. Man.,

Canada.

TAI YRA BAISU! 
Kaip Gali Kęsti Taip 

Žiaurius StūasMB 
Sąnari obuc?

Neškis Btlzuns.
(Bear Balsam)

Tuojaus prašalins visus dieglius 
ir Skausmus Sąnariuose, kaip tik 
pradėsi vartoti ta visų linimentų 
karalių—Meškos Balsamą.

Jeigu negausi tuos vaistus pas 
vietinį aptiekorių arba pardavėją, 
priųsk mums 35c. ar 50c už fcctąlį,“ 
mes tuojaus išsiųsime buteliuką 
Balsanio.

CHICAGO, ILL. 
Rezoliucija.

Mes. North Sidės lietuviai, 
susirinkę Draugijų Sąryšio 
masinin susirinkiman, kuris 
buvo sušauktas vasario 1 d., 
Liuosybės Svetainėj, Chica
gos mieste, išklausę praneši
mų apie įvykusį perversmą! 
Lietuvoje ir kreipdami ypa-; 
tineos domės bei remdamie-Į--------  . ...

rlo Pajieškau sesers Onos Gaiminaitės, si oficialemis žiniomis ua- 1<W1 w r™,k.
baltinės perversmo vyriau- i 
sybės, randame, kad įvykin
tas Lietuvoje gruodžio 17 d., 
1926 m. ginkluotas nakties 
metu užpuolimas Seimo, 
prezidento, ministerių ir tei
sėtos vyriausybės; kas buvo 
padalyta be jokių įteisina
mų priežasčių. sulaužant 
Lietuvos konstituciją, įstaty- • 
mus ir žmonių valią ir tuomi 
pastatant didžiausiame pa-. Pajieškau savu iriminių. drau^ ir 
r • • t pažįstamų. Aš paeinu iš Rokiškio ap-VO.]Uje LietUVOS piliečių gy- t Hkriėio, Čedasų miestelio. Adresas: 
vvbę turtą, ramybę ir net' Juozas Galvanauskas 
pačios respublikos likimą? 21 W>shnigton at, Gantoer,

Pajieškome At’antikų Tilto Korpo
racijos prezidento A. Mizaros. Turim 
labai svarbų reikalą. Pats lai atsišau
kia ar kiti malonėkite pranešti šuo ad
resu: B. Kontrim. Wm. F. J. Howard. 
J. Balušaitis, 345 E. Broadnay. South 
Boston. Tel.: 0605—1337 ar 2483-W.

lika pamato, kad prakalbas viršų ir ant savo kurpalio1 
" ’ ” ” “ tempti Susivienijimą. Bet

yra kitaip. Pirmiausia bolše- 
prakalbas ir keikė nuversta- vikai sugebėjo pasižymėti 
ją Lietuvos valdžią, čia ir kuopos susirinkimuose skan- 
vėl pasidarė “konfuzija.” dalais. Kada būna škanda- 
Rimtas žmogus niekados lingi susirinkimai, tai nariai 
nepadarys taip, kaip daro nesilanko i susirinkimus, 
mu.ų Maskvos agentai. Ne- Bolševikai gi, kaip vienas, 
gana to, jie kolektuoja pini- ateina į susirinkimus, o jų 
gus žmonių, sakydami, priešų ateina mažiau. Pasi- 
kad reiKią politinius kali- jutę, kad dalykai eina jų ........t______ ..
nius gelbet’ kurių Kauno naudon, jie dar labiau Įsi-Į girioj pati nusižudo; 
kalėjimuosiic e<ą jau netel- drąsino. < ’
pa. 1 . _

Bei\isi’omene jau į amate ti. Nuo SLA. 2 Apskričiu'vien tik dėl meilės, tai tok} prieš tai griežčiausį protes- 
bolševiku “taktiką," Kuria dauguma kuopų atsimetė ir vaizdą gali vadint “proleta- tą ir reikalavimą greičiausio 
jie labai pasižymėjo ištikus'■‘’.ikurė 6 Apskr Dabar 2 rine daile” tik tas, kuris dau- sugrąžinimo teisėtos konsti-

Tokios dailės, kokią turi 
“Čigonai,” yra pilni buržua
ziniai viešbučiai. Juk čigo
nai nusižudo tik dėl meilės. 
Jeigu ta visa tragedija gimtų 
iš ekonominių sąlygų, jei 
turtas ’ ič^kurdas tuose “či- 
gonuose’’f suktųsi, tai būt 
proletarine dailė. Bet dabar, 
kuomet čigonų vado pati įsi
myli i kitą ir dėl tos meilės 
kūdikį užsmaugia ir paskui 

; vadas

rajiesKau sesers viiv?
mes su ja persiskyrėm 1901 m. Brook
lyne, N. Y. ir po šiai dienai nežinau 
kur ji randasi Kas apie ją žino, malo
nėkit pranešti.

DOMININKAS GAI.MINAS
P. O. Box 66, Shepardsville, Ind.

Pajieškau pusseserės Agotos Janu* 
ėauskiutės. po vyrui vadinasi Palutie- 
nė, Suvalkų rėdybos, Seinų apskričio, 
Kapčiamiesčio parapijos, Menciškėa 
kaimo. Seniau* gyveno Scranton, Pa. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jų ži
no. malonėkite pranešti šiuo adresu: 

Felis VengraerkiM
R. D. 2, Bos 8®, Palton, Pa.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Norintiems yra gera proga atsi

traukti savo gimines į Kanadą, PA
VYZDŽIUI. iš Lietuvos. Latvijos, 
T.enkijos. Rusijos, Argentinos, Brazi
lijos, Uruguay, Meksikos, bei Kubos, 
jeigu tik keliaujantieji yra tikrai svei
ki ir moka rašyti ir skaityti nors vie
noj kalboj. Mes tokiems keleiviams 
padarom reikalingus popierius dėl at
važiavimo j Kanadą. Norintieji suži
noti platesnių žinių, kreipkitės laiš
kais, suteiksiu pilnas informacijas 
kožnam. (8»

JUOZAS ČEKANAUSKAS
112 Rednood »ve„ M innipeg, Canada.

BEAR BALSAM PRODUCT CO.
214 S. Main st., Shenandoąh, Pa.

____ Galų gale priėioįradęs kūdikį užsmaugtą, po .bei nepriklausomybę. Todėl Pajieškau savu brolio Jono Bulavo, 
prie to, kad kuopa turės skil-Įtam tikro barnio nudvesia ir radome reikalingu išnešti £“**vli*Xu* ^kuti’niiThiku
* • w r v * a T • v i • , oi •« _ • . « • v • ___-  A . . . « . . .no Ba.timore. Md. Atrišau cite ant te

kančio antrašo:
Kazys ir Jule Bulavai

Do Ukestiist ■- Lu'-rer.ct', .'laši

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ii 
Rusijos, jeigu lik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kallioj. Ūkininkų 
pagelbimnkai ir namų ruosvs dariu- 
ninkai turi pirminybę. Ndrint infor 
macijų. rašykit musų agentui, kuris 
turi 20 metų patyrimo laivų kompani
jose. (-)

ALE.YANDER S. LEWIS
43 'Vindsur St., Mąntrva! < a n adą

Sustabdo į dieną
Pora dožų HiR’s snstaMo šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš 

tį, gripą, paliuosuoja vidurius, su vikri 
na visą kūną. Ir nepalieka blogų pa 
sek m i n.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150.000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA
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SMULKUS STRAIPSNIAI.
NORI DEPORTUOTI NET 

900,000 ATEIVIŲ.

T
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kui nebuvo girdėta. Taip pat 
negirdėjau apie ' " j.

-ku, nes laikraščiuose nuola-Įv.er£*Čia greičiausia vai
tos rašoma, kad Kanados 
fermeriams stinga darbinin- 

ikų. Fabrikuose dabartiniu 
laiku irgi neblogai darbai 

i eina. Pagalios, Kanadoje 
vra nemaža lietuvių, tai iš 
Lietuvos atvažiavusiam 
žmogui visuomet galirfta 

•gauti pas saviškius patari- 
i?nų ir pagalbos. Kanados 
i < >ras yra maždaug toks pat, ’ 
■ kaip Lietuvos, todėl ii- svei- 
: liatos žvilgsniu čia jokių sun
kumų nebus.

. . Tuo tarpu gi Brazilija yra 
atMviną.j karšta šalis, oras musų

į žmonėms nepriprastas ir la- 
d ; 1 sunkiai pakeliamas. Ūž
iu. i biai tenai prasti, darbo 
sąlygos sunkios, ir darbą la- 

i sunku gauti, nes ir vieti- 
ą darbininkų yra daug be 
rbo. Lietuvių tenai yra la- 
i mažas skaičius, ir tie pa- 

nesenai nuvykę, todėl 
rgiai ką galėtų ateiviui pa- 

Miestų pramonė silpna.

Dabartiniu laiku išvežama 
kas mėnuo po 1,000 

svetimšalių.

Imigracijos komisionie- 
rius Hull skundžias’, kad ic 
departamentui perdaug t'isi- 
eina ateivių deportavimas. 
Jisai sako, kad dabartiniu 
laiku kas mėnuo išvežama iš 
Amerikos po 1.000 svetimša
lių, ir kad kiekvieno žmo
gaus deportavimas 
valdžiai po $25.

Iš viso dabartiniu laiku 
Jungtinėse Valstijoje esą 
900,00O ateivių, kurie gyve
ną čia nelegaliai. Apie 60.- 
OOo jų esą kalėjimuose, be
protnamiuose, beturčių prie
glaudose ir kitose instituci
jose. Kaipo nepiliečiai. jie 
esą nereikalinga šio krašto 
gyventojaibj našta ir juos 
reikėtų deportuoti, bet Dar
bo Departamentas neturįs 
pakankamai pinigų šitam 
tikslui.

Didžiausi nelegalių atei
vių procentą sudarą tie. ku- nai kenčia tikrą pragarą, 
rie nelegaliu keliu čionai yra 
įvažiavę. Tečiaus nevisi jie 
busią deportuojami. Valdžia 
norinti sugauti ir deportuoti 
tiktai tuos, kurie įvažiavo 
nelegaliu keliu jau po 1924 
metų, kuomet išėjo naujas 
imigracijos įstatymas. Gi tų. 
kurie čia jau apsibuvo ir su- 
amerikonėjo. valdžia nema
nanti judinti.

Valdžiai daugiausia rupi 
išgaudyti jurininkus, kurie 
yra pabėgę nuo svetimų lai
vų ir dabar čionai gyveną. 
Tokių priskaitoma dabarti
niu laiku į 20.000.

Antrą vietą užimą tie. ku
rie siapta “įsisunkia čionai 
per Kanados ir Meksikos sie
nas. Valdžios surinktomis ži
niomis, Kanados ir Meksikos 
pasieniais dabartiniu laiku 
esą apie 100.000 ateivių, ku
rie laukia progos įsigauti į 
Jungtines Valstijas.

Užlaikymas pasienių sar
gybos YVashingtono valdžiai 
atsieinąs kas metai $1.500.- 
000. Pereitais metais tų sar
gų buvę sulaikyta iš viso 
2,299,224 asmenys. Iš to 
skaičiaus 5,580 buvę areš
tuota. o 8,103 sugrąžinta at
gal. Be to, buvę areštuota 
330 šmugelninkų ir 3,320 
jau įšmugeliuotų imigrantų.

’ Dabartiniu laiku Kanados 
ir Meksikos rubežiai esą la
bai saugojami ir slapta per 
juos pereiti esą labai sunku.

!i;.. 
fe 

K

į Vii
Įoėti. Miestų pramonė silpna, 
fabrikuose darbą sunku gau
ti, o prie žemės darbų tikra 
baudžiava. Žmonės, kurie 
nuvyko Brazilijon, rašo laiš
kus ir skundžiasi, kad jie te-

Taigi geriau važiuoti Ka
rt adon.

KUR DARBININKUI GERIAU
Brazilijoj ar Kanadoj?

Vienas musų skaitytojas, 
dr-gas L. Noreika 
ford. Ilk. prašo 
kur darbininkui 
riąu: Brazilijoj, 
doi?-Hs rašo:

“Gavau iš Lietuvos

[sąryšyje su kuriuo pasunkė- Lietuvo.- liiiečiais fe pirmos
• jo gavimas darbo. Kad žino- dieno- isouvimas lt) me- 
!nės minu badu, iki šiam lai- tų Lietuvi nereikalingas.
- - - - •, y (j Laikino Tarybos sekr.

“baltąją i D- P- Pilkos raportas prane- 
i- sa:

fantazi- (ai Kad į Amerikos Lie- 
i tuvių 1 a ribą įeina visos 
! Penkto, < • Seimo numatytos 
(organizacijos.

(bi kad Amerikos Lietu
vių Taryba turi 21 atstovą iš 
įvairių Amerikos lietuvių 
kolonijų.

t c • Kad 1 ai*yba randa vis 
didesnio ir dniesaio pritari
mo visuomenėj. Raportas 

(priimtas.
, 7. Laikinas ižd. J. O. šir-
jvydas davė raportą, kad 
Fhiladei.'hi.ioj laike Seimo 
sukelti pinigai už saldaines, 
$50. U), pagal atstovų, pagei
davimą padalinti ir nusiųsti 
sekančiai: Lietuvos Motetų 
Globos Komitetui, Kaune 
$25.23: Vilniaus Našlaičių 
Šelpimo Komitetui per Dr. 
Alseiką $25.23.

Raportas priimtas.
>. Pasiūlyta apsvarstyti ir 

priimti Amerikos Lietuvių 
Tarybo> Statutas, kuriuo 
projektą buvo paruošęs adv. 
F. J. Bagočius.

Projektas svarstyta ir pri
imta punktais.

Padaryta pertrauka vienai 
valandai.

Sesija Antra.
1. Nutaria išrinkti rezoliu- 

ieijų komisiją, kuri prirengs 
n amaiytais klausimais rezo- 
lucijas. į komisiją vienbal
siai aprinkti sekantys atsto
vai: M. J. Vinikas, P. Gri
gaitis ir S. E. Vitaitis.

2. Nutarta, kad butų iš
leista Amerikos Lietuvių Is
torija arba Albumas, kaip 
5-tas Visuotinas Seimas yra 
numatęs. Darba atlikti Tary
bos konferencija paveda se
kančiai komi: 
gočius.. \. Daukšis, J. V. 
Grinius, A. B. Strimaitis, S. 
E. Vitaitis. J. O. Sirvydas, 
\ . F. Jankauskas, ir J. Bag- 
džiunas.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Apšvietos Komisija už- 
girs knygos tinkamumą.

3. Jonas Makauskas pa
reiškė prašymą vardan Lie-

sius “daktariškos 
jos.”

Tariu pagarbos žodį.
Jonas Skinkis.

Liet. Konsulas Argentinai.

Laiškas Redakcijai
IŠ ARGENTINOS.

Buenos Aires, 
Sausio 17. 1927.

Gorb. p. Redaktoriau!
Sąryšyje su tilpusiu 1926 

metų “Keleivio” 50-tame nu
mery ' daktaro” Šacikausko 
straipsniu, “Klastingos ži
nios apie Argentiną.” kuria
me labai nešvariomis spal- 
vemis aprašomas mano, kai
po Lietuvos konsulo Argen
tinai asmuo, prašau neatsisa
kyti p. Redaktoriaus patal
pinti šį mano pareiškimą:

Laikydamas per didele 
grrbe dėl p. “daktaro” įsi
leisti su juo į poleminius gin
čus dėl jo nešvaraus straips
nio, noriu vien pažymėti, 
kr. d tokių progresingų žmo
nių, kaip kad p. šacikauskas 
mažai kur galima rasti. Su
lig esamų Argentinos lietu
vi i tarpe žinių, p. šacikaus- 
krs, vykdamas iš Europos 
Buenos Airesan, nežinia ko- 

Į kiu tai budu, ant laivo, suge- 
be jo įsigyti “daktaro” laips- 

’r.i. Čia. Argentinoje, keisda
mas kaip chameleonas savo 
spalvas, jisai šliejosi prie 
iv tiriu partijų. Kiek tam p. 
' < aktarui” rupi lietuvių emi- 
gi antai Argentinoje, tai gali 

j na liudyti daugybė darbinin
kų, kurie nukentėjo nuo p. 
Šacikausko “daktariškų ope
racijų.”

Kad nebūtų klaidinama 
Ii tuvių visuomenė dėl Ar- 

atinos žemės kainų, dar 
'■ rią pranešu, kad valdiškų 

iž- mių kaina prasideda nuo 
ž pesų už hektarą. Žinios. 

“Lietuvoje,” buvo 
remianties pasi-

Džiazas Įvare Jam Pasiutimą 
Ir Padarė Jj Žmogžudžiu.
Ohio valstijoj, Conneaul’.i 

kaimelyje, darbininko Brou-i 
no namuose buvo radio. ku-j 
rio pasiklausyti ateidavo į 
tai merio Hewitt’o siuvąs. 161 
metų amžiaus vaikėzas. At
ėjo jis ir 15 vasario. IŠ radio 
plaukė džiazo muzika. Jau
ną vaikėzą ji taip sujudino, 
kad jis atsisėdo ant sofos ša
lia šeimininkės ir pradėjo 
prie jos glamonėtis ir prašy
tis. Moteris jį subarė, po va- i 
iandėlės vaikėzas vėl prie j 
jos prikibo. Tuomet moteris: 
supyko ir pagriebus kačer-. 
gą drožė jam per sprandą ir! 
liepė išsinešti laukan. Jau
nas Heivitt ištraukė kačergą 
ir pradėjo moteriškę vaiky
tis po namą. Prispv ręs ją į 
kampą po trepais jis kirto jai 
kelis Raitus kačerga per gal
vą ;»• užmušė. Namuose buvo 
5 metų vaikas, kuris nusi
gandęs pasislėpė į skiepą. 
Žmogžudys susijieškojo jį ir 
jam taip pat suskaldė galvą.

Parėjęs vakare iš darbo 
Brown rado užmuštą savo 
žmoną ir Vaiką. Namie nieko 
daugiau nebuvo, bet radio 
vis da grojo. Kadangi Brov. n 
žinojo, kad jaunas Hev.itt 
tankiai ateidavo pasiklausyt 
muzikos, tai jis patarė polici
jai pakamantinėti jį. Ir su
imtas vaikėzas prisipažino, 
kad jis tą kruviną darbą at
liko. Jis sako, kad džiazo 
muzika įvariusi jam tokį pa
siutimą, kad jis negalėjęs 
susivaldyt.

išbuvimas lt) me_

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

konferencijos, įvykusios
sausio 16 d., 1927 m., 

Brooklyn, N. Y.

Sesija Pirma.
1. Amerikos Lietuvių Ta

rybos konferenciją atidarė 
laikinai einantis pirmininko 
pareigas adv. F. J. Efagočius, 
10 vai. ryte, pabrėždamas 
trumpoj kalboj reikalą, ku
riuo konferencija yra su
šaukta.

2. Tary bos atstovų konfe
rencijoj dalyvavo: F. J. Ba
gočius, N. Rastenis. D. P. Pil
ka. V. F. Jankauskas, S. Mi
chelsonas, J. O. Sirvydas, J. 
V. Grinius, P. Grigaitis, J. 
M. Buchinskas, P. M. Bal- 
chikcnis, K. Liutkus. V. Poš
ka. Dr. M. J. Vinikas, Dr. G 
J. Klimas, S. E. ' 
( įpaliuotas vietoj C. P. Yur-i 
;‘.eiiu.no).

3. Pasiūlytas
čiaus _ _ _____ _
mas buvo paremtas ir vien-Li.-vė rauorta

No. 8 Va»ario23d., 1927.

KAM NUOLATOS 
KENTĖT?

Sisyphus, Graikų mytolo- 
gijoj nedoras Corintbo kara
lius, buvę nuteistas po jo 
mirties risti milžinišką ak
menį į virių kalno. Kuomet 
pasiekdavo viršų, akmuo ir 
v«i nuriedėdavo žemyn, ir 
taip tas padarė jo darbą ne-

DIDEI.IS PASISEKIMAS

Feen-amint 
^htChewmgLAXATtn

Malonus ėiugumis, kuri* 
palaiko pilvo reguliar.šku 
mą. \ alkai iuj u jj.

Nuo pleiskanų 
Naudok

Mr. jMeph P.

Fer C u t* aad

Apsisaugokit nuo užiūro- 
rinifiVK Gydykit kietaieną 
įpjovimą, žaizdą ar įdrės
kimą su stipriu ir nenuo
dingu upiisepliku. Znnite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

paliaujamu. Daugelis žmo
nių kenčia uuo skilvio nege
rumų bando visokius pikus 
įr tabkatus, ir jų kentėjimas 
prasideda ir vėl ir vėl iš nau
jo, kaip tik Sisyphus nepa
liaujama kankynė. Jie neži- 
rto, kad jų vargai lengvai ga
li pasibaigti su Trinerio Kar
ėtuoju Vynu! Skaitykit šitą: 
“New York, Jan. 23. Turėjau 
bėdų su mano skilviu, aš 
bandžiau daugeli gyduolių 
be pasekmių, bet aš esu pil
nai sveikas ir ačiū už tai Tri
gerio Karčiajam Vynui. 
Charles Tomek.” Jus galite 
gauti aptiekoje arba pas gy
duolių pardavėją. 1 butelis 
už $1.25; sampalus pasiun- 
čiam gavę 15c. Joseph Tri- 
tier Company, 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, 111.

I

Vose & Sms Pieno 
Cmpay 

jao viri 29
Jei manot pirkti Player-Pianą. 

Grand Piana, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
rr.ua pasitarti su p. Šarkiu nu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nųsiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

1M Boylstoa St, Boatou. 
{kurtas 1861 m.

Eagk Lrand išaugina dau
giau sveiką kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių maistai.

£AGLE BRAND
COMgSSEU M ILK

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

kUATTA SERENELL1 & CO.
1011 Blue Islaed av. UpL 80. CKtease

kitų išdirbėję. Dyfcai su-

(-1

'"S,

Babies Love It
Mao via* pil»c ir žarną 
magais*. kuri* paeina aso 
danty augimo sieko gereanu* 
Kūdikiam v ir vaikams nėra, 
kaip

Mas. Winslow*s , 
6tbup

k/

Z! z,

'T
FUT

I

! tuvos veikėjų, kad Amerikos 
lietuviai rinktų visą istorinę 
medžiagą Lietuvos veikė
jams. kaip tai senus doku
mentus. laikraščius, knygas 
ir tt.

4. Pranas Kundrotas įtei
kė skundą dėl lietuvių “rusi
fikacijos” Amerikoj. Skun
das vienbalsiai priimta ir pa
vesta Imigracijos Komisijai.

5. Rezoliucijų Komisija 
pasiūlė priimti sakančias re
zoliucijas:

(a) Protesto Rezoliuciją 
dėl Lietuvos smurto. (Rezo
liuciją skaitė M. J. Vinikas. >

(b) Amerikos Lietuvių 
Tarvbos Tikslų ir Principų 
arba “Credo.” (Rezoliuciją 
>kaitė P. Grigaitis.)

I

iš Rock- 
paaiškinti., 
butu ge- 
ar Kana- j * 

r
---------------------- js laišką, J- _ 

kuriuo mano draugai klausia tdpusios 
patarimo, kur jiems geriau rašyto* 
butų važiuot uždarbio jįe^ kąIbėjintiais Žemės Lkio Mi- 
koti. Nežinodamas kuri šalis: ni’terijojė 1926 m. birželio 
geresnė, aš kreipiuos į ‘Ke-!*r Hepos mėnesiuose. Nesu- 
leivio' redakciją šiuo klausi-. P; ar.tama, iš kur p. Sacikau- 
mu, o gavęs atsakymą duo-' ?^as ištraukia 3-4 pesus uz 
siu žinot savo draugams hektarą.
Lietuvoje.” i Iš pasikalbėjimų su įvai-

Mes galime atsakyti štai riais darbininkais daugelyje 
ką: vietų paaiškėjo, kad tie dar-

Uždarbio žvilgsniu ge- bininkai, kurie Lietuvoje ne- 
riausia butų Jungtinėse Vai- turėjo jokio turto, o gyveno 
stijose, bet kadangi čionai iš savo rankų darbo, čia, Ar- 
sunku įvažiuoti, tai nėra rei- gentinoje, pragyveha ge- 
kalo apie tai ir kalbėti. riau. Tiesa, kad atvykęs 

Kai dėl Brazilijos ir Kana- kiekvienas darbininkas iš
dėtai mums geriau patinka pradžių turi gerai pavargti 
pastaroji, ir štai dėl ko: ;r tik pramokęs kalbos įsitaį-

Kanada vra daugiau civi- so geriau. Daugelis darbi- 
lizuota šalis; darbininkai te- ninku, padirbėję du-tris me
nai turi daugiau laisvės ir ge- tus sugeba įsigyti mažą nė
riau uždirba. Be to, Kana- judomą turtą, 
doj nėra darbininkų pertek- Turiu pastebėti, kad bend- vių padėtį Lietuvoj, šleževi- 
liaus; ant farmų darbas te- ras finansinis krizis atsilie- čiaus pranešimu, grįžę iš A- 
nai gauti neturėtų būt sun- pė ir į Argentinos gyvenimą, merikos lietuviai galį tapti

ir tik pramokęs kalbos įsitai-

, Dr. G. Manifesto arba Atsi-
Vitaitisf šaukimo Rezoliuciją, kurią

•»itė S. E. VitaitkJ.
Re :«»l’ucij<»s vienbalsiai 
įimtos.
6. Mindaugis Mikftlauus 

___r.. ų » Jaunuome- 
balsiai priimtas. nčs Komiteto veikimo. Jau-

4. J. O. Sirvydo įnešimas n uolių Komitetas pienuoja 
paremtas ir vienbalsiai pri- į turėti suvažiavimą.
imtas, kad Penkto Visuoti- 7. Rinkimas Amerikos

adv. Bago- ? 
dienotvarkės progra-i

A

imtas, kad Penkto Visuoti-į _
no Amerikos Lietuvių Seimo i Lietuvių Tarybos Komisijų, 
protokolo neskaityti, bet pa-i Slaptu balsavimu penki dau- 
likti ant stalo dėl informaci- giausia gavę balsų sudalys 
jų- I Pildomąją Komisiją/ sekan-

F. J. Bagočius, laikinai tis pasidalys į įvairias kitas 
ėjęs Tarybos pirmininko pa- ' 
reigas, davė raportą, iš kurio 
paaiškėjo, jog Visuotinojo 
Seimo nusiųstas prezidentui 
Cooiidge’ui prašymas, kad 
valdžia teisingiau sutvarky
tų lietuvių imigraciją, nepa
siliko be pasekmių, — lietu
vių kvota tapo pakelta nuo 
344 iki 494 asmenų metams.

Toliaus, iš buvusio tuo
met Lietuvos premjero p. 
Šleževičiaus gauta paaiški
nimas apie Amerikos lietu-

u

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda 1 ,

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

PAIN-EXPELLER
Iregistr. J. V. Pat. Binte

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

35Č.—vaistinėse—70c. .

UŽMUŠA 
Kandis, i arakonus 
Blakes. Muses ir 
kitus insektus.

* ' SUSTABDO
Niekas nesuteikia toKto 
malonaus palengvinimo,
LjPp originalis Bautn® 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat ui- 
tepimo. ...
Gauk originali francuziską

BAUMEBENGUE
(ANAlCĖSiaVL >

I

Geriausi? Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

VELTUI! VELTUI!
P>r,:kal»ut te -rt/tiu . <įuo- 

p,vvzir^*s oenkutė, 
BAMTIINO. M e.'. r.ori.ae. 
iu Moaodyturjct .į!
V. AD. RICHTF.R & CO 

Berry «« Si;. 5ih Sts. 
Brooklyn. M. Y.F. AD. RICHTER & CO.

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

/■
t 
i

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bir.gesnšo.

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieku geresnio ir pagel-

T-*T

-r*
r

35c. vaistinėse.
■ ■■ x r. |,|| I,

Jei Patrukę, išbandykit 
Sekantį Vaisia

komisijas, kaip statutas nu
rodo.

8. Išrinkta sekančios ko
misijos: (Paskelbtos laik
raščiuose pirmiau.)

9. Nutarta, l._2 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencija įvyktų apie pa
baigą rugpiučio arba pra
džią rugsėjo mėnesių, 1927 
metų.

Konferencija užsidarė 
10:30 vai. vakare, 16 sausio, 
1927 m.

Amerikos Lietuvių Tary
bos sekretorius,

D. P. Pilka.

!

i

\ ir'okit nuo patrūkimo, <«eno ar nau- 
jš. tildo!** ar mažo ir jus btinit ant ke

lio. kuris tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAI) DYKAI .

PRIRWYTUMkM.

Kiekvienas pctrtibęs vyras, moteris 
ar vaikas turi tuojaus rašyt pas U' S. 
Ricc, 12-F, Main st. A>lams. N ¥., 
kad dykai pri.-jųstu išbandymui jojo 
puikų paakstinantj vaistu. Tik uždėki
te ant k.vlfis ir muskulai tuojaus pra
dės ankštintis: jie pradeda susispaus
ti. taip kad atidarymas natūraliai už
sidaro ir nebereikia paraiščio nešiot. 
Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų 
išbandymui dykai, -teisu patrūkimas 
jūsų ir nekankina, bet kam nešiot pa- 
raištj per visa amžių? Kodėl kentėt? 
Ko<lt! nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti į pavoju, kuris tūkstančius atvedė 
j ojieraoijos stalą? Būriai žmonių kas 
djeną eina i gangrenos pavojų tik vien 
tedcl. tad jų patrūkimas nesulaiko jų 

i nuo ėjimo jų tašdieninių pareigai. Ra- 
kžld Sekanti ‘‘V*4’* tuojaus reikalaudami isbandy- 

mui 5ito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas ir yra padėjęs i.šs;- 
U.'vo1- ,IU 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
šj kuponų.

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

ALBERT G. GROBLEWSK1 & CO. Plyroouth, Pa.
“TRINKITE KUR SKAUDA.”

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų, 
Sustingusio sprando. Neuralgijas, Už- 
>i;'avimų, Neuritis, žaizdų, Galvos 
'kaudėjimn. Išainarinūnų, Skaudančių 
A.u.-ku'.u, šono, Krutinės ir Nugaros 
Skausn.ų, Nudideginimų, Mėšlungio, 
V<«pri1ėif|žia užsinuodyt uuo išsidrėski- 
rriu ir lt.
hutiveriai: Trinkite ^Raudančia* nu
garas su juo.

»

r

gydyt nuo kyios didumo kaip du vyro .

I

Dykai \u<> Patrūkimo
W. S. Ilice. Ine
v’-E Main St., Adams, N Y.
.hm galit man al...ųsli dykai sam- 
rialą juąv paauk Gnančio vai-to 
nuo patrūkimo.
Vardas ..............................................
Adresas ........................................
Valstija .........................................

p

REVOLVERIS DYKAI!
I mpoi luotas barometras, 
kuris parodo permainas oro 
Tai yra labai gražus ir pe
rai padirbtas daiktas su ti
kru i'ahrenhcin termomet
ru. Prieš gražų orn lėlė- 
motori. išeina į tarpdurį, 
prieš lietŲ vyras išeina į 

ĮA tarpduri, prieš permainą 
oro abudu išeina į tarp
duri- Labai naudingas dai
ktas kiekvienam. Taipi 
revolveris B C 22 kalibro, 
kuris yra padarytas pra
žilai ir stipriai, sauja su B. 
C. šoviniais. Turėdami jį 
galėsit apsaugot savo na

mus. šituos du brangiu daiktu mes prisiusime dykai kiekvienam, kuris užsi
sakys pas mumis žemiau nurodytą laikrodėlį. Tai yra labai geras laikrodis, 
nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukštuose, laiką rodo teisingai ir 
garantuotas ant daugelio metu. Vertas mažiausia $5.00. liet nies per trumpą 
laiką nutarėm parduot tik už $3.75. Prisiuskit 35c štampomis už prisiuntimą, 
o $3 75 užmokėsi, kai aplaikysi tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojam. 
kad busite užganėdinti arba pinigus sugrąžinsime. Rašykit šiandien. (9)

PRACTTCAL SALES COMPANY
1219 N’ftrth Irvine Ave„ Deąk 20 Chieagn, m.

DYKAI! BAROMETRAS IR

f

%25e2%2580%2598.eiiu.no
rr.ua
r.ori.ae
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE Pa upinės valsčius

VARGAI IR BĖDOS. 4VrT?T T7r\7T^ i
Paupinė, Zarasų apskr. į y I

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

PAGAUTI BAISIOS 
ŽMOGŽUDYSTĖS 

KALTININKAI.
Kaip jau buvo savo laiku 

spaudoje minėta, 1926 m. 
gruodžio mėn. 27 d. 9 vai. 
vakaro Įvyko Blaudžių kai
me, Žeimių valse.. Kėdainių 
apskr., žvėriškas išžudymas 
pil. Šimatonio Jono šeimos. 
Nusikaltimo vietoj buvo toks 
reginys: prieš apdegusi na
mą ant kiemo išvalkioti pu
siau apdegę vaikų ir suaugu
sių žmonių lavonai, šimato- 
nis Jenas 72 metų buvo pa-

i yra pats r 
mažiausias Lietuvoje. Sve
timo gaivalo, ypačiai rusų ir į 
lenkų, čia yra labai daug. į

;i KNYGOS.

Delku Reikia Žmogui Gert ir Valgyt:
—Dėlto, ka<i norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet deikugi norisi? l>elko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delk” 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kilų panašių da 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
Knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina .............................................. 15c.

. , D ^Kulturingumo atžvilgiu vals- jsveciuosna jo draugas Bag- ^ , atsi|ikę3:6iaikraš.
donas Vaclovas ir basikaį- čį t- aleina. pra-
bedami m-adeio vienas ki- ,.• , , , • / z caro vaiozia, irt irn ckntttit n lilrimn Rp f!zlos mokyklų IHS tetun.'kaip tuo 1>iku val. Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
dejuodami rmtarP ulėrikau Ia^Uje y,a nauia^U" <®» Paskui revo- 28 gražios eilės, daugybė straips-
,.eįV-i ami- Pį^KaU" rių. Ju būvis prastas: dvarų liucija paėmė virtų, k^.P Lietuva Ii- juokv. »r t.t. Puikiai iiius-

i a. uiv<i^ /nn. ur> nna r>_ • kalnuota, 6---7 kos paliaosuota iš po caro valdžios if į truote. 95 pusL ............................  25c.
metus nedirbta. Naujakuriai aPsk,elbta ^publika.. Rają aš Netikiu i Dievą? - Arba
OA-vena vadinamose “leDen-:I‘rldetas dldeils sPal’u^s žemlapiSĮ Ttkejuno Kntika. Kiekvienas g--rw e. J® ‘ * -parodo dabartines Lietuvos rubežius katalikas ir laisvamanis privalo
koše (is moho sulipdytose‘ — -
bakūžėse).

Ypačiai varginga Stelmu
žės dv. darbininkų padėtis. ’ 
Pernykštė reforma, nežiūrė
dama, kad dvaro valdytojas! 
išardė ir išpardavė beveik i 
visus dvaro trobesius, rumus 
ir miško daug išnaikino, pa
liko dar jam 200 ha pavyz- 

Įdingam ukiui vesti. Kumie- 
į čių padėtis pasidarė visai ne
pakenčiama : šeimynos, ku-

ti. Vėl apsistojo ant Šimato-1. • - 
nioJono, bet ir ši kaitą ši- “ 
matoni apiplėšti jiems nepa-i 
vyko. Pagaliau pereitų metui 
gruodžio mėn. 27 d. vakaro! 
metu galutinai susitarę nu-l 
vyko pas šimatonį Joną irt 
realizavo senai sugalvotąjį 
planą. Bagdonas po šio Įvy
kio rašė savo pažįstamam Į 
Rygą laišką, kuriame pažy-

vyzdingas ir pasiturįs 40 de- mi’ j°g Jis žmogžudys ir 
šimtinių ūkininkas. ’ ka(l -lam reikėsią greitai skir-

Minėtą vakaru ka. kurie šiuo pasauliu.
’ * - - - Visa ši didžiulė byla per-kaimynai apie 7 vai. vakaro lsa S1 ’bdziuiė byla per
matė pas Šimatoni šviesą,duodama kariuomenės teis- 
bet niekas, kaip paprastai, mui- 
nekreipė jokios domės. Pra- • 
slinkus porai valandų, kaime 
pasigirdo šauksmas ‘ dega! 
dega!” ir apie Šimatonio de
ganti namą susirinko žmo
nės, pradėjo kelti šeiminin
kus. Nesulaukdami iš vidaus 
atsakymo, išmušė langą, pro

NUBAUDĖ PLĖŠIKUS.
Š. m. sausio 11d. Kauno 

apygardos teismas nagrinė
jo bylą plėšikų Jono Baltru
šaičio ir Adomo Norkaus, 
kurie '.925 m. mėn. 21

;<1. 7 vai. ryto pakeliui iš Kau- 
kurj Įlindę parrjatė balsų re-Lno Į Aukšt. Panemunę api- 
gini. pats šimatonis, jo žmo-1 --------
na ir vyriausias sūnūs gulėjo 
aukštelninki ant žemės ne
gyvi. Kaimynai tuojaus išne
šė juos Į kiemą, po to pradė
jo jieškoti kitų vaikų, iš ku
rių du atrado ant pečiaus, 
ketvirto vaiko nerado ir ma
nė, kad jis kur nors pasislė
pė. Po to ėmė gesinti degan
ti namą. Likvidavus gaisrą, 
prie apžiūrėjimo rado ir ket
virtąjį vaiką veik sudegusi. _
Padarius gydytojui skrodi- f Birmanas atvyko kriminali- 
mą nustatyta, kad šimatonis nėn policijon ir smulkiai nu- 
Jonas nužudytas šūviais iš!Pasa^ojp. apie plėšikus. Po 
medžioklinio šautuvo, 
žmona Zofija, 32 metų am
žiaus nužudyta taipogi šuviu 
Į šoną. Sūnūs Petras 12 metu 
amžiaus nužudytas ant pe
čiaus peilių i krutinę. Sūnūs 
Bolys 8 metų amžiaus rastas 
taipjau ant pečiaus nužudy
tas tuo pačiu durtuvu Į kruti
nę. Sūnūs Jonas 6 metų am
žiaus veik sudegęs ir iš jo li
ko tik sudegęs anglies šmo
tas su nužudymo ženklu kru
tinėję, ir sūnūs Stasys 4 metų 
amžiaus rastas ant motinos 
kojų nužudytas keturiais 
durtuvo smūgiais. Gulėjo jis 
ant motinos kojų, matyt, 
jieškojo jos pagalbos.

žmcgžudvbės vietoje nie- ^Naruševičiaus visai nesenai 
ko Įtartino nerasta, visi pėd
sakai buvo išnaikinti gaisro, 
stipraus vėjo ir lietaus ir ne- dūmtraukio netvarkos: dum- 
buvo žmonių, kurie ką nors 
apie tai žinotų, čia buvo i suskilęs, ir, matyti, per plyšį 
sunkus policijai darbas, kuri!ugnis išsiveržė prie degamo
mis tik šiomis dienomis išaiš-Įsios medžiagos. Nuostoliai 
kino.

Pasirodė esą to pat Blau
džių kaimo gyventojai: Bag
donas Vaclovas ir Jankūnas 
Juozas.

Po tėvo mirties Bagdonas 
liko 4 m., augo neprižiūri
mas Rygoj, kur susidrauga
vo su valkatomis. Mokytis 
amato tingėjo ir dabar gyve
no pas patėvį.

Jankūnas neteko tėvo 9 
metų, motina blogai prižiū
rėjo, mokytis tingėjo, gyve
no palaidai, nors paaugęs 
nradėio ūkininkauti ant 27 
ha. Pradėjus jau girtuok
liauti. motina nebedavė pi
nigų, tada vogčiomis pradė- 
j6 pardavinėti mišką ir gėrė.

Dar 1926 m. lapkričio m. 
Jankūnas važiuodamas iš 
kariuomenės atostogoms pa
keliui užsuko pas Bagdoną 
Vaclovą, ten Įsigėrę ir susi
kalbėjo eiti apiplėšti šima- 
tonį Joną, Jankūnas tuomet 
buvo ginkluotas revolveriu, 
o Bagdonas pasiėmė baslį ir 
nuėjo, p -J

i

plėšė važiuojanti Birmaną. 
Tą dieną, kaip paprastai, 

Birmanas —~ — 
lentpjūvę 
Staiga prie jo 
nepažįstami tipai, ginkluoti 
revolveriais ir šautuvais, pa
reikalavo iškelti rankas auk
štyn ir atiduoti visus pini
gus. Birmanas tuojaus su
stojo ir atidavė visus pini
gus, kuriuos turėjo prie sa
vęs. maždaug 80 litų. Po to

Lietuvos Respublikos Istorija ir žem- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

auo 1905 Metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir

ir kaip šalia yra padalyta į apskri-! jų perskaityti. 64 pusi.....................20c.
ėius. Tai yra vienatinė knyga, kurijiHiaa Ramboe Spyriai — Ir kitoa 
parodo, kaip gimė Lietuvos Rcspubii- j fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa vis» 1; oj jpunšaino. Šioje knygoje telpa net 
,-varbesni dokumentai: Steigiamojo{72 "Džian BamOos spyriai”, eilės, pe- 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su į S:kali>ėjimai, ham^ristiški Btraipsr.iu- 
bolševikais, sutartis su latviais, apra-1 jr juokai. Antra pagerinta 
šymas visų mūšių su lenkais ir ^t-įų'ida. 128 pusi.
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-' 
vas. kuris apšviečia visą Lietuvą 
•š lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdara.-,........$1.5C
Ukatolis ir Kūdikiai — Arba kaip

Užsilaikykit Tinkamai šią žiemą
Laike šaltesnių mėnesių, kuomet Gamta prašalina 

gydančius saulės spindulius, laikas tiems, kurie leng
vai pasiduota kosuliui, slogoms, bronchitui arba ki- 
tom> kvėpavimo organu ligoms, būtinai reikalauja 

SCOin EMULSIM 
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų skoniui, 
kaip smetoną maistą ir toniką, kuris turi savy
je sveikatą teikiančius vitaminus iš cod-liver 
aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai maitina
mi šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Seott & Bovvnc, Eloomfiekl. N. J.
S

.. 25c. i
Kaip Senovės žmonės Perstatydavo

Sau Žemę. — laibai įdomus senovės 
-iloaofų daieidimai apie žemės išvaiz-' 
lą. Pagal dauge'į autorių parašė 
Iksas. Astra knygutės dalis yra: ”li-l

šeimynos, ku
rių tėvai ir jie patys visą am
žių čia dirbo, jėgas ir sveika
tą padėjo, dabar varomos 

i lauk. “Ponas, — anot jų, — 
! buvo ir palieka.”
( Dar baronų Feldkerzam- 
įbų Įvestoji čia mada ponams 
; rankas ir kojas bučiuoti, te
bėra ir dabar dar visų griež
tai dabojama. O laikas butų 

>amesti.

I

važiavo į savo 
A. Panemunėj.

► atsirado du

iš Į pasakojo apie plėšikus. Po 
jo Į poros dienų kriminalinė po

licija sulaikė Juozą Baltru- 
išaiti ir Adomą Norkų, ku
liuos nukentėjusis pažino.

Teisme, Baltrušaitis prisi
lažino, o Norkus savo kaltę 

neigė. Bet teismo tardymu 
Norkaus dalyvavimas pilnai 
Įrodytas, ir todėl teismas nu
baudė: Juozą Baltrušaiti
’ 2 metų sunkiųjų darbų ka- 
ėjimo su pasekmėmis 28 str. 

—gi Adomą Norkų pusantrų 
metų s. d. kalėjimo.

t

GAISRAS.
Vendžiogala. Kauno apsk. 

Sausio 10 d. rytmetį Liepa- 
kalnio kaime sudegė pil. V.

statyta gyvenamoji trioba ir

KAUNAS DARO VIDAUS 
PASKOLĄ.

Kauno miesto valdyba yra 
nutarusi rūpintis išleisti vi- 
laus paskolą iki 3,000,000
litų Kauno miesto vanden-: 
ickio Įvedimui. Einant ka
nalizacijos skyriaus apskai- 
•iavimu iškasimui pirmos ei- 
ės šulinių, Įtaisymui pompų 
toties ir pravedimui nuo Ei
gulių vandens Į senąjį, nau- 
aji ir Karmelitus iki gele
žinkelio stoties 
nis gatvėmis 
!,500,000 litų, 
i u užsieniuose 
unku gauti ir todėl norima 
i reikalinga suma gauti, iš-: 
eidžiant vidaus paskolą, t 
•kaitant 100 litų 10 dolerių. 
Jaskolos lakštai turėtų būti 
šleidžiami- 8 nuoš. kuisu, į 
:oksai bus Miesto Tarybos, 
lutartas. Paskola užtraukia-i 
na 15 metų su teise išpirki-' 
no lakštų po 3 metų ir gesi-, 
lant šią paskolą kasmet ly
giomis dalimis. Pačią p^sko- 
ą manoma užtraukti prade-' 
tani nuo kovo 1 dienos š. m. j

svarbiausio- 
apseitų apie 
Paskolos ke- 
tokia suma.

HSOS GALYBĖS VEIKIA, j
Vabalninkas, Biržų apsk.-

.vaitas. Gato-as ŠčMfrr'flrt-.<ieu».dasuu«ji-ita»r- m- 
. . - _ ti n*n i tm v* o oi I <•!

traukis buvo aukščiau lubų

-iekia 33.000 litų.
Ištikusi p. V. Naruševičių 

nelaimė juo skaudesnė, kad 
sudegę triobesiai niekur ne
buvo apdrausti.

ĮKLIUVO PER LAŠĄ 
ARIELKOS.

Smėlynės pereinamoje 
ounkto kurjeris D. Paulavi
čius norėjo nelegaliai pralei- 
-ti per sieną keturius rusus. 
Policininkas V7. Zinkevičius 
stovėjęs tuo laiku ant tilto 
sargyboje, rusų per sieną ne
leido. Įkaušusiam D. P. ši
toks policininko pasielgi
mas, žinoma, nepatiko ir jis, 
prišokęs, puolė jį mušti. Po
licininkui Z. pavyko tečiau 
šautuvo šuviu prisišaukti pa
galbos. Visa kompanija su 
P. priešakyje buvo areštuo
ta. Vedama kvota. D. Paula
vičius jau atstatytas iš vietos 
r patrauktas tieson.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 
mus tri-šriubinių laivų 

N EIV YORK(oew )HAMBI RG 
DEUTSCMLAND, 

ALBERI IIAI.LIN.
RESOLl TE. KELIANT E. 

ir aril popuiiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
VVestphalia ir Thuringia. 
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thur.’ngia ir 
Westphalia atplaukia į Bostoną. 
Personaliai dylimi į Europą iš
važiavimai.

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholiai virtša— Mokslas arba Kaip Atsira- 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- j <J0 Kalbon". Parašė Z. Alekso, 
•la nors buri kodikiu tėvais, būtina: | ,(J ,.............................................. 1(k
urėtų perskaityti šita knygutę. Pa I

j Kaip Tapb' Suvienytų Valstiją Pilio
rių? Aiškiai išguldyti nibetystčs 

statymai su reikalingai klausimais ir 
-įsakymais lietuvių ir anglų kalbose. • 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 

į laida.................................................. 25c
\r Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

, Nojus galėjo surinkti į kelias die- 
j as.visų veislių gyvūnus, kurie eyve- 
I ia išsimėtę po visą žemės kamuolį? 

<aip jis galėjo tuos gyvumu prastoj 
aro rankaj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
•ek vandens, kad visą žemę apsem- 
n? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

tvano juodveidžiai, raudonveidžiai j 
r kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai j 
;iių klausimų, į kuriuos negali atsa-Į 
kvti jokis kunigas, yra nuosakiai ir' 

■ iškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga' 
!>e galo įdomi. Kas žodis — tai l’ak-1 
as; kas sakinys — tai naujas kunigų' 
rgumentas griūva. Mokslas iri 

noksiąs nuo pradžios iki galo. 
ėaiBa .............................................. 25c. I

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno-! 
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
okius dievus garbino senovės indai 

;,ei ari jonai, egiptėnai, chaldai, ašy-j 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie; 
lievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-1 
■Jus jie santikius su žmonėmis ture-į 
to. Knyga stambi ir labai užimanti. ■ 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00; 
Drūtuose audimo apdaruose .. S1J25 !
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš • 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
tVallace. 472 pusi............................$2.00 I
Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie-] 

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
-omansas M. Bematovvicz’o. 
468 pusi.......................................... $1.50
Bibliją Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais. įvairins nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki už.gimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $1.00
Musą Padėjimas. — įdomus pavys- 
z i?" dabartinio darbininkų pa
dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Moston. Mass. 40 pusi..................... 10c.

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO 

ž.dčin Karalienė. Opera .......... $10.00
i’-nkiu Metų Kanklės, vienoje 

knygoje .................................. $5.00
l ietuviškos Dainos. -1 mišriems bal

sams. 4 vyrų ir moterų balsams ir 
duetai ...................................... $1 50

Girią Karalius, vieno veiksmo fantas- Z 
tiška Opera .............................. "...

žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas iš 
Operos žalž.ių Karalienės .... 75c. 

Birutė. ''Dievaičiai, dievuliai. Birutės 
t. :ia, sopranui .............................. 30c.
'ras. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te

norui ir Ba.sui. t> anų palydint 40c. 
iSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

KELEIVIS
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

į .‘.o Kalbom”. Parašė Z. Alekso.

į turėtų perskaityti šita 
rabošius. Pusi. 23 ...
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų' 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė iksas. Pusi. 24 10c

. kur Musą Ročiai Gyveno? — Arba į 
tyrinėjimas, kur buve pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą Hoiitzerį sutaisė Pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 
Materialistiškas Istorijos Supratimas. į 

—Jėi nori žinot, kas gimdo pašau-1 
lyje įvairiausius nuotikius, tai per-1 
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujamiems darbi
ninkams neopkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusL ..................................... 25c.

Monologai ir Deklamacijos. — šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

gražių it juokingų mono’ogų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam- 

: bios, visos geros. Tinka visokiems ap-
.aikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt ................................... 25c,
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
luose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas........................................... 25c.
”0. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikir.tis Vyras;

£) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt ................................. 15c.
Socializmas ir Religija. — labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusi..................................... 10c.

'.Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
n Wrtą|ų perskaityti, ...„. 25c. 
įeriMbs ■a&ehras. —iArba žaip ka

talikų kunigas Hans Schmith papio- 
i <ė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi..................... 10c.

] Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. ’ Parašė J. B.

I Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ..................................... $1.00
.Amžinas Dainos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro damų. Jos tin
ka deklamacijoms ir daina\imui, kaip 

susirinkimuose.
• PusL 32 ........................................ * 15c

Anarchizmas. — Pagal Prouilhon.. 
mokslą, parašė d-r;ts Paul Eizba 

>her, vertė Briedžiu Karaliukas. 
29 ousl............................................ 19c
Apie Dievą. Velnių, Dangų ir Praga-

radi
Im,

ngai rūpinasi valdžios savi- 
aldybių Įstaigose susodinti 
avus žmones. Labiausiai jų 
kvs atkreiptos i paštą ii* mo- 
yklas. šiuo tarpu pirmiau- 
ias puolimo objektas yra 
iašto viršininkas. Jam iš Va
balninko išgriaužti dedamos 
isos pastangos. Čia ir kle- 
;onija neužmiršta savo su 
>. viršininku turėtų asmeni- 
ių ginčų ir vietos krikščio- ' imie taip ir 

’.iški intrigantai donosus ra- 
o ir... kai kas mėgina pan
audoti giminiška galybe.

i

♦

V

*

I

“Plaakite po Amerikos Vėliava” 

Velykas ir Planuokite praleisti 
Pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 

Tani tikra ekskursija išplatilts 
puikiu laivu

S.S. George Washington
iš New Yorko Kovo 23.

T \ .T'rticn škai vec. Mr. Jos. Turėk. 
United Statės Lines, kuris 

rk^kuTMjąs ^a.'um.iuj.t keturu>iika____
G.tliip;? isuftksto i r: uosti vieta> ir bandžą.

iš prieplaaho* iki >br)

llft
pana šia >» 

metų.

i -itiuiigui is prieplaukos iki jusu namų 
gr-hkeiiu.

Galite keliauti ir bile kitu laivu United
Statės Lines. kur gausite tok; pat ncprily- 
g'tam. patart.avim.i u/ kur- Un;te«l Statės 
vaidz:o« laivai garbinami.

Kovo mėnesio išplaukimai:
S.S. PRESIDENT HARDING

Kovo 2
PRESIDENT ROOSEVELT

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDING

Kovo 30
Gaukite pilnų informaciją nuo 

vietos- agento arba rašykite j 

United 
Statės Lines 
p ”

I
! --------------

s.s.

, 75 Statė Street. Boston. Mass. . q

45 Broadvay. New Ycrk City

I

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligą. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš lAetavos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštų. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

loti SAI.EM STREET, 
BOSTON, MASS.

. . $2 KO £fi y z z / z z z z z

DR. MARGERIS į
Gydytojas ir Chirurgas

Sekmadieniais: 10—2
3327 So. HaJsted Street 

CHICAGO. ILL.
Tel. Boulevard 84S3

Valandos: 10—2: 5

203 ii New Yorko 
j Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
je*M Taksas.)

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

Mani U ui £ nmBnCfln L1118
United Atnerican Lines, Ine.

General Ager.ts
28 Rroadway, New York

✓

IŠ IR I

LIETUVĄ
PER BREMENA 

ant didžiausio ir greičiausio 
Vokiečiu laivo

COLUMBUS
ARBA KITAIS ŠIOS LINUOS

LAIVAIS
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St.. Boston. Mass. 

arba pas vietos agentus

dUETPUl*^
J KLAIPf&Ą %
TAI LOGIŠKAS KELIAS

Sekanti Išlpaukimai:
“Lituania”------- Kovo 22
“Estonia” Balandžio 12 
“Lituania” — Gegužės 3
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agen

tus ar i bendrovę: “ J

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

BAUDŽIAVOS PA
VYZDYS.

Bikunai. 
balandžio m. čionai atvažia- nJ°s p^tarų naikintojas 
o valdžios skirtas matinin

kas skyrstyti musų kaimą. 
Buvo parėdyta nuo kiekvie-

V^ftlltojo is P116Š tam po- karta jie už.puoiė socialistus 31
’.IUI nešti po 1 SV. sviesto, pie- gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- 
10, lašinių, kiaušinių, Sme
tonos, bulvių, duonos ir tt., 
gi cukrui, arbatai, dnjskai, 
pipirams ir kitiems daly
kams sudėti pinigus ir pirkti. 
Žmonės, bijodami užtraukti 
pono nemalonę, nors pirko. kingų dainų, 
ko neturėjo, bet nešė. Vasa- Daugelis R dainų tinka juokingom, 
rai suvažiavus pono matinin- deklamacijoms A x*- 1 v • • / 4 v .1Q e^«ae>lko šeimynai (4 asmenys>, 
duoklė dar padidėjo du kart. 
Tik lapkričio 
išvažiavo šešių vežimų tran
sportu. Pas buto šeimininką 

ji likę apie 600 tuščių pusbute-
Pereitų metų gruodžio m. upelį šalia plento. Kas per lių. Labai blogą Įspūdį palie- 

’ ’ j ka tokie rusų palikimo Įpro- 
ją dieną, pas Jankūną užėjo dokumentų pas ji nesurasta, čiai ūkininkų tarpe.

— - - J
rą. Parašė Rob«rl G. Ir. re soll, «ar- 

ZaraSU apskr. Šiaušias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
..........  72

pusi................................................... 25c.
Byla Detroito Kataliką su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Utena. Gruodžio 10 d. Pa-

. Bagdonas atrištojo ■ plente;, penktam kilometre 
sargyboje, o Jankūnas išmu-nuo Utenos, ties Draničėnų 
šė langą ir jau norėjo lįsti vi- ’, kaimu, rasta paplautas žmo- 
dun,bet Šimatonio šeimynoj;gus. Peiliu subadyta veidas, 
pakilo triukšmas ir plėši- išdurta viena akis, be to, nu
karos teko bėgti. • auti batai. Lavonas Įmestas Į

25 d., tai yra Kalėdų pirma-.vienas — nežinia, nes jokių

m. 12—13 d.

Lt

P. Trechoka> ir VaitaiU*. ;
’J

PARKWAY 
AUTOSERUICE 

and FILLING STATION
VALET

AuioSlrop 
Razor

Išsigelan- 
da pati.

Jeigu norite, kad Jūsų autoraobiHa 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gcsoliną pas mus.

415 01d Colony Avė.
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston M75-W.

Puikios Dėl Silpnų, Nervuo- 
tų Aitrių Žmonių.

Vyrai ir moterys, kurie yra silpni, 
serganti, neįd uoti nusilpę ir nusiminę, 

sveikatos ir stinru.no ’oudavotojos gy- . 
riuolės. Šios puikios gyduolės turi sa- i 
wje aštuones sudėtines gyduoles, ku
rios yra žinomos medicinos mokslui 
•kl suteikimo turtingo raudono krau
jo. stipriu ne^vu. sustiprinimo visu or- 
ganif ir padaueir.imo svarumo dėl 
silpnų žmonių.

Nuga-Tone yra labai rekomenduo-1 
janios nuo skilvio ir žarnų trubelio. 
užkietėjimo, prasto apetito, gasii vi
duriuose arba žarn '.se. ke|>enų nesvei- 

’/.umo, inkstų ir pustės trulielių. .Jos at- 
i udavoja visa kūnų, suteikia ramų 

' :r atšviežinant) miera. prašalina gal
ios skaudėjimą, koktumų ir aitrumu 
prašalina vi <»kiiis ma> veido puėkus, 
.uteikin ‘langiau energijos ir unibici- 

I j >s ir apsaugoja kūnų nuo sirgimo ir 
iig’i. Nusioirkit Nuga-Tone bile k >-

. A serganti. ner/uon rrj>nrv n ; • •■•vtai telpa te.smu rekordai irpnrMy- _a)o va).toh Xupa.TonCt lal puikios 
.I-?— —. —a. mm m «I •1 • ra i zvra... ’ < t _ . 2 .mai. kokių priemonių katalikai da«i- 

leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 nusl..................... 25c.
Davatkų Gadzir.kos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 

, eilių, parodijų, ir t.t.

i

. Šešta pagerinta
laida. 48 pusi................................. 10c.
"Jaunystės Karštis”. Ir "susižiedavi-

mas Pagal Sutarties^. laibai už
imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.

Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo-
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli- l.to-c va 

mos šalies; 2) Jis sugrįš'•; 3) Ado- 
mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
ašarų .............................................

1

i sn p-.-mantijų, 
užganed’mina arba 

■ Neimkit imi'acijų 
vadin ti Nuyri Tone

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

I.1GHTING SUPPLY CO.
147 Portland St., Boston
n'jtoli North

stinru.no


T
< V . č . r‘ .'

V
t

a
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Visokios Žinios.
BAISUS ŽEMĖS DREBĖ

JIMAS BALKANUOSE.
Balkanuose, pietų Euro

poj, pereitą sąvaitę buvo 
smarkus žemės drebėjimas, 
kuris skaudžiausia palietė 
Jugoslaviją. Žuvusių žmonių 
pnskaitoma į 600. Materia
liai nuostoliai siekia $2.- 
(>00,000.

reikalaudami atlyginimo už 
sunaikintą jų amuniciją.

Nikaraguos revoliucionie
rių valdžios atstovas Vac i 
savo skunde sako, kad išlipa 
Nikaragvoj Amerikos juri
ninkai užgrobė revoliucio
nierių amuniciją ir suvertė 
ją upėn. Iš viso sunaikinta 
1.800.000 šovinių.

PO ŽEMĖS DREBĖJIMO 
PRAPUOLĖ UPĖ.

Kuomet po pirmutinio že
mės drebėjimo Dalmatijoj. 
Bosnijoj ir Hercegovinoj, už 
dviejų dienų Liubinės apic- 
linkėj (Jugoslavijoj) žemė 
vėl smarkiai sudrebėjo ir 
griūvančiuose namuose da 
90 žmonių tapo užmušta. 
Po šito drebėjimo visiškai iš
nyko upė. kuri ėjo pro Liubi
nės miestelį. Nežiūrint šalto 
oro. žmonės dabar gyvena 
atviruose laukuose; i namus 
jie bijo eiti, kad vėl neištik
tų žemės drebėjimas.

2.510 ANGLIAKASiU 
UŽMUŠTA PEREITAIS 

METAIS.
Kasyklų biuras \Vashing- 

tone paskelbė, kad pereitais 
1926 metais Jungtinėse Val
stijose buvo iškasta 663,- 
290.000 tonų anglies, būtent, 
578.290.000 tonų minkštos ir 
85.000,000 tonų kietos. Ir 
ant kiekvieno niiliono tunų 
buvo užmušta beveik 4 dar
bininkai. Išviso užmuštų 
angliakasių Jungtinėse Vals
tijose pereitais metais buvo 
2.510.

DETROITUI GRŲSIA 
VANDENS BADAS.

Nors Detroito miestas sto
vi tarp didelių ežerų, jan. 
gręsia rimtas vandens bade 
pavojus. Vasario 5 d. aukš
tesniuose namuose ant viršu
tinių lubų žmonės vandens 
jau neturėjo. Hoteliai ir ofi 
su buildingai buvo be van
dens. Pasirodė, mat. kad lai 

. kinai Įstatuos naujos pum 
' pos negana stiprios ir van- 
idens spaudimas buvo toks

SUDEGĖ 54 GALVIJAI. ------- > > _ ,
Sumner, M e. — Pereitą 

sąvaitę čia sudegė didelis D. 
Earl Jack’o tvartas su 54 
galvijais. Ugnis kilo iš gazo
lino. kuriuo Jack norėjo pri
pildyt melžiamos mašinos! --------------
motorą. Tarp sudegusių gal- “DRAUGAS” APSK.ŲS- 
vijų buvo 24 melžiamos kar- . TAS ANT $50,000. 
vės. 3 arkliai, 21 avis if 6 j Marių-Jonų o r g a n a; 
kiaulės. Nuostoliai siekia į c*Draugas” Chicagoje tapo 
$10,000. apskųstas Į Cook Apygardos

............ ----- j teismą ant $50.000 už šlykš 
........... ------------- '* ’ “ meto-

UŽGYRĖ CUKRAUS 
TRUSTĄ.

Jungtinių Valstijų apelia
cijų teismas New Yorko apy
gardoj užgyrė cukraus tins
tą, kuris tveriasi iš National 
Sugar Refining Co. ir War- 
ner Sugar Corp. Žmonės gal 
turės brangiau mokėti už 
cukrų, bet užtai tinstąs turės 
daugiau pelno.

leista. Dainininkai nesusinr- 
ko, “Vyturio” balalaikų or
kestrą taipgi negrąjino. ka
dangi perilgai nusitęsė p't 
kalbos.

Kalbėjo A. Ivaskevici; 
J. G. Gegužis ir liaudinink’; 
frakcijos Lietuvos Seimo m; 
įys Radys. Visi kalbėk < 
apibrėžė skirtingus reikalu 
kuriais publika idomav 
Atstovas Radys patvirtii. 
savo kalboje, kad visi a;

■ šymai pažangiosios Anie 
kos lietuvių spaudos api 
Lietuvos Įvykius, verčia i.’ 
fašistams valdžią, yra teisi r - 
gi ir nei kiek neperdėti, -lis 
pabrėžė ir tą faktą, kad f; • 
šizmas Lietuvoje tai iaii.i 
nas apsireiškimas ir kad Lie
tuvos liaudis sugrąžins de
mokratiją Lietuvai i truir.p 
laiką. Lietuvos kariumenč 
yra demokratijos ginėja i- 
tik maža dalis oficierTų vi 
smurtininkams prielankų>. 
bet jie didelės simpatijos ka- 
riųmenėje neturi.

Tarpe prakalbų jaunos 
mergaitės Kunigiutės, Mar
celė ant smuiko ir Malvina 
pianu, sugriežė keletą gražių 
šmotelių.

Publikos atsilankė į 
ypatų ir viskas užsibaigė la
bai jaukiai. Noi-s nė vienas 
kalbėtojas nepaprašė publi
kos aukų, tečiaus tapo su
rinkta $16.63.

Reporteris.

I

žemas, kad aukštesnių vietų 
jis nepasiekė. Reikėjo pa 
kinkyt į darbą senas maši
nas. Bet jas reikia būtina' 
taisyti ir neužilgo reikės vėl 
sustabdyti.

NIKARAGUOS REVOLIU--tų šmeižimą lietuviu 
noMiFPiAi ldigtų kun Geniočio/CIONIER1A1 SKUNDŽIA 

AMERIKOS VALDŽIĄ.
Nikaraguos liberalai, ku

rie dabar veda revoliucini 
karą prieš prezidentą Dia- 
zą, užvedė per savo atstovą 
Washingtone bylą prieš 
•Jungtinių Valstijų valdžią,

SUDEGĖ DIDELĖ BAŽ
NYČIA.

No. Adams, Mass. — Čir 
sudegė didelė metodistų 
bažnyčia, kurios pastatyma 
lėšavo apie $100,000.

Vietinės Žinios
lietuvių kolonijas ir rinks pi 
nigus Lietuvos liaudinin 
kams. -Jis yra gyvenęs Ame 
rikoj seniaus ir buvęs Ame 
rikos ir Lietuvos Audime 
Bendrovės direktorius.

KEVEiyis
baigė, nes liko daug gražių 
daiktų, todėl fėrų užbaiga 
atkelta iki po Velykų pirmos

• kada fėrai pasi
ju gražiausiu progra-|

No. 8 Vasario 23 d., 1927.

Vajus prieš mirties bausmę
Nelabai senai Bostone bu

vo nužudyti elektros kėdė; 
tris jauni katalikai banditai 
Kunigai darė pastangų iš
gelbėti juos nuo mirties, bet 
nepavyko. Dabar prasidėjo 
agitacija, kad mirties baus
mė Massachusetts vastijo’’ 
butų panaikinta. Greitu lai
ku legislaturon busiąs Įneš
tas bilius prieš mirties bau.-- 

!mę.
Socialistai mirties bau> 

mei visuomet yra priešingi, 
nes dideli piktadariai visliu! 
nuo jos išsisuka. Žudomi tik- 

:tai tie. kurie neturi pinigu i; 
i politinės protekcijos.

t

Taxi vežikų streikas.
Bostone dabar streikuoja 

kelių taxi kompanijų veži
kai.
dieną algos. Kompanijo.- 
siulo tik S3.50.

Atvažiavo iš Lietuvos
p. Radys.

Pereitą pėtnyčią Bosto
nan atvyko iš Lietuvos p. 
Radys, Seimo atstovas ir 
liaudininkų partijos narys. 
Svečias buvo atsilankęs “Ke
leivio” redakcijon ir papa
sakojo daug Įspūdžių iš fa
šistų perversmo. Jis sako, 
kad Amerikos lietuvių pa
žangioji spauda yra neblo
gai peiversmą nušvietus. A- 
merikiečių visuomenės nusi
statymas esąs logiškas ir su
tinkąs su Lietuvos demokra
tijos nusistatymu.

Laisvė dabartiniu laiku 
Lietuvoje labai suvaržyta. 
Apie 1.500 žmonių esą areš
tuota. Seimas da nesušauk
tas ir nežinia, ar jį žada kas 
šaukti.

Tarp fašistų esančios dvi 
frakcijos: Smetonos frakci
ja, ir kun. Krupavičiaus 
frakcija. Kuniginiai fašistai 
stoja už visišką panaikini
mą Seimo ir įvedimą musoli- 
niškos diktatūros. Gi tauti
niai arba smetoniniai fašis
tai norėtų, kad Seimas pasi
liktų. Ir Smetonos pozicija 
esanti stipresnė, nes armijoj 
jis turįs daugiau šalininkų, 
negu tikrieji klerikalai iš 
kun. Krupavičiaus lizdo.

Ponas Radys žada užtruk- vo pradėta programas. Ir ap- 
ti Ameiikoie keliatą mene-J , 
šių. Sandą, ieciams pade-sekė gerai, nors didesnė da- 
dant, jisai ' a/inėsifs ėja no lis programo turėjo būt ap-

SA\ ĮTARPI N1O TAUPYMO 
BANK.M.

AIassachu<etts valstija gali' 
pasidiilžuuti Savitarpiniu Taupy-; 
mo Bankais. Tai yni tikras savi-j 
tarpinis taupymas, nes depozito-; 
riai gauna visą taupymu pelną, 
išėmus banko užlaikymo lėšas. 
Tas yra daroma, sulyg tiesu, ant 
kuriu šie bankai yra paremti. | 

Boston Five Cents Saving 
Bankas, ant School Street yra 
gražiu pavyzdžiu šios rūšies ban
ku. Laike septyniasdešimts dvie- 

. -—t“—įju metu šio banko gyvavimo ja
uto pilna Stotis, bet nie buvo atidarvta virš 900.000 

įdėliu, šiandien šio banko kny-, 
Į gos parodo, kad jame yra 178,-' 
000 Įdėliu, kuriu suma siekia 

Jvlrš $81,00.000. Per paskutinius 
Sarpaiius po ligos pasirodė dešimt metu šis bankas moka už 

puikiai. Įdėtus pinigus 4*= nuošimčiu. j
Daugelis sporto mėgėju 

manė, jog Dr. K. Sarpaiius 
sunkios ligos negalės 

-!’<<tai ristis. Vienok pereitą 
netvergą Sarpaiius jau rito
si. n- ne bile su kuo, bet su ti
kiu milžinu, buvusiu čampi- 
junu Ch. Cutieriu iš Chiga- 
gos. kuris sveria 260 svainy 
Ir Sarpaiius i-pabaigą turėjo 
Cutleri “bėdoj,” tik pasibai
gęs laikas išgelbėjo Chica- 
go> milžiną nuo pralaimėji
mo.

šiame ketverge Bostono 
A renoj bus ristynės už pa
saulio čampijonatą tarpe 
Strangler Ed. Levis 
McGill. Taipgi risis 
\vienko su Stasiaku 
dvi r»oros kitų ristikų.

’JialcS. 
iigs r ____

Nepamirškite. ' ” 
Fėrų Vedėjas.

n;

1 
kr

K,

d
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Iš Creeeent Chemical Co. 
c jtuvės vidurdieny pa- 
-:a - bačkos gero alkoho-

Aną sąvaitę ant Nortb. 
Liono buvo kilęs gaisras, 

ūmų 
_ is greitai užgesinta.

SPORTAS

t

ir Pat
Garka-
ir dar

KENOSHA, WIS.
Kurie norit užsięašyt “Kelei- 

. : ’ arba kokių nors knygų užsi- 
sakyt, gali kreiptis prie musų 
agento, jis patarnaus teisingai. 
•J<> adresas: Jos Elijočius, (-)
U" i—2&nd Avė..

Kenosha, Wis.

PARDAVIMAI.

<1

•> >

. DIDELIS GABIJOS

KONCERTAS Į 
r

Po vadovyste J^Dirveiio, 
Nedėlioję, 

VASARIO-FEB. 27, 1927.'

Lietuvių Saleje ■
Kamp. E ir Silver Sts., 

So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Alės pabudacojatne geriausius 

namui ir pigiai Taipgi padarau 
visokius pianus, išmėruoju žemę ir 
etc. 
tės.

395
Tel.:

Visokiais reikalais kreipki- 
<-» 

TITUS P. GREVIS
Broad way. So. IVwt49«»
So. Boston 234<*

Tel. Suuth Boston 3520
Residence University 1163-J.

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
; 366 Broad* ay, So. Boston, .Mass.

Room 2.

DAKTARĖ
ANTOINETTE F.KONIKOW

MOTERIS GYDYTOJA
Nesenai sugrįžo iš Rusijos

po pietų ir 6—7/alandus: 2- 
vakare.

52 CHAMBERS STREET, 
BOSTON. MASS.

TeL: H ay marke t 0069.

Lietuvis Optometristas

I

DAKTARAS 
LANDAU 

32 CHAMBERS ST, BOSTON. 
Gydo Ypatiškai ir pasekmingai 

Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
• <•. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. I

I

S

Telefonas So. Boston 2306. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. A. 6ALVARISKI
(GAL1NAUSKAS) 

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

414 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

♦ 

I 

t

Programą išpildys Gabi
jos Choras, Merginų Choras, 
Vyru Choras, R. Černiaus
kaitė, F. Vieniutė, Z. Neviac- 
kienė. 0. Dirvelienė, A. Po- 
deliutė ir -J. Noburis. Taipgi į 
grajis ir orkestrą.

i
Į 
»
t

grajis ir orkestrą.

PARSIDUODA
ir Grosense. labai puikioj 

. įpie 8 nia.’.ės nuo Bostono. Biz- 
rbtas pef 15 metu tarpe lietu 

kų. Kaina pigi. Priežastis 
imo — savininkas važiuoja Lie- 
Kr?;pkitės: (8)

Broad«aY. So. Kist on. Mass.

BEKAKNĖS BIZNIS ANT * 
PARDAVIMO.

Savininkas apleidžia miestą ir ;
Jie reikalauja S4.50 todėl nori parduot. Kaina labai ,

Gabijos koncertas.
Ateinanti nedėldienį.

sario 27 d.. Lietuvių Svetai
nėje. So. Bostone. Įvyks Ga
bijos koncertas, vadovau
jant Diįveliui iš \Vorcester 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga pigi. Programas busią? 
turtingas.

va-

prieinama dėl greito pardavimo.
Krei; Ritės: (8) '

J. N. TURAUSKAS
l Hampshire st.. Cambridge.

Mass. Tel.: Univ. 9692.

J

i

Lietuvos 9 metų Neprigul- 
mybčs paminėjimas.

Pereitą nedėldienį, vasa 
rio 20 d., Lietuvių Svetainė 
je, Įvyko Lietuvos Neprigul- 
mvbės paminėjimas.

Paminėjimas nedavė t” 
pasekmių, kokių abelnai ga 
Įima iš Bostono lietuvių tikė
tis. Bostono pažangioji vi
suomenė pritaria kiekvie 
nam pažangiam veikimui 
todėl šių metų apvaikščioji 
mas butų turėjęs labai gera 
pasekmes, nes buvo rengia
mas bendromis pažangiųjų 
srovių spėkomis.

Bet. pradėjus siaust dide
lei viesulai jau subatoje i 
orui nesikeičiant, rengėja 
pasitarę norėjo nukelt ap- 
vaikščiojimą ‘ant toliau i 
buvo jau atsakę svetainę. 
Vienok Bostono lietuviai ne
nusigando nė žiauraus ore. 
Paskirtu laiku pradėjo rink 
tis Į svetainę, ir nors svetainė 
buvo uždaryta, betgi publi
ka išreikalavo ją atidaryti.

Publikai reikalaujant bu-

Drg. Taurinskas Įsigyjo 
čeverykų krautuvę.

Plačiai žinomas Dorches- 
terio pentorius drg. J. Tau
rinskas šiomis dienomis Įsi
gyjo čeverykų krautuvę po 
numeriu 1118 Washingtor 
st., Norv/oode. Pabaigoj šios 
sąvaitės draugo Taurinskc 
krautuvėj bus didelis čevery
kų išpardavimas. Visas tavd- 
ras bus išparduotas už pusę 
kainos. Patartina Norvvoodo 
ir apielinkių lietuviams šia 
proga pasinaudoti.

i {

Lietuvių Ukėsų Kliubo 
Ferai nusisekė.

Per visą laiką programai

I

buvo gražus ir skirtingi. Ma į 
tyt pelno bus. todėl ir svetai 
nė bus galima taisyt ateinan
čią vasarą. Kaip buvo skelb 
ta, kad fėrai baigsis vasari*- 
19 d., š. m., tai dar neužsi-

i 
_ i 

dikščiojimas moraliai nusi-!

Pabuosi loja nuo
KOSULIŲ

StWS
Pas savo apfiekoriu

l

Iieffzaminuojn akla, pruklnu 
aldaius, kreivu akis atitiuinu 

< ir amblyopiškoM (akioaal aky- 
\ M cugrąžiirti (viešą tiakama 

laiku.
: J. L. PAAAKABNIS U. D

447 Brva4*av. Sa Bustos Maso

S

/ TBLKFONA* 1Qt? j
i MEDICINOS DAKTARAI J

\ C. J. MIKOLAITIS \
į Valandos: nuo 1 iki 4 *• pieta, t 
/ nuo T iki 9 vakaro. J
į 107jSummer St į 
Į LAWRENCE, MASS. Į

Telefonas 6112-W. X

Dr. A. Gorman-Gumauskas |
LIETUVIS DENTISTAS X

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną $ 
Nuo 2—5 po pietų 4 
Nuo 6—8 vakare v 

Nedaliomis Nuo 10—12 diena S 
705 N. Mam St. kamp. Broad St. V 

MONTELLO. MASS >

Puikiausias Prijuosčių

BALIUS
Rengia Liet. Mot. Apšvietos 

Palaipine Draugija. 
. Užgavėnių vakare.

KOVO-MARCH 1 D.. 1927 :
Lietuvių Salėje

Kampas E ir Silver Sts.. 
So. Boston. Mass.

Pradžia 7:00 vai. vakare.
Tai bus linksmiausias balius. 

Grajis žvingilo Orchestra. Ru
nos moterys ar merginos turės 
gražiausias prijuostes (kvartu- 
kus). tos gaus dovanas. Yra pa
skirtos net trys puikios dovanos, i 
Taipgi bus skanių valgių ir gėri-; 
'mų iki valiai.

Kviečiame visus ateiti ir links
mai užsigavėti.

įžanga vyrams 50c. Moterims - 
35c. Kviečia Rengėjos. ; .

M.

r

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme eer- 
gančią: Kraujo ligomis. Ner
vą suirimu. Reumatizmu ir In
kstą ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQl ARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olvmpia Theatre Building
Rj>oni 22

Patarimas dykai tik per paskirta 
laika

DR. J. MARCU.S
UETI'VIAKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chronii- 
ką vyrų ir moterų litrų.

261 Hanover St, Boston, Mass. 
Room 7

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

*

►

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UTUV1S DENTISTAS 

VALANDOS; Nuo 9 iki 12 dieną *
Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS:
iki 1 v. po pietą <

Seredomm iki 12 dieną. J 
•Visas "Keleivio” name. ’ 

251 Bcoadway. tarpe C ir D St. * 
SO. BOSTON. MASS. ]

DAKTARAS

GOODMAN
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS. 

CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
374 Dorchester St.. So. Bo>ton, 

arti Andrew Souare
Tel : So. Boston 2297.

Dr. Med. LEO J PODDER iš Petrogrado
SpeeialMąa Slaptą ligą <no«erą ir kraujo ii K*<t>*
kiškai ir rusiškai. Telefoną* Raymarkai 339*
1 ALLEN ST, Cor. Csambera Su, BuSloN M i?**

✓ e
I

Pl iki I.OVA.
SPRING.SAI IR 
MATRACAS.
S>Kll TR|S
K AVAI.K Al.
GERAS BARGE
NAS. ATEIKIT
PAŽU RĖTI.

$24.75
THE JAMES ELLIS COMPANY

405 Broadway, South Boston, Mass.

AR SKAITEI FASISTINĮ 
“ŠAKĖS” NUMERI?

<•. tai 'įsigyk. nes jis yra pa- 
- daugeliu gražių paveikslų i. 
'.laipsnių. Paveikslai vaizduoja 

Kun.
-ako griausmingą pamokslą 

____  _ " ” _ ii- 
ni«akoja visas kunigų paslap- 

kaip jie organizavo fašistus,
>bti valdžią į savo rankas ir tt. 

gerbiami draugai laisvam.a

>■11.1

faši.-Ui- ir jų darbui, 
a sako griausmingą ] 
IAtuvos fašistų revoliuciją; m

Bimba

n \
t ’,
p- -

Tale . __ ._
• . kiekvienas pasistengkite įsigyt,
šį numerį. taipgi platinkite jį tarp sa
vo čraugų. kad kiekvienas sužinotų 
daugiau.- teisybes apie fašistus.

Fa-'st::>i«> "Šakes” Numerio karna 
15 tu. už 2 egz. 25c.; už 5 cgz. 
50c.; už 19 egz $1.00 ir tt. Metam- 
“Sak> ’ s).50.

Užsakymus siųskite sekamu antra-

“ŠAKĖ” 
3352 S. Halsted St.

Chicago, III.

VISUOSE DEPARTAMENTUOSE DIDELIS 

VASARIO IŠPARDAVIMAS!
KELI IŠ DAUGELIO BARGENŲ

Vagonas Queen Peretojų 
Už

Numeris

20
2
•>

I
5

Kiaušiniu 
įtalpa

135
180
275
100

Reguliarė 
kaina
$16.50
$37.50
$41.50
$57.75
$68.00

Musų 
kaina
$7.!>8 

$14.98 
$19.98 
$24.50 
$29.50

MSAS TAVORAS PIRMOS RŪŠIES 
DIDELIS BARGENAS ANT DRATŲ VIšTININKAMS, 

MALIAVŲ IR GELEŽINIŲ DAIKTŲ.

SOUTH END HARDWARE CO.
VVasnington St. arti Dover St. Elevated Sta.. Boston.

MES STATOME
NAMUS. GARADŽIUS IR KRAUTUVES; 
PERK AM, PARDUODAM IR IšM AINOM 
NAMUS. I KĖS IR VISOKĮ! S BIZNIUS. 
KAIP TAI BUČERNES. BEKERNES IR 
RESTORANTUS. INšIlRIN AME NAMUS 
NUO UGNIES IR NELAIMIU. TAIP PAT 
KRAITUVES IR Al TOMOBIl.IUS. PAR
DUODAM \NGLIS. KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME KAMARMNKA. ARKITEK- 
T>: PADAROME PLANUS DĖL BŪDAVO 
TOJU: UŽLAIKOME NAMU TAISYTOJUS,

STOGDENGIUS, PLlMERlUS IR KLEKTRIKIERIUS. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽH . TAIPIil SU
TEIKIAM LEGALIUKUS PATARIMUS PER SAVO ADVOKATĄ 
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, S0UTJ1 BOSTON, MASS.

TEL,: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0441.
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