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Lietuvos Seimas Atsidarė 
Dideliu Triukšmu.

PULK. MUSTEIKIS ŠAU
KIA TOLIUS! DVIKOVON

[PATARIA ADVOKATUS 
ROMYT.

Nebraskos valstijos Sei
man (legislaturon) tapo 
įneštas įstatymo sumanymas, 
kad visi 1 
mijami. Išgirdę apie tai be
pročiai Ingleside Beprotna
my, padarė savo mitingą ir Sakoma, kad “revoliucija” 
nusiuntė legislaturos pirmi- kilo del $10 ekstra mokesčių.
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SKANDALAS LENKŲ SUĖMĖ PINIGŲ^DIRBĖ

' KATALIKŲ
-------------;nių, kurie priklausė prie 

tarptautinės pinigų dirbėjų 
šaikos. Jų centras buvo Aus
trijoj. Kur jie pinigus spaus
dino, tikrai da nesusekta. A- 
merikoje jie platino 20-dole- 
rines visuose didesniuose 
miestuose, New Yorke, San 
Franciscoj, Bostone, Pitts- 
burghe, Clevelande, Detroi
te ir kitur.

Keli mėnesiai atgal Aust
rijos valdžia pranešė per sa
vo atstovybę Washingtono 
valdžiai, kad Austrijoj tapo 
suimti du netikrų pinigų pla
tintojai ir kad pas juos atras
ta laiškų iš Chicagos. Wash- 
ingtono valdžiai buvo pri
duoti chicagiečių “meistrų” 
adresai, ir valdžia nusiuntė 
tenai savo agentus ištirti da
lyką. Tris slapti valdžios 
agentai susipažino su šaikos 
lyderiais, patįs pasisakė esą 
“gembleriai,” kuriems reikią 
daug falšyvų pinigų, ir jiems 
pasisekė nupirkti iš šaikos 
vieną sykį 800 netikiu dole
rių, o kitą syki 1,500 dolerių. .
Sakoma, kad šita šaika pa- kurie pereitą
skleidė Amerikoj nemažiau 
kaip 500,000 netikrų dolerių.

Kada valdžios agentai su- 
Į žinojo visas šaikos paslaptis,

bepročiai butų ro- PARAPiJONYS UŽMUŠĖ 
kunigo gaspadinę.

Į Anglija Kaltina Sovietus
ii I

Provokacijose
BET SANTIKIŲ NUTRAU
KIMAS GALĖTŲ APVER- 

j STI EUROPĄ

AMERIKOS KOMUNIS
TAI SUDEGINO SAVO 

LYDERĮ.
Ruthenbergo pelenai bus 

išvežti į Maskvą.
Pereitą sąvaitę po opera

cijos Chicagoje mirė Ameri
kos komunistų partijos sek
retorius Charles E. Ruthen- 
berg. Jo kūnas buvo sude
gintas krematorijoj ir pele
nai bus išvežti Maskvon, kur 
jie bus pastatyti Kremliuje 
greta kitų mirusių komuniz
mo vadų. Atsisveikinti pa
skutinį kartą su savo vadu 
Chicagoje susirinko kelintas 
tūkstančių komunistų ir jų 
pritarėjų. Velionio pelenai 
jau išsiųsti į New Yorką, o iš 
tenai bus paduoti ant laivo, 
kuris plauks į Rusiją.

MOTINA UŽMUŠĖ 
DUKTERĮ.

Red Bank, N. J. —;šiandie 
----- i už geležinių grotų

Į 
I j
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uždaryta kalėjime Kristina’ moksiiaTir barbara’i'advoka-
Lietuvos Seimas pagalios! ^tohle, 40 metų amžiaus mo-j^į yra Įnešę jūsų legislatu- 

tapo sušauktas. Ar visi atsto- į ^erls ir 10 vaikų motina. Ji! ron gterelizacijos bilių ir nori 
vai susirinko, mes da neži- i buvo areštuota del nužudy- į mėsinėti žmones, tai mes rei- 
nom. Socialdemokratų ir [mosavo 15 metų amžiaus; kalaujame, kad del visuome- 
liaudininkų kai kurie atsto-[dukters, kuri neturėdama;nėssaugumo tie ponai butų 
vai yra prasišalinę Į užsienį, ■ sen^ i atvežti į musų Įstaigą ir čia į
nes jų gyvybei gręsė pavo-i^ohle nulipo anądien į skle- 'išromyti. Vietos čia tokiems 
jus. Ar prasišalinusiųjų vie-l J1 tenai savo jauną ; gudruoliams da yra.” 
ton partijos paskyrė kitus, i dukterį laikant rankose^ ne- Pasirašė: “Ingleside’o be- 
kol kas da nežinia-

Voldemaro valdžia patie
kė Seimui savo deklaraciją. 
Jos pilno turinio mes Ameri

Lermas kilo laike diskusijų čia sėdi 
del valdžios deklaracijos.

ninkui šitokią rezoliuciją: 
“Kadangi tūli fanatikai, be-

į
j 
i

Lenkų katalikų parapijoj; 
Chicagos priemiestyje pasi-| 
darė baisus skandalas. Para-; 
pijonys senai jau buvo nepa
tenkinti savo kunigu del jo į 
santikių su gaspadine. Lyg 
didesniam ju suerzinimui, 
kunigas uždėjo jiems da po 

l$10 “ekstra” mokesčių para
pijos reikalams. Parapijoj 
i kilo lermas. Buiys parapijo- 
' nu Įsiveržė vieną vakarą kle- 
i bonijon ir pradėjo šturmuoti 
savo “dūšių ganytoją.” Kuo
met vyrai atakavo kunigą, 
norėdami išmesti jį iš klebo

nijos, tai moterys puolė į 
i virtuvę ir pradėjo mušti ku
nigo gaspadine Anną Ru
činską. Sumušta gaspadine 
ištruko iš klebonijos, bet ne
užilgo mirė.

Dei šito skandalo kunigas 
iB. Nowakowskis apskundė 
17 savo parapijonų valdžiai 
ir visi jie buvo areštuoti. Ku
nigas kaltina juos įsilauži
mu klebeni jon. įtaisymu te- 
nai skandalo ir užmušimu jo į šį panedėlį Chicagoje pada 
gaspadinės. įskųsti katalikai -rė ant syk devyniose vietose 
teisinasi, kad4debonijon jie j kratas ir areštavo 16 as- 
visul nesilaužę ir kunigo gas-; menu 
padinės visai nemušę: jie at-: ’ _________
ėję klebonijon dėlto, kad -NABAŠNLNKĖ ATSISĖDO

Todėl Britanijos valdžia ke
tina da palaukti. Gal tuo 
tarpu bolševikai “pasi

taisys.”

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Chamberlain da 
sykį įspėjo Rusiją, kad ji ne
provokuotų suirutės. Atsisto
jęs parlamente jisai pareiš
kė, kad Anglija trokštanti 
taikos, bet jeigu Rusija nesi
liausianti varius priešingos 
propagandos prieš Angliją, 
tai pastarajai liksiąs tiktai 
vienas žingsnis. Tas žings
nis, tai visiškas nutraukimas 
visų diplomatinių ir preky
bos santikių su Rusija.

Keliatas dienų atgal Ang
lija yra nusiuntus Rusijai 
protesto notą. Tos notos tik
slas, sako Chamberlain, tai 
pakviesti pasaulį į liudinin
kus, kad Anglija da sykį 
duoda Rusijai laiko susival
dyti. Priežastis, del kurios 
Anglija iki šiol nėra da nu
traukus su Maskva santikių, 
yra tame, kad santikių nu
traukimas galėtų apversti 
aukštyn kojomis visą Euro
pą ir sudaryti didelį pavojų 
pasaulio taikai.

Rusija daro tokias provo
kacijas, kokiomis jokia kita 
šalis pasaulyje neužsiima, 
sako Chamberlain. Viena to
kių provokacijų buvusi Ra- 
pollos konferenncija, kur 
Maskvos diplomatai bandė 
atitraukti Vokietiją nuo p 
sirašymo Locarros sutarties 
ir nuo įstojimo Tautų Lygon.

Darbiečių atstovas McDo- 
kėjo sušaukti visas policijos nald pastebėjo Chamberlai- 
rezervas. ’ ’ ’ ~ **’ ~

Monarchistų

i senai gimusį kūdikį. Senė j nročiai 
taip įniršo, kad paėmė revol- ■ 
veri ir nelaimingą savo dūk- į RUSIJOS DIDŽIŪNAI GE- 
ten nušovė. R1 AKTORIAI.

Tarptautinis judžių sindi
katas dabartiniu laiku ruošia 

;Berline naują judomiems 
paveikslams filmą, kuri va- ----- j” ir 

s ro-

koje da nežinom. Bet žinom j . tita a rjii dcd t <?r\A jau tiek, kad del tosdeklara- ^VAUDAMl PER LEDĄ
.■l.-cnzloloJ VAINAI rALtAV'J 

LAIKRODĖLIŲ.
Salėm, Mass. —-^žuvauda-icĮįnsjs “Paskutinis Valcas 

mi_c.ia PerJe^? Pawtucket kurioj tik vadovaujamas 
upėj \aikai anądien neapsa- jes jOg profesionalai artistai, 
komai nustėbo, kuomet yie--}o yjgag antraeiles ir menkes-1 
toj žuvies jie išvilko į virau t L-,_

įminą inusirinj, nuna tuujau į.,.’ePsi su /į?°. laikrodėlių. ro generoFai, ministeriai, ku-, 
pasiuntęs savo sekundantus, *ie laikrodėliai buvo andaiinįgaikščiai ir kitokie didžiu-: 

d—kad’p. To- Pavogt! New Havene is.vie-; nai? kurių dabai yra pilnas 
Mušis arba atsiprašytų ji, ar- laikrodžių firmos. Netu- ■ gerlinas.

■ ‘ redamas kur jų padėt, plėši- Rankraštis tam veikalui
lai buvo <> kovo. Del ^_as Edson O aks tuomet įme-; buvo parašytas Hollyvvoode, 

triukšmo Seimas tapo uždą- į® a™ irdlhSlu įef pAmerikos aktorių kolonijoj: 
rytas, nepabaigus diskusijų kįėtoe Iš teČia"? Armerlkos, akt“.'|aivv esiersiieiao Kaiejime. is- nepažįsta Europos karališku

ei jos Seime kilo skandalas, j 
Buvusis amerikietis, Jonas 
Romanas, savo telegramoj 
pereitą sąvaitę praneša iš 
Kauno, kad laike diskusijų 
del tos deklaracijos, liaudi
ninkų atstovas įžeidęs pulki
ninką Musteikį, kuris tuojau I

I

RUSA1 PLĖŠIKAI GAVO 
PO 25 METUS KALĖJIMO.

John ir Michael Andrews,

reikalaudamas,

ba stotų su juo Į dvikovą.
Tai buvo ” 1

nes roles atliks buvusieji ca-

Rankraštis tam veikalui
areštavo

vasarą apiplėšė pašto vago
ną netoli Salisbury, pagrob
dami $65.000 pinigų, gavo 
Bostono teisme po 2b metus 
kalėjimo. Jiedu yra ateiviai, 
abudu rusai. John Boyd, tre
čias jų sėbras, taip pat gavo 
25 metus, o ketvirtas bandi
tas, kuris juos išdavė, tapo 
paliuosuotas.

_ j Amerikos aktoriai 
nepažįsta Europos karališku trauktus dabar lakrodelius_______ . ,

paėmė policija ir sugrąžino, keto. 
savininkams.

apie deklaraciją. Sekantis 
Seimo posėdis paskirtas 8- 
tai kovo dienai.

Tai tiek apie Seimą.
Tuo tarpu žinios apie Lie

tuvos valdžios sutartį su 
I^enkija iš visų pusių patvir
tinamos. Amerikos kai kurie 
laikraščiai jau net editoria- 
Ius del tos sutarties pradėjo 
rašyti. Taip, pavyzdžiui, 
Bostoniškis “Herald” 7 kovo 
numeryje įdėjo redakcijos ° ... i.* . —t S—• —ZT-/straipsni antgalviu “Stato m^nų, kiek 1914 metais jus,buvusis Justicijos Departa-
Didesne Lenkiją,” kur jis sa- gojote nupirkti uz 60 cen- mento^ galva Daugherty li
ko, kad iš tos sutarties Len-i.svetimšalių turtų globėjas 
- - - - ' Šitokią dolerio vertę sian- Miller, pasibaigė. Millens

dien nustatė ne kokie sočia-į tapo atrastas kaltu, o del j 
listai, bet patriotiškoji kapi-1 Daugherty prisaikintujų šuo- Į 
talistų organizaci ja, kuriva- 'las negalėjo susitaikyt, ir j 
dinasi National Industrial valdžia bylą prieš jį panai

kino. Jiedu buvo kaltinami 
sąmokslu apsukti valstybę. 
Valdžios liudininkai parodė, 
kad jiedu yra gavę užtai

i

rūmų atmosferos, nežino eti- 
: ketos, todėl filmą daroma 
[Berline, kur yra daug rusų 
didžiūnų be darbo. Tokiam 
veikalui jie esą geriausi ak
toriai, nes tai buvusio jų gy- 

Jeigu jus turit dabar $1.00, venimo tikrenybė.
tai jus turit tik 60 centų, 
skaitant jį pagal 1914 metų, 
(prieš karą) vertę. Kitaip sa-

DOLERIS VERTAS TIK
60 CENTŲ.

KYŠININKŲ BYLA 
PASIBAIGĖ.

kant, jūsų doleris šiandien Skandalinga kyšininkų 
gali nupirkt tiktai tiek reik- byla, kurioj buvo kaltinami

kijai teks visa mėsa, o Lietu- i 
vai tik jos šešėlis.

Nors sutartis yra slepia
ma, sako “Herald,” bet Lat-
viją vistiek ja sužinojo ir pa- Confere‘ce Board.
skelbė visam pasauliui. Kaip 
netikėta buvo pati sutartis, 
taip keistos yra jos sąlygos, 
sako Bostono dienraštis. Te
oretiškai Lenkija išsižada

SUBOMBARDAVO DE
GANTĮ LAIVĄ.

kunigas buvo pasikvietęs
juos “dalykus apkalbėti.”

Laimingi tie žmonės, ku
riems nereikia nei kunigų, 
nei parapijų.

EXTRA!

Worcester’io 
Lietuviams.

GRABE.
Lvove, Galicijoj, mirė mo

teris vardu Russ. Ji buvo 
įdėta graban ir pašarvota 
gatavai laidot, tik buvo lau
kiama jos dukters atvažiuo
jant. Belaukiant, “nabašnin- 
kė” atsisėdo grabe ir pradė
jo žiovauti. Gedėtojai nusi
gandę išbėgiojo. Pasirodė, 
kad moteris nebuvo minis, ir 
jeigu nebūtų laukta jos duk
ters, ji butų buvus gyva pa
laidota.

I

MONARCHISTŲ RIAUŠĖS 
VARŠUVOJ.

Pereitą nedėldienį lenkų 
monarchistai turėjo Varšu
voj savo mitingą ir paskui 
įtaisė gatvėse demontraciją, 
reikalaudami Lenkijai kara
liaus. Pradėjus demonstraci
ją krikdyt, kilo riaušės, per 
kurias buvo sužeista daug 
žmonių. Tvarkai įvykinti rei-

I

Apie 150 mylių nuo Ame- $441,000 kyšių. Bylai paši
Vilniaus, bet praktiškai ji pikos pakraščio pereitą suba- baigus, Daugherty apsiver-
pasilieka tą miestą savo ran
kose ir tol i aus. Ir Lietuva, 
kuri iki šiol taip tvirtai už 
Vilnių kovojo, dabar. 1 
met Lenkija jo i'

, Lietuva sutinka, 
niuje pasiliktų Lenkijos ar
mija!
x Tai reiškia, sako “He- 
rald,” Lietuvos sutikimą, 
kad lenkų kariumenė gintų 
Lietuvos sostinę nuo Rusi
jos. Kitais žodžiais sakant,: 
tai reiškia, jog Lietuva yra' 
padarius su Lenkija slaptą, 
militarinę uniją prieš sovietų: 
Rusiją.

ltą užsidegė ant jūrių ispanų kė. Tai yra tas pats Daugh- 
! garlaivis “Cabo Hatteras.” jerty, kuris karo metu su savo 
Kada žmonės tapo nuo jo [šnipais persekiojo darbinin-
nukelti ir pasirodė, kad gaiš-kų judėjimą ir grūdo kalėji- --- --------------- L-ig uz pneSlni_■> išsižada ro negalima užgesinti, Ame- man socialistus 

lL,i Vii l ikos pakraščių sargybos lai- mąsi karui.
vas “Šeminole” paleido į de-
gantį garlaivį keliatą šūvių 
iš armotos ir paskandino jį.: 
kad nakties laiku kiti laivai Į 

! nesusikultų su juo.

PALE1DO 2,940 PIKTADA
RIŲ IŠ KALĖJIMŲ.

Per pereitus metus Massa- 
chusetts valstijoj buvo pa
leista iš kalėjimų 2,940 pik
tadarių, nepabaigus jiems 
bausmės. Bet Sacco ir Van
zetti sėdi jau šešti metai, kas 
diena laukdami mirties, ir 
“mielaširdingi” ponai ių nei 
paleidžia ^ei žudo.

I

i

NETIKĖKIT KOMUNISTŲ 
APGAVYSTEI.

VVorcesterio komunistai 
skelbia, kad 13 kovo bus jų 
diskusijos, į kurias esą pa
kviesti “Naujienų” Grigaitis, 
“Keleivio” 
“Sandaros” 
“Vienybės” Sirvydas, 
vynės” Vitaitis ir kiti.

Mes šiuomi pranešam, kad 
komunistai meluoja. Jie nėra 
mus kvietę ir mes jų diskusi
jose visai nedalyvausime.

S. Michelsonas,
K. J. Paulauskas.

Michelsonas, 
Paulauskas, 

“Tė-

nui, kad jis veltui aušina su
judėjimas vo bumą, keldamas, prieš 

Lenkijoj darosi kas sykis vis bolševikus balsą. Jie tokių 
.............. protestų neklausė ir neklau

sys.
IŠSPROGDINO AUTOMO

BILIŲ SANDĖLĮ.
Pereitą sąvaitę Chicagoje kad lenkų monarchistai nu-

drąsesnis. Kelios dienos at
gal žinios iš Lodzės sakė.

jau antru kartu tapo išsprog- tarę būtinai pastatyti Lenki- 
(Untas automobilių sandėlis, joj karalių, ir kad nuo šiol
kuris priklauso Emiliui De- 
nemarkui. Jo gyvenamieji 
namai taipgi buvo nesenai 
apgriauti bombos sprogimu. 
Jis mano, kad bombas jam 
padeda jo politiniai priešai. 
Šiuo kartu sprogimas sunai
kino keliolika brangių auto
mobilių, pridarydamas $35,- 
000 nuostolių.

ir kad nuo šiol 
jie pradės smarkiai veikti.

500 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
VIESULOS.

Iš pietų Afrikos atėjo ži
nių, kad ant Madagaskaro 
salos pereitą sąvaitę siaut5 
baisi viesulą.7>-v 
500 gyventojų.- Toma.'v 
miestas ir uostas esą visai su- 

. Nuostoliai siekią

EKSPLIOZIJA BATŲ 
DIRBTUVĖJ.

Haverhill, Mass. — Perei
tą sąvaitę vietos Shoe Trim- 
ming & Counter Co. dirbtu
vėj užsidegė celuloidas ir 
įvyko dvi ekspliozijos, per 
kurias vienas žmogus buvo 
užmuštas, o 11 sužeista. Spė
jama, kad celuloidą bus už
degęs kas nors cigaretą rū
kydamas, arba jis galėjo už
sidegti nuo perdaug įkaitu
sios elektriškos lempos.

GELŽKELIEČIAI REIKA
LAUJA DAUGIAU 

ALGOS.
Iš Clevelando pranešama, 

kad 90,000 mašinistų ant 
gėlžkelių į šiaurę nuo Maso
no ir Dixono linijos pareika
lavo 15 nuošimčių daugiau 
algos.

Ant 54 gelžkelių Vakaruo
se konduktoriai pareikalavo LAKŪNAS NUŠOKO NUO 
daugiau algos. Wall Streetasj TILTO.

Pereitą subatą Philadel-

ato-

kasdiena giriasi, kad ačiū i Pereitą subatą Philadel- 
Coolidge’o politikai, gelžke- phijoj nuo tilto nušoko į ~ 
lių kompanijos labai daug levvare upę ir prigėrė aviato- 
uždirba: jeigu taip, tai jos rius Harry Kent Oliver. .Jis 
gali ir darbininkams dau- buvo atvykęs Phi/.telphrion 
giau mokėti. iš Floridos.

NUDĖJO BULGARŲ 
ŽVALGYBOS VIRŠI

NINKĄ
Ši panedėlį Bulgarijos so

stinėj Sofijoj keturi žmonės 
metė’ i politinės policijos 
(žvalgybos) viršininką ke
lias bombas ir ant vietos jį 
užmušė. Bonibininkai pasi
slėpė.

$5,000,000 VOKIEČIŲ 
VALDŽIOS PRO

PAGANDAI.
metais Vokietijos

68 ŽMONĖS ŽUVO ANG
LIŲ KASYKLOSE.

j Anglijoj pereitą sąvaitę 
' buvo dvi nelaimės anglių ka
syklose. Nottinghamo apie- 
linkėj 16 da»Liniukų prigėrė 
T.'2tvinu<ioi kasykloj, o Cio- 
mo apielinkei 52 angliaka
siai žuvo nuo gazų sprogimo 
kasykloj po ju ;u dugnu.

I
I I
PLĖŠIKŲ “KARALIENĖ” 

GAVO 20 METŲ 
KALĖJIMO.

Gene Hunter’iutė, 18 metų

12 METŲ VAIKAS PLĖŠI
KAS IR ŽMOGŽUDYS.
Tūlas laikas atgal New

Yorke 12 metų amžiaus vai-j_____________ _____
kas nušovė krautuvninką naikinti. Nuostoliai "siekią 
Goldą, kurį jis norėjo api- $4,000,000.
plėsti. Pereitą sąvaitę buvo į Madagaskaro sala guli In 
teismas ir vaikas prie kaltės di jų Okeane, į rvtus nuo Af- 
pnsipazino. Teismas liepė „kos, ir yra franeuzų p^-

amžiaus mergina, pagarsėju- gyvenamąjį
~z _____. - __ <41______><4___________ x si Chicagoj kaipo “banditų

Šiai.' metais Vokietijos karalienė,” pereitą sąvaitę 
valdžia ketina išleisti apie buvo nuteista 20-čiai metų 
$5,000,000 propagandos tik- kalėjimo. Ji buvo kaltinama 
slams namC ir užsienyje, del apiplėšimo taxi vežiko. 
Beveik’’ ...iena ministeri- Kada teisėjas Miller paskel- 
i? ♦ ■ , (,(>aeandos fondą ir(bė bausmę, mergiščia prade

ngtą spaudos agentų, io balsu verkti.

uždaryti jį Prieglaudos Na-'vergta. Ant jos gyvena 3,- 
muose iki 21 metų amžiaus. UoO,000 malajų giminės 
Jis yra, matyt, rusų tėvų žmonių; baltveidžiųyra apU 
vaikas, nes vadinasi Michail iųnno‘
Ponkraskov. ’

IŠPUMPAVO VALDŽIOS 
DEGTINĘ.

Iš valdžios sandėlių Chi-į 
cagoje “gengsteriai” išpum
Tam tikslui jie panaudojo .saHdyt -^plesikus.kin iepa- 
600 pėdų ilgio guminę dūdą, i(\ie.nornii? -’p?0 
kurios vieną galą įstatė į ia!’ecl'Uc^’ mau tose Rusijos 
sandėlį, o kitą galą nuvedė į >vieLo~-’. »

į namą. Keturi i
“gengsteriai” buvo areštuoti.;__________

NUPLOVĖ NUO LAIVO
5 ŽMONES.

y

MASKVA LIEPĖ SUŠAU
DYT 26 PLĖŠIKUS.

Norėdama išnaikinti ban- 
iditizmą ir žmožžudystę, 
Maskvos valdžia įsakė su-

4- -j

KP 
i - ’'

20,000 MOKYTOJŲ 
BE DARBO.

Bostono Universiteto su
rinktomis žiniomis, Jungti-

Audros metu nuo buorinio nėse Valstijose dabartiniu
laivo Louisianos pakrašty laiku yra 20,000 mokytojų, 
įšėlusi jura nuplovė 5 žmo-| kurie negali gauti užsiėmi- 
nes. Visi jie žuvo. mo.

WEEKL.lt
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Bet karo stovis, karo cenzūra. • mu vnnix. pa^i- ma “Naujienų” pasakymą pat tui
Karo lauko teismai \3są kraštąį^yjosrankose patol, pakol sukritikuoti, pati nepasijuto, kvotos

t

Lietuvos krikščionių ir Len-

i

t 
i

tirl’eli 
š IMijHHl

to galėjo susidaryti nepri
klausoma Lietuva.

Taigi “Vienybė,” norėda- Rakę 21 metų

LIETUVAI VILNIŲ?
IšRygcs pereitą savaitę 

parodo, kao ir stambioji’pasklydo žinios, kad Angli-

P ALENU V INA IMIGRACI
JOS ĮSTATYMĄ.

žemesnysis Kongreso bu- 
- pereitą sąvaitę pridėjo 

imigracijos įstatymo

savo draugams ir kovoti su 
tuo smurtu. Viešuose mitin
guose ir privatiniuose susiė
jimuose kelkime Lietuvos 
klausimą ir rinkime social-

liatas savaičių atgal. Lietu
vos spaudoje irgi buvo pa
kartotos žinios, kad Vilniun 

i atvykęs Anglijos atstovas I -• — - - — - “

Uth
i V 

A c i.i 
m e 
iii

patenkinta. ■ _
“Musų nuomone, ši padėtis ii-1 Lenkija sutartį dėl Vilniaus.Į 

gai nesitęs. Miniose gruodžio Lenkija sutikusi išsižadėti 
perversmas pritarimo nerado. A ilniaus suverenumo, bet su 
Bet karo stovis, karo cenzūra.-ta sąlyga, kad X ilnius pasi-

O iDGE’O TAUPU
MAS.

l i kos kapitalistų gat- 
■j<ta, kaip tas užsuk- 
ulonas, triubija ir 
žmonėms į ausis 

■< •! idge’o taupumą.

Ar
Ii U

<>

i v X S No. i u. kovo D d., 1927.
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SOCIALDEMOKRATAMS šėm rezoliucijas smerkdami 
REIKALINGA PAGALBA., smurtą, dabar turime padėti

Lietuvos socialdemokra
tams prasidėjo kryžiaus ke-| 
įias. Reakcija užpuolė juosi 
visu savo žiaurumu, ir ne vie- ’ 
nas musu draugu skaudžiai , , - .
nuo jos jau nukentėjo. vie-l demokratams aukų, 
nas Seimo nariu mums rašo;( ima siųsti so-Icialdemokratams per “Ke-

“Daug musu draugu ištremta, leivio” redakciją.
arba iš vieno apskrities i kitą, ■ ___________
arba i koncentracijos stovyklas LIETUVIAI KRINKA PO 
\ araiuose. Ikdiatas \ ra išvytu! mc a o a c a i h i. . . ... • , , VlbĄ PA8AUL1.i užsieni. Susirinkimu paskuti-! c
niuoju laiku visai neleidžia.| Lietuvos laikraščiai pra- 
Net liaudininkams neleidžia su- nesą,kad per sausio mėnesi 
surinkti. j iš Lietuvos išvažiavo keli

“Tuo budu fašistinė valdžia 
nori visas šias organizacijas 
sudemoralizuoti. iškrikdyti ir. 
subankrutyti. Nes nedarant su-' 
si rinkimų šiuo sunkiu metu 
darbininkų organizacijos, ir 
taip jau netvirtos, gali visai su-, 
birėti.

“Cenzūra taip pat laivai žiau-| 
ri. ‘Socialdemokrate’ išbraukia 
veik kiekvieną Įžangini straips-Į 
nį ir šiaip nepatinkamas jai ži-j 
nias, o tuščias vietas verčia uz-ituva neteko arti 600 piliečių, 
pildyt nekalto turinio medžią-;Jeigu emigracija nesumažės, 
ga. j tai per metus ji pasieks 7,000

“Kas bus tolinus, sunku pa-žmonių. Prie caro valdžios 
sakyti. Ar Seimą paleis, ar ne? lietuviai bėgo daugiausia A- 
Ar kitą Seimą duos rinkti, ar'merikon, o dabar krinka po 
ne? Ar liksis Voldemaro kabi-į visą pasauli. Nedidelė musų 
netas, ar bus paskelbta karinė j tauta, ir šitai nėra vietos na- 
diktaiura? — Tai vis klausi-,mie!... 
mai, dėl kurių šiandien Lietu-Į -----------------
voje labai daug kalbama. I»ei j KADA LENKAI ATIDUOS 
kuriuos niekas negali duoti tik-, 
ro atsakymo. Ūkininkų Partija 
iš valdžios koalicijos jau išėjo;

ukininkija dabartine tvarka ne-J05 agentams tarpininkau- \ Revoliuciia Tškėlė tautu an- patenkinta. Ijant Lietuva . padariusi su prine^kdek

Įščionys ištikrujų pash isė. 
kad jie sutinka paiižti \ i!- 
nių lenkų armijos okume - 
joj patol, pakol neišnvk' 
Lenkijai pavojus iš Ru>: 
pusės, tai reiškia, kad jiv 
sirašė, jog jie atiduoda Vil
nių lenkams ir tuomi užbai
gia visus tuo klausimu gin
čus, Nes argi galima tikėtis, 
kad lenkai pripažintų kuo
met nors, kad pavojus jiems 
iš Rusijos pusės jau išnyk<»".’ 

autų ėjo 
ii' ji 
Tai- 

utartim.

Kova tarp tų dviejų ta 
per ištisus šimtmečiu: 
eis da per šimtmečius 
gi, einant tokia 
lenkai galėtų sugrąžint: \ ii 
nių musų krikščionim- tiktu 
ant “Sudnos Dienos."

zidentas nežiūrėjęs 
nomijos savo admi- 

o.. kaip Coolidge. 
ekonomijai, visuo- 

sutaupyta jau mi- 
.. iolerių.

si klausykit, ką apie 
C ulidge’o “taupumą” 

.uterius Harrison iš 
Mi»o.;ri.

I rašto Konstituciją?

i iš Lietuvos
šimtai žmonių į visas pasau
lio dalis, būtent:

Brazilijon 182,
Kanadon 137, 
Argentinon 132,
I Jungt. Valstijas 59

Į Afrikon 40,
Uniguayun 23,
Palestinon (žydai),6, 
Meksikon 5,
Australijon 1.
Taigi i vieną mėnesį Lie-

KODEL LIETUVA TAPO 
NEPRIKLAUSOMA?
“Naujienos” pa.-akė, j<>.-. 

Lietuva gavo iieprikla'1-o- 
mybę dėlto, kad pasaulyje 
paėmė viršų tautų apsispren
dimo principas.

Brooklyno “Vienybė” ne
nori su tuo sutikti ir sako.

"Kiti, vienok, pripažįsta I.k 
tuvos valstybės atsiradimą vi
sai ne tam principui, bet; 1/ 
lietuvių tautinės sąmonės su
brendimui per 40 metų, apra
šytam D-ro Alseikos knygelėje. 
2) rusų imperijos subįrėjimui 
ir Įsigalėjimui komunistų par
tijos Maskvoje, kuri paguldė 
rusų milžiną ilgiems metams 
ant nugaros. 3) sunykimui kai
zerio galybės ir jo "drang naci. 
Osten" politikos, 4) Lietuvių 
pasišventimui, karingumui ir 
pasiryžimui.”

Gerai, bet kokios gi bu\<> 
caro ir kaizerio galybių nu
puolimo pasekmės? Laisve 

i visoms pavergtoms tautoms!

tiek įbaugino, kad iki šiol nie- neišnyks jai pavojus iš Rusi- 
kas nedrįso prieš smurtininkus 
balso kelti. Net Seime socialde
mokratų frakcija negavo žodžio 
pareikšti savo pi otestą dėl per
versmo.

“Bet per du mėnesiu žmonės 
apsiprato su tautininkų ir ka-Į

** VVaLA , _ . —

jų nebijoti. Jau eina kalbos. Į y ra abiejų pusių užginei ja- 
xad šį pavasari turi būt sukili- ma^jr kad nežiūrint tų liz
inas. Dalis kariumenes, net da-^nčijimų, sutartis esanti 
iyvavusi perversme, dabar pa-!tikrai padaryta.
mačiusi apsivylimą ir norinti: Kodėl gi^Lietuvos ir Len- 
grąžinti konstitucinę tvarką, kijos valdžios turėtų tąsu- 

ienu žodžiu; žmonės laukia is- tarti nuo pasaulio slėpti? 
ganymo, Jaukia išvadavimo ftslodei, sako “Berliner Tage- 

.;-iai valdžiai visiškai netiki. Mes trnroennrirldrif^c ksd
» ■

.odei manome, kad smurtinin
kai vasaros nesulauks. Visuo
menėj jie neturi jokio pamato.: 
Gyventojų opozicija pereina Į 
dea py kantą ir griežtą norą va
ryti smurtininkus šalin.”

• • 1 S** J1 c

šitokioj padėty, žinoma, krašte, 
galima visko laukti, ir todėl 
įabai svarbu, kad Socialde
mokratų Partija butų stipri 
ir pasiruošusi kiekvienam 
Įvykiui pasitikti. Pavyzdžiui, 
jei bus paskelbti nauji Šei
nio rinkimai, musų drau
gams reikės išplėsti kuopia- ■ 
čiausią p-54--- - —
A • 1 *

. TT. - x i kaip ji patvirtino,jos puses. Ir Lietuva su tuo! r
sutikusi.

Vėliaus betgi šita žiniai
; buvo užginčyta iš Kauno ir;
!iš Varšuvos. Bet “Berliner! 
iTageblatto” koresponden-'

____________ | _ -tas, kuris tą žinią iš Rygos į 
dėmu skorpijonais, ir pradeda\paskelbė, taip ir sakė, kad ji 
Ji nebijoti. Jau eina kalbos,;yra abiejų pusių užgineija- 
Kad ši pavasari turi būt sukili- kad nežiūrint tų už

blatto” korespondentas, kad 
ji yra sąmokslas prieš Rusi
ją. O sąmokslas turi būt sle
piamas. Rusija yra mirtinas 
Anglijos priešas, ir Anglija 
mato neišvengiamą karą su 

■ Sovietais. Todėl jai reikalin- 
<ga yra papėdė Pabalti jos 

, iš kur butų galima 
vesti karo operacijas prieš 
Tarybų Respublikas. Bet 
jeigu Rusija tuos planus ma
tys, tai ji galės juos sugadin
ti. Užtai ir slepiami Anglijos 
agentų darbai Pabaltijos 
krašte.

. . .. Kad tarp Lietuvos ir Len-
■ y agitaciją, pasiekti, kijos valdininkų buvo kaž- 

kįekvieną darbininką ir vai- kokios slaptos derybos Ang- 
taeti, ir nusviesti jam tikrą Ii jos agentams dalyvaujant, 

dhlykų stovį. Reikės atremti taj jau Vilniaus ir Rygos lai- 
priešų šmeižtus. Reikės iš- kraičiuose buvo-rašyta ke-
leisti daugybę literatūros ir 
p0 visą kraštą ją išplatinti, 
šitam darbui reikalingi pini
gai, o musų draugai Lietuvo- 
voje jų neturi. Pinigai reika- j Vaughan ir kad tenai prasi- 
liųgi netik galimiems Seimo dėję kokie tai posėdžiai tarp 
iifrikiinams, bet ir kasdieni- Lietuvos krikščionių ir Len- 
njam Partijos darbui. Dabar < Rijos valdžios atstovų.
visas Partijos išlaidas pa-j Taigi mes esame linkę ti- 
dengia Seimo frakcija ir ke-.’-^f ’--J *-* ----->—•-
liatas kitų inteligentų. Dar
bininkai, kurie priklauso 
Partijai, negali pinigais pri
sidėti, nes jie jų neturi. Dau
gelis jų ir darbo neturi.

• Taigi jie laukia paramos' 
iš Amerikos. Ir opiausis pas 
Įuos klausimas šiandien yra: 
Ar ■sum* amerikie-

t Padėti mes privalome. 
Mes kėlėm protestus ir

kėti, kad tokia sutartis, kaip 
sako “Berliner Tageblatto” 
korespondentas, galėjo būt 
ištikrujų pasirašyta. Jeigu 
taio, tai klausimas kįla, ar 
ištikrujų Vilnius bus Lietu
vai sugrąžintas?

Šitam mes tikėti nenorim. 
Jeigu sutartis ištikrujų yra 
tokia, kaip iš Rygos buvo 
paskelbta, tai jau aišku, kad 
lenkai nemano iš Vilniaus 

ra- trauktis. Jeigu Lietuvos krik-

“Socialdemokratas” rašo: ir palinkimų žmonės, kaip 
Nuo pat pirmosios perver- Pab> Tomkus.

smo dienos ir iki pastarųjų Kiti dešiniųjų tuo tarpu 

reikalą pakeisti konstituciją, menkai užsimoja. Butų sun- 
Su dideliu atsidėjimu tą ku trumpam straipsny su- 
klausima nagrinėja ir tauti- traukti visus dešiniųjų išve- 

' krikščionių bloko lžicjimus, taigi paminėsim 
: daro nutarimus ')ent svarbesniuosius.

|į

dienų nesiliauna kalbos"apie yra atsargesni, bet ir jie rie

■ ge o ekonomijai nu- 
i.an užteks nurodyti, 

Baltųjų Rūmų operaci- 
> randasi vien tik pre- 

zinioje.
etais Wilsonas išlei- 

' . .>0.
metais Hardingas iš- 

»(M), o 1923 metais 
c išleido $349,000.
aip'tik valdžią paėmė 

t . ze. tuojaus 1924 metais 
Vlvi-ta $450,(>00, sekan- 
l‘.i25 metais $411,000. gi 
ai s 1926 metais net

ninku ir
laikraščiai
jų suvažiavimai, pagaliau, 
svarsto ir dabartinė vyriau
sybė.

Suprantama, delko musų 
vadinamai tautiškai-valsty- 
biškajai visuomenei tas 
klausimas taip parupo ypač 
dabartiniu metu. Perversmo 
paruošėjai, vykdytojai ir jo 
užtarėjai piktai sukliuvo su 
musų konstitucija iš pat pir
mojo žingsnio, perversmą 
darant. Jie turėjo peržengti 
konstituciją keliant pervers
mą. .jie gavo prasilenkti su 
konstitucija, sudarant naują 
Į vyriausybę. Konstitucija

l ai ve, kaip tikrenybėj iš-1 jiems nuolat kliūva ir dabar, 
n v.i ”.o Coolidge “taupu-1pasiėmus kraštą valdyti, 
irias" L”Klius ir ateity tiek, kiek jie 

ir toliau bandys eiti pasi
rinktu keliu.

Skaudus susidūrimai su 
konstitucija yra neišvengia
mi dabarties šeimininkams, 
nes jų tikrieji siekimai eina 
visai kiton pusėn, negu tas 

• kelias, kuri pasirinko musų 
_ Eis, kurdama laisvą, de

mokratingą Lietuvos Res
publiką.

Kas gi siūloma?
Drąsiausių ir aiškiausių 

siūlymų daro “Tautos Va
lia.” Ji sako: reikia Seimo 
durys visai užrakinti ir jo 

' raktas Įmesti Nemuno giliau- 
amžiaus, taip sian dugnan. Tuomet, su- 

pasakymą pat turi būt įleisti be jokios prantama. kelias Seiman už- 
s. nors jie butų gimę ir augtų dilgėmis, o kraštą pa

augę svetur. ’

tą.
prie
keliūtą pataisymų, kurių tik
slas yra Į _
ristis žvilgsniais imigraciją 
šeimynų nariams. Vienas to
kių pataisymų sako, kad jei
gu moteris yra Suvienytų 
Valstijų pilietė, taį jos vyras 
turi būt Įleistas be jokios 
kvuto>. nors jis ir svetimša
lio Aaturalizuotų piliečių 
vaikai, jeigu jie nėra da su-

palengvinti kai ku-;liaU(^

. o *. <7* z c. x j ~c

siimtų valdyti tokių pažiūrų vyriausybe.

Visų pirma dešinieji siūlo 
kitaip sudalyti patį Seimą, 

i Anot jų atstovus turėtų rink- 
į ti tik tie piliečiai, kurie bus 
; nukakę 24 metus, gi patys at- 
Į stovai turėtų būti ne jaunes- 
' ni kaip 30 metų. Tai reiškia, 
kad siūlytojai norėtų paša
linti iš rinkimų musų jauni
mą, labiausia veiklią musų 
visuomenės dali ir galima 
sakyti labiausia apsišvietu- 
siąją, kuri daugiausia prisi
dėjo prie nepriklausomos 
Lietuvos iškovojimo. Iš rin
kimų tuomet butų pašalinta 
beveik visa musų kariuome
nė.

Be to, siūloma panaikinti 
proporcionalis rinkimų bū
das, panaikinti partijų sąra
šus ir rinkti ne sąrašais, bet 
asmenis ir tai po vieną iš 

■kiekvienos rinkimų apylin
kės. Taip pakeitus rinkimus, 
i mažosios visuomenės grupės 
ir partijos beveik nustotų sa
vo vietų Seime ir jas sau pa
siimtų pačios didžiosios. Va
dinasi, kraštą paimtų valdy
ti stiprieji.

Pagaliau, Seimas norima 
; rinkti keturiems arba penke- 
riems metams. Tuo pačiu no
rima, kad kraštas negalėtų 
dažniau keisti savo atstovų 
jeigu net matytų reikalo kei
sti. Be to, norima atstumti 
liaudį nuo politinio gyveni
mo ir pripratinti ją, kad atsi
dėtų tik Seimu, prezidentu ir

'•VK, * V 1 1

5

Moderniški
Rūkytojai
Gerėjasi 
Gardžiu

Kvepėjimu 
Camel

RUKYTOJAI šio moderniško am
žiaus gerėjasi lengvu, gardžiu 
kvapsniu Camel—tas skonis ir geru- 
anas paeina iš parinkto tabako. 
Čamel’u populiarumas nuolat auga 
pas moderniškus rūkytojus, tas
suteikia jiems pirmybę už bile kokius 
kitus cigąretus. 
pagarsėjime Camel

Vartokit eiga r et u s 
kariavę moderninį 
kitų panašiu kaip 
kainos.

Savo rušyj ir 
yra pirmutiniai.

kurie yra už- 
pasauIĮ. Nėra 
šitie—nežiūrint 

Vįsuome. kvėpianti, visuo
met lengVąs—geriausias rūkymas 
koks kada buvo padarytas.
“IMKITE CAMEL.”

i f 9
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Seimo teisės mažesnė*.
Bet kas ypatingai svarbu 

siūlomuose pakeitimuose, tai 
sumažinti paties Seimo tei
ses ir perduoti jas preziden
tui ir vyriausybei. Dėlto bu
vo siūlymų, kad prezidentą 
rinktų ne Seimas, bet visas 
kraštas ir ne trims, bet septv- 
neriems metams. Preziden
tas turi gauti teisės pats vie
nas pastatyti vyriausybę, 
fiats vienas ją atstatyti. Va
dinasi, Seimas geriausiu at
sitikimu galėtų leisti tik įs
tatymus, bet nebeturėtų gali
mybės prižiūrėti, kaip kraš
tas valdomas. Visas apara
tas ' priklausytų nuo prezi
dento, nes jis skirtų ne tik 
vyriausybę, bet ir visus aukš
tesnius valdininkus, visus 
karininkus.

Seimas norima nustumti 
antron vieton ir kaipo ma
žai reikalingas norima šauk
ti tik du kartu per metus, po 
du mėnesiu kas kaitą, kad 
spėtų pasvarstyti valstybes 
biudžetą ir tik svarbiausius 
Įstatymus, įneštus pačios vy
riausybės. Suprantama, kad 
per keturius mėnesius Sei
mas ne ką suspėtų padaryti 
ir turėtų kraštui dar mažes
nės reikšmės. Krašto valdy
mas pasiliktų prezidento ir 
vyriausybės rankose.

• Koks viso to tikslas.
Tokie yra pamatiniai pa

keitimų siūlymai. Jų tikslas 
—atstumti žymią ir vargin
giausią musų visuomenės da
lį nuo krašto valdymo ir per
duoti jį turtingesniems, rink
tiesiems, patiems “išmintin
giesiems.” O išmintingiau
siais skaito save tie, kurie 
padarė gruodžio 17 dienos 
perversmą ir dabar siūlo 
konstitucijos pakeitimus.

h- kokiu pamatu tie siūly
tojai skaito galimu savintis 
liaudies pamatines politines 
teises, siūlyti suardyti de
mokratinio susitvarkymo pa
grindus?

Girdi, musų liaudis yra ne
susipratusi ; ji lengvai pasi
duoda partijų demagogijai 
ir todėl ji turi užleisti vietą 
tiems, kas geriau už ją mo
kės kraštą valdyti.

Lietuvos darbininkai ir 
ūkininkai tūkstančiais ėjo 
karo laukan, kai reikėjo išįį. 
kovoti laisvą demokratingą 
Lietuvą. Jų vaikai ir dabar 
tarnauja kariuomenėj, pasi- 
.ruošę’. ginti kraštą nuo jų 
priešų. Patys darbininkai ir 
ūkininkai yra musų Respub
likos pamatas nes jų darbu, 
jų mokesčiais laikosi visas, 
kraštas. Jie kas kartas vis są
moningiau ir su dideliu atsi
dėjimu neša visokias aukas 
musų krašto ateičiai kurti. 
Tai kas turi daugiau teisėj 
ir kraštą valdyti?

Bet konstitucijos keitė
jams ne tas rupi ir žodžiais 
jų neįtikinsi. Juos gali ir pri
valo įtikinti musų demokra
tinės visuomenės kietas pasi
ryžimas ne tik sau laisvę iš- 
kovoti, bet ir savo pilietines 
teises apginti nuo kiekvieno 
priešo, kas jis nebūtų.

10,000 BEDARBIU 
PASSAIC’E.

New Yorko socialistų laik
raštis “NewLeader” prane
ša, kad Passaic’o audėjij 
streikas, kuris tęsėsi apskri
tus metus, jau arti galo. Dar
bininkai dar laikosi vienoj 
dirbtuvėj, bet jeigu jie ir no
rėtų grįžti darban, tai nega
lėtų nes apie 10,000 darbi
ninkų yra be darbo. Streika
vo 12,000. Prasidėjus andai 
deryboms, tarp 2000 ir 3000 
sugrįžo* darban, c 
darbo nėra. Skurdas 
gas esąs didžiausis.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS '
CHICAGO, ILL.

Eolševikai yra nachalai 
ir šmeižikai.

Vasario 13 d. Northsidės 
didžiausia lietuvių draugija 
—Chicagos Lietuvių Drau
gija Savitarpinės Pašalpos 
laikė savo susirinkimą. Su
sirinkimas buvo tvarkus ir 
smagus, kol neatėjo bolševi
kai su savo “prošehiom.” 
Chicagos bolševikai visur 
lenda. Nėra to susirinkimo 
ar koncerto, kur bolševikai 
nelįstų. Taip buvo ir čia. Tie
sa, draugijoje yra keletas ir 
bolševikų, bet jų mažumė, 
tai jie sėdi ramus. Šį kartą 
gi atsilankė “svečiai” nuo 
kokios tai pasivadinusios 
save “Chicagos Lietuvių 
Draugijų Prieš-Fašistinės 
Tarybos” atstovai. Tie “ats
tovai” pranešė susirinkimui, 
kad jie atėję su labai svarbia 
misija. Išklausius jų praneši
mo, pasirodė, jog jie nori, 
kati šita draugija prisidėtų 
prie jų “bendro fronto” už- 
protestuot prieš Lietuvos 
smurtininkus kam, girdi, jie 
nuvertė gerą valdžią.

Susirinkime pasidarė ne
mažo sujudimo. Pirmasis 
kalbėjo Dr. A. Montvidas. 
Jisai nurodė, kad su bolševi
kais negalima dėtis Į jokį 
“bendrą frontą.” Bolševikai 
protestavo prieš fašistų nu
verstąją Lietuvos vyriausy
bę, kad ji buvusi negera ir 
nedarbininkiška. Dabar jie 
ir vėl protestuoja. O jie 
“protestuoja” todėl, kad ge
rai progai pasitaikius, iš vie
nos pusės galima dolerių pa- 
sižvejot, o iš antros — pa
kelti “palšųjų minių” ūpą, 
kurios jau pradėjo nuo bol
ševikų šalintis. Po Dr. Mont- 
vido kalbėjo drg. Ascila ir 
Julius Mickevičius. Juodu 
taipjau nurodė, kad butu ne
sąmonė prisidėt prie bolše
vikų rengiamo kokio tai 
“protesto.” Tokis prisidėji
mas suterštų tiktai draugi
jos vardą. Ant galo, esą ne
apsimoka leist bolševikams 
naudotis svetimų draugijų 
vardais. Balsuojant didžiu
ma balsų nubalsuota nepri- 
sidėt.

Ir kokia “herezija” pasi
darė bolševikų tarpe. Nieko 
nepešę turėjo išeiti. Bet to 
neužteko. Bolševikai čia 
“daug laimėjo.” Netrukus 
skaitome “Vilnies” vasario 
22 d. laidoj šitokį antgalvį: 
“Menševikai gelbsti Lietu
vos fašistams.” Toliaus jie 
daro išvedžiojimus, kaip 
menševikai “gelbsti fašis
tams.” Tai paprastas kas
dieninis bolševikų darbas. 
Jie siunčia savo “darbuoto
jus” į draugijų susirinkimus 
ar prakalbas, kad jie atėję, 
anot Dr. Montvido, pasielg
tų kiauliškai. Kada susirin
kimas eina ramiai, tai bolše- 
vikėliai nei iš šio, nei iš to, 
pradeda asilo balsu žviegti. 
Vėliaus rašo savo spaudoj ir 
šmeižia sau nepatinkamus 
žmones, sakydami, kad pub
lika kalbėtojus nušvilpė. Iš
tikrujų gi ne publika kelia 
triukšmą, bet keletas chuli
ganų iš bolševikiškų liogė- 
rių. Su bolševikais šiandien 
jau negalima gražiuoju susi
kalbėti. Žmoniškumo pas 
juos nėra. Jie bijo tiktai po- 
licisto.

Kodėl gi socialistai ar tau
tininkai neland žioja bolševi
kų susirinkimuosna ir nepra
šinėją, kad jie dėtųsi su jais 
Į bendrą darbuotę. O todėl 
jie taip nedaro, kad žino, 
jog butų savęs žeminimas. 
Bolševikai to neatskiria. Jie 
keikia, šmeižia sau nepatin
kamus žmones ar organiza
cijas, o apsisukę vėl lenda Į 
jų reikalus.

Šiaip ar taip, bolševikai 
žymiai susmuko. Netekę ša
lininkų, jie turi ką nors da
ryti — eiti prie bankroto ar
ba lįsti prie minių.

Reikia tiesą pasakyt, kad 
atsilankiusieji Į minėtą drau
gijos susirinkimą bolševikų 
atstovai pasielgė ši kaitą 
mandagiai. Jie nieko neto
liojo, bet perstatė dalyką ir 
laukė atsakymo. Bet dėl 
“Vilnies” šmeižtų, tai drau
gija yra labai Įsižeidusi. Vi
si žino, kad Čh. Liet. Dr-ja 
Sav. Paš. yra pažangi drau
gija. Ji jau atliko savo už
duoti ir buvo užprotestavusi 
prieš Lietuvos smurtininkus 
kartu su rengiamu Northsi- 
dės draugijų sąryšio protes
to mitingu Liuosybės Salėje. 
Tatai jai nebuvo išrokavimo 
dėtis prie bolševikų protes
tų. Don Pilotas.

bėjo, negu mokėjo ir iš savonėjo, negru moKeju ir savo 
kalbos padarė maišatienę. i 

•4 ___ _ _ * •• > • *Tokie kalbėtojai daugiau 
nieko nepadaro, kai tik at
grasina publiką nuo parengi
mų ir patįs save ant juoko 
pasistato.

Publikos buvo nemažai.
V. J. Z.

CLEVELAND, OHIO.
SLA. 14 kp. vakarienė.
Vasario 26 d , Lietuvių 

Svetainėj ivyko SLA. 14 
kuopos vakarienė. Svečių 
buvo 126 suaugę ir 29 vai
kai, išskyrus vakarienės ga
mintojus ir kitus darbinin
kus. Valgis buvo geras ir 
skanus. Už tai garbė vaka
rienės gamintojoms — Do
vydaitienei ir Venslovier.ei. 
Bet jos ir pavargo pusėtinai 
begamindamos vakarienę. 
Patarnautojos iš Jaunuolių 
Skyriaus, taipgi mandagiai 
patarnavo. Jokio programo 
nebuvo. (Mat toj svetainėj 
jokiu budu negalima turėt 
programas prie vakarienės, 
ypač šiokios dienos vakare).

Kurie dalyvavo vakarie
nėj, yra pasitenkinę netik 
vakariene, bet ir puikia Lui- 
zos orkestrą. Buvo visi links
mi ir nenoromis skirstėsi pri
siartinus laikui.

*, ♦ »
Vasario 27 d., Jaitės Sve

tainėj ALDLD. 10 Apskritys 
statė scenoje du juokingu 
veikaliuku: “Jaunystės Kar
štis” ir “Tarnas Įpainiojo.”

“Jaunystės Karštį” vaidi
no Telksnys, Baltrušaitis, 
Milunaitė ir Leikauskaitė. 
Telksnys bile rolę atlieka 
taip kaip reikia. Baltrušaitis 
neturėjo didelio karščio ir 
lošė tik pusiau, kaip reikia. 
Milunaitė ir Leikauskaitė lo
šė gerai. Jeigu jos prakti
kuos tolyn, tai bus geros lo
šėjos.

“Tarnas Įpainiojo” daug 
geresnis veikaliukas savo 
turiniu, bet daug prasčiau 
buvo suloštas. Pavyzdžiui, 
Ąrmonas toj rolėj buvo tik 
pusgyvis, nes jokios energi
jos neparodė. Earanauskaitė 
'irgi neturėjo energijos. Mi
liūnas, tarno rolėj, lošė apy- 
geriai, butų galima pasakyt 
ir gerai, bet bijausi perdaug 
girt.

Abelnai imant, '"negalima 
lošėjus perdaug peikt, ypa
tingai atsižvelgiant, kad tik 
pradiniai lošėjai lošė.

Ant galo dainavo A. Ž. V. 
D. Choras po vadovyste Jan
kausko. Šiuo tarpu biskutį 
prastėliau dainavo, tik “Mu
zika sukasi...” apygeriai 
skambėjo.

Beje, pradžioj buvo per
statytas kalbėt J. Žebraus
kas. Nežiūrint, kad pyks, 
bet turiu pasakyt, jog Žeb
rauskas persistatė sau publi
ką esant asilais. Pradėjo 
aiškint, kaip pirmininkė 
Kumštaitienė sakė, 10 Ap
skričio reikalus, bet tuoj už
kliuvo Kudirką, komunisti
nes partijas, Tarp. Darb. 
Apsig. ir kitus dalykėlius, o 
ant galo kvietė prisidėt prie 
ALDLD. kuopų. Reikia pa
sakyt, kad publika mažai 
kreipė atydos Į jo kalbą. Ša
ly manęs sėdintis Jankaus
kas pasakė: “Jeiguaš kalbė
čiau ir publika taip užsilai
kytų, tai bematant apleis- 
čiau kalbėtojo vietą.”

Žebrauskas ir kiti pradi
niai kalbėtojai turi atsimint 
tą patarlę: “Kas daugiau 
mąsto, tas mažiau kalba.” 
Gi Žebrauskas daugiau kal-

BALTIMORE, MD. 
Pruseikos “spyčius” ir vai

šės pas karčemninką.
Vasario 18 d. musų komu

nistiškos •'susaidės” surengė 
prakalbas su tikslu šiek-tick 
pasipinigauti ir savo politiš
kus priešus pakeikti. Šitam 
tikslui parsikvietė visiems 
žinomą munšainio “naikin
toją” ir gerą keikūną L. 
Pi-useiką. Kaip jis kalbėjo ir 
kaip jis savo priešus nieki
no/ tas skaitytojams nėra 
svarbu, nes kiekvienas iš 
musų žino • komunistiškus 
“spyčius.” Pasakysiu tik 
tiek, kad nežiūrint kaip daug 
jis rėkė ir taikėsi prie žmo
nių kišenių, bet mažai ką 
pešė, nes aukų surinko ma
žai.

Po prakalbai trįs “tavoriš- 
čiai” pasiėmė su savim “spy- 
kerį” ir visi keturi numarša- 
vo pas karčemininką į mun- 
šaino “laboratoriją.” čia bu
vo pilstomas munšainas apie 
šimto laipsnių stipramo ir 
buvo tartasi apie komunis
tišką r-r-revoliuciją. Bepils
tant iš pilno į tuščią, tasai 
nelabasis štofas pakirto pa
čiam generolui kojas taip 
biauriai, kad tik sėdėt buvo 
galima, o stovėt nei biskį. 
Prie šitos nelaimės prisidėjo 
dar kita — protelis atsisakė 
tarnaut. Na ir daryk tu žmo
gus ką darąs. Išėjus ant gat
vės apie trečią valandą ryto, 
pasirodė tikri stebuklai: mė
nulis ir žvaigždės tik suka
si ir kartais vos žemę nepa
siekia. Žemė gi svyruoja Į 
visus šonus, taip kad nega
lima ant kojų išsilaikyt. Ne
gana to, “spykerį” užpuolė 
pasiutęs žaksėjimas, susi- 
kliuksino jo storasis pilvas 
ir “revoliucijonieriški” che
mikalai sukėlė jame nelauk
tą “revoliuciją.” Prisiėjo ke
lis sykius smarkiai išsižiot 
ir... turėjo Įvykti “pervers
mas”... Kiti “tavoriščiai” 
parvedė “spykeri” Į namus ir 
paguldė Į lovą. Bet, biesas ži
no, kodėl jam teko atsikelti 
iš po palovės ir d a nelabai 
švariam padėjime...

Reporteris Pipiras.

LAYVRENCE, MASS. 
Biskučiai.

Musų kolonijoj prasidėjo 
didelė bedarbė. American 
Woolen Co. audiny eros visai 
. ilpnai dirba. Usvvoco Mill 
nuo 1 dienos kovo visai už
sidarė. Daugybė audėjų 
vaikščioja be darbo.

Naujos Anglijos audiny- 
čių kompanijos turėjo savo 
konferenciją, kurioje nutarė 
Įvesti savo dirbtuvėse po 54 
valandas darbo i sąvaitę. 
Dabar buvo.dirbama 48 va
landos. Tai yra tikras darbi
ninkų mulkinimas: darbo 
nėra, dirbtuvės užsidaro, o 
čia fabrikantai nori pailginti 
darbo valandas.

* ' * *
Vasario 20 d. visų progre

syvių draugijų ir kuopų btfvo 
bendrai surengtas paminėji
mas devynių metų Lietuvos 
nepriklausomybės. Prie šito 
parengimo prisidėjo ir Tau
tiška K. Parapija. Kalbėto
jai buvo kviesti nuo trijų sro
vių: socialistų, sabdariečių 
ir komunistų. Turbut dėl blo
go oro socialistų ir sandarie- 
čių kalbėtojai nepribuvo. 
Pribuvo tik L. Pruseika nuo 
komunistų.

Pirmiausia P. M. Choras 
sudainavo Lietuvos himną ir 
kelias kitas dainas. Kalbėjo

I

Orthophonic Victrola-Radiol* Sujungta No. 7-,.’. 
Ltslo Kaina $325.

Tai Orthophonic Victrola 
Sujungta su Radio!

JUS negalite padaryti geresnio investmento i mu
ziką ir pasilinksminimą visai šeimynai. Nueikit 
pas artimiausj Victoro pardavėją ir paprašykit 
kad jis parodytų jums ši puikų instrumentą. Jis 
paaiškins, kaip jus galite ji Įsigyti.

Vaičkus 
Vaičkus

Butėnas

Taipgi neužmirškit siu Victoro Rekordu
Piršlio Daina —Joseph
Knygnešio Daina —Joseph

No. 79079 10 coli ii 75c.
Vai Ku-Ku —Jonas
Oi Tu Žirge, žirge —Jonas Butėnas

No. 79080 10 colių 75c.
Gražios Mergos —Šv. Vincento .Lietuvių Choras
Miela širdžiai —šv. Vincento Lietuvių Choras

No. 78992 10 colių 75c.
Jau saulutė leidžias —Šv. Vincento Lietuvių Choras
Verda h'.ba kukulius —Šv. Vincento Lietuvių Choras

No. 78903 10 colių 75c.
čigonų Meilė—Vakas —Tarptautinė Koncertinė
Mylimoji—Valcas —Tarptautinė Koncertinė

No. 08783 12 colių $1.25.
Sari Vairas —Tarptautinė Koncertinė
Sapnų Vaitus —Tarptautinė Koncertinė

No. 08789 12 colių $1.25.
Katalogai Victrolų ir rekordų dykai ant pareikalavimo. 

Vartokit Vicloro Adatas Rekordams.
•Victrolų yra visokio didumo ir kainų, su arba be Radiola. 
Jūsų pardavėjas su mielu noru parodys jums visą eilę. Jsi- 
'tėmykite ši gerai žinomą Victor Vaizbaženkli.

Orkestrą 
Orkestrą

Orkestrą 
Orkestrą

The Neiv
Orthophonic "Vlctrola

Kas nieko neveikia, \ 
To niekas nepeikia.

vienas bendras minčių pasi-, EL1ZABETH, N. J. 
dalinimas apie meną ir. Anti-fašistinio bendro fron- 
sportą. Kas ką norėjo meno, 
ir sporto klausimuose, tai ir 
kalbėjo; tuom patim kartu 
ir apie vakarienę. Visi gyrė 
Gilio pagamintą vakarienę. 
Ištikrujų puiki. Po tų simpa
tiškų kalbų išsiskirstėm kas 
sau, nes jau buvo pradžia 22 
d. vasario.

Beje, laike vakarienės tū
la dalis traukė paveikslus 
Lietuvių Svetainėj. Žinoma, 
anglų laikraščio reporteris 
traukė tuos, kurie jam buvo 
reikalingi, arba kurie jam 
geriau patiko.

♦ # ♦

Vasario 22 d. Lietuvių 
Svetainėj Įvyko prakalbos, 
surengtus T. D. A. 11 kp. 
Buvo du “kalbėrojai.” Pir
miausia kalbėjo vietinis bar
škalas Mažeika. Kai jis kal
bėjo, tai publika irgi kalbėjo 
tarp savęs ir Į Mažeikos 
straksėjimą nekreipė jokios 
atydos.

Antras kalbėjo Liaudans- 
kas, kuris nesenai sugiįžo iš nio judėjimo už pasiliuosavi- 
Lietuvos. šiš pasakojo, kur mą iš kapitalistinės vergijos; 
jis ėjo būdamas Lietuvoje ir naikinant darbininkų orga- 
ką sutiko ir tt. Abelnai kalba nizacijas, žudant jų vadus, 
jo ir pasiliko tik kalba. Jo ir atimant visas politines bei 
pasakojimais kitas vaduotis sociales teises visai darbo 
negali. Jis savo kaltos jo- žmonių klasei, — žodžiu, fa- 
kiais faktais neparėmė. Prie šizmas stengiasi grąžinti se
to amerikiečiai, kurie seka novinę vergiją! Todėl kova 
spaudą, daugiau žino apie prieš fašizmą— turi būti ko- 
Lietuvą, negu Liaudanskas. 1

T.iriu pasakyt, kad Liau- sės. 
dansko kalba, ypač kaipo 
Amerikoj buvusio, labai pra- darbo žmones patiko fašisti- 
sta, turinti kupiškišką akcen- nė nelaimė, — fašistai susi- ’ 
tą. Liaudanskas daugiau tik
tu girto rolę lošt, negu kal
bėti. Et, apie tokius kalbėto
jus kalbėt neverta, nes visi 
žino tą gerai, kad kuris lietu
vių kalbos nors vidutiniškai 
taisykliškai nemoka, tai ko
kis iš jo kalbėtojas gali būt!

V. J. Z.

to pareiškimas.
Mes, Elizabetho, N. J., lie

tuvių kolonijos atstovai nuo 
šių draugijų ir organizacijų: 
(1) A. Darbininkų Partijos 
Lietuvių Frakcijos, (2) Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo Amerikoje 4 kp., (3; 
TarptautinioDarbininkų Ap
sigynimo Lietuvių Sekc. 8 
kp., (4) Aušros Pašelpinės 
Draugijos, (5) Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 3 kp., 
(6) L. Darbininkų Progres. 
Kliubo, (7) Giedros Kliubo, 
(8) Lietuvių Brolių Draugi
jos ir (9) A. L. Darbininkų 
Lifleraturos Draugijos, pa
reiškiame:

1) Kadangi fašizmas yra 
stambiosios buržuazijos po
litinė priemonė — Įrankis 
palaikymui darbininkų kla
sės ir abelnos darbo liaudies 
kapitalistinėje vergijoje, įve
dant kruviną diktatūrą ir 
mirties teismus naikinimui 
darbininkų klasės revoliuci-

va visos darbo žmonių kla-

2) Kadangi ir Lietuvos

organizavę ginklo spėka už
korė savo kruviną diktatūrą 
ant darbo liaudies, o kadan
gi mes esame surišti su Lie
tuvos darbo žmonėmis, kai
po musų tautos broliais ir 
seserimis.. kurie pateko po 
žiauria ir kruvina priespau
da fašizmo, iš kitos pusės, 
ten daugelio musų randasi 
seni tėvai, broliai, seseris ir 
giminės, o taipgi mes, kaipo 
darbo žmonių klasės nariai, 
privalome kovoti bendrai 
prieš bendrą priešą — fa
šizmą, todėl nutariame:

1) Kad šitas anti-fašisti- 
nis bendras frontas bus pas
tovus ; jis veiks tol, kol fašiz
mas Lietuvoje netaps galuti
nai sukriušintas.

2) Mes kviečiame visas or
ganizacijas ir draugijas, gy
vuojančias Elizabethe, prie 
šito bendro fronto kuovePį 
kiausia prisidėti.

3) Tų organizacijų be| 
draugijų, kurių vadovybėj 
randasi fašistų pritarėjų, 
mes kviečiame pavienius na-

KENOSHA,WIS. 
Prakalbos su dainomis. 
Vasario 20 d. Schlitz Sve

tainėje įvyko prakalbos, ku
rias parengė SLA 212 kuopa. 
Kalbėtojum buvo pakviestas 
drg. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius iš Chicagos. Pir
miausia Dailės Ratelio cho
ras sudainavo Lietuvos him-

• iną ir kelias kitas daineles. 
. J Dainuojant himną visa pub- 

’ °Paskui lika atsistojo, bet keturios rumi/lomno # e
nuo scenom irgi naliek-i nia yPatos <matornai komums-1 i % p,a_ tai) sėdėjo. Pabaigų* dai- 
Vorf to ” s.,n]aIiav’ i nuoti himną vienas iš publi-

klausa pirmininką: Bledamm.nkas, nepatsantj.^^^ dainuoyant himna 
a LiJeS o3d5‘^itoe keturios 
vęs^ttomėt sceniškos eUkoŠ!^-nin.fnkay ^;^k°iuį^da(^; . - - . .. . . .

tunmpt vi<» tOS ..vPatos nu* susiorganizuoti į tam
r ' ' veidus, tai sarmatijasi atsi- tikras grupes ir prisiųsti savo

stot, kad publika jų nepama- atstovus, kaipo nuo dalies 
lytų.” šitokia pirmininko pa- tos draugijos ar organizaci- 
staba buvo labai vietoj.

Potam buvo pakviestas 
kalbėti drg. Grigaitis. Kai- nius

VICTOR TALKINO MACHINECO. CAMDEN. N. J.. U. S.A.

vo J. Urbonas. Kalbėtojai ,ar ne, bet turiu pastebėt, kad 
pasmerkė juodąjį fašizmą.'sceniškos etikos jam unkšta. 
Tik Dr. Mikolaitis išsireiškė, Pavyzdžiui: išeinant antsce- 
jog pusiau sutinkąs su fašiz- nos jis eina pirma, 
mu. Aukų surinkta 30 dol. ji pianistė seka: nueidamas 
Aukos paskirtos Lietuvos 
našlaičiams. nistę paskiaus. Aš manau, 

kad tą “klaidą” reik taisyt* 3:

Vasario 22 d. prasišalino 
nuo savo vyro M. Grendienė 
su mergaite. Jos vyras turi 
bučernę ant Lawrence st. t .____
Dėl šito Įvykio Lavvrenęe’o neišpildo, _____ ___
senberniai, kaip teko girdėt, mokslą užmuša. Karolis Sar- 
turėjo “ekstra susi# »nkimą.” palius dainuoja vidutiniškai.

Bet žiūrint pagal jo mokini-
Vasario 23 d čia buvobib- mąsi, tai reikėtų pasakyt, 

listų misijos. Publikos pri- kad jis geriausia dainavo. Ir 
sirinko pilna svetainė. Taip jeigu jis butų buvęs Italijoj

galėtų sutverti savo parapi- gi jis tos “klaidos” nepada- 
ją. ‘ Senbernis. Tė, kurią Kudirka padarė.

jos.
4) Mes kviečiame, pavie- 

__ ; asmenis, kurie negali
smnKo pilna svaine. la p mu uuvęs lunijyj, fcė ( pirmiausia paminėjo prisidėti prie anti-fašistinio
atrodo, kad ir tabletei eia tai viršytų pirmesnes. Taip- j-į. l)p , • „1. P“; f «J“;¥^“"1°

CLEVELAND, OHIO.
Jozevskaitės, Kudirkos ir 

Sarpa!’?.us koncertas.
Vasario 19 d., Lietuvių

Duetas Jozevskaitės su 
Kudirka buvo geras.

Ant galo Basanavičiaus 
pagerbimui sugiedota Lietu
vos himnas: Kudirka solo, o

mirusiojo Dr. Jono Basana- 'bendro fronto per jokias or- 
vičiaus gerus darbus ir jo pa-; ganizaci jas. Įstoti Į Tarptau- 
nrorh:™,; paprašė publiką tinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 8 kuo- 
i mėnesinės

gerbimui
atsistoti.

Antru atveju drg. Grigai-i pą su 10 centų 
tis kalbėjo apie Lieuvos per-įin9kesties.

Svetainėje in-k<.".toz.wkailij?2ewl“!“ akomponavo irį
' i o *\ I i L- o m«i t o ••/-!

tės ir Kudirkos koncertas. 
Programo išpildyme dalyva
vo ir K. Sarpalius (ristikas). ypatų.

Programas buvo nepras-' 
tas. Jozevskaite labai maio-

versmą, nuodugniai išaiš
kindamas, delko tas pervers
mas įvyko ir kas ji surengė. 
Kalbėtojas pasmerkė smurti
ninkus visu griežtumu. Pub
lika smarkiu delnų plojimu 
kalbėtojui pritarė. Visi drau
go Grigaičio prakalba buvo 
užganėdinti. Net komunis-

įvisa publika pritarė.
Publikos buvo apie 1501

♦ * i

Vasario 20 d., Gulina Sve-' 
parengimas 
Apsigymmo tai ir tie kalbėtojui pritarė.

Po prakalbai buvo per- 
.. ..i rezoliucija prieš

nueit, tokiu budu ir ce (smurtininkus, kurią publika 
"’.č į - 'priėmė. Prieš rezoliuciją bal-

Publikos buvo Į150. O kai savo tik vienas fašistas.
užtraukė,; Ant galo buvo duodami 

klausimai, į kuriuos kalbėto
jas tinkamai atsakinėjo, nie
ko neužgauliodamas. Vienas 
karštas fašistas B. davė kal
bėtojui klausimą ir sakė ga
lįs eiti su kalbėtoju Į deba-

niai ir mikliai dainuoja. Jos tainėj buvo 
lyrinis sonrano balsas labai iTarptautinio _
malonu* ir jausmingas. Kuo-į Sėtuvių ir slavu kuopų. Pro- 
met ji dainuoja, tuomet ir gramas buvo, brt aš pavėla- skaityta 
aukščiausios ’cmpertkturos vau 1 
nervai sušvelr-.ia. žodžiu, remani jų nemačiau, 
retai mums tokių daininin- f '
kių tenka pasiklausyt? Ku-Luizos oraestra 
dirka irgi apygražiai dainuo-/ai atėjo keletas šokikų, 
ja ir yra prasilavinęs. Bet jo’ 
balsas labai lengvas ir dau-i Vasario 21 d. pas Gilių- 
giau veržiasi iš gerklės, o ne Gilį valgykloj buvo surengta 
iš krutinės. T<>kiu budu ne- Sarpaliui vakarienė. Vaka- 
priduoda dainai reikiamojo rienėj dalyvavo ir Kudirka.
jausmo. Prie to. maža ir gy- Taipgi keliolika vietinių, tus, bet tai pasakęs pats du-

____ 4.,..; x-ponrivj TTifoa ‘nRi^in KrAiu Pn iraVon’onm’ m/* nr»r IsiiiknnL. Pruseika, kun. S. Šleiųisir vumo turi ant scenos. Kitas abiejų lyčių. .Po vakarienei mė per duris laukan. 
Dr. Mikolaitis. Pirmininką-dalykas, nepaisant ar pyks, |tarp asmeninių kalbų, buvo Jaunikaitis.

Sekr. S. J. Liutkus.
Redakcijos prierašas. Dar

bininkų bendras frontas 
prieš fašistus yra gerąs daik
tas. Vienok reikia atsižvelg
ti, kas tuo judėjimu vado
vauja. Jeigu priešakyje to 
judėjimo stovi komunistai, 
tai bepartyvėms organizaci
joms, ypač pašalpinėms 
draugijoms, patartina būti 
atsargioms. “Bendras fron
tas” — tai naujas komunistų 
bučius “palšoms minioms” 
gaudyti ir pasigavus jų kiše- 
nius apkraustyti. Jeigu Eli- 
zabetho pažangios organiza
cijos mato reikalą anti-fašis- 
tinį bendrą frontą tverti, tai 
tegul ir to fronto vadovavi
mą pasiima Į savo rankas, 
neįsileidžiant į vadovybę ko
munistiškų elementų.

%

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

-i
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4. K E L E Į y i §

KAS YRA PAPROTYS? mok“;
i Kritika, i i adinasi, Tauras gaus dvi.

algas: vieną už laikraščio re-' 
oaga\imą, o kitą už knygos 
vertimą. O darbininkas* ku
ri' priguli prie ALDLD. ir 
remia "Laisvę,” gauna tik 
vieną algą.

Černiaus ve ką pasako: 
" Jeigu redaktoriams pri

sieitų dirbti tik redakcijos 
darbas, tai jie galėtų ir atsi
kvėpti. bet taip nėra. Drg. 
R. Mizarai teko pereitais;

-

i
valdžia iki šiol da nesurado, kur 
tie lapeliai buvo spausdinami ir 
kas juos platino. Daugiausia jų 
buvo paskleista kariumenės tar
pe. Paduodame čia šitą deklara
ciją ištisai, kaip ji buvo lape
liuose atspausdinta.]

—Gud mornink, Maike!
—Tik vieną 

mane neatėjai, tėve, ir jau 
lietuviškai užmiršai, 
man nepatinka.

—O tu, Maike, kaip tik 
mane pamatai, tai tuojaus ir 
kritikuoji. Ar tu mislini, kad 
tavo kritikos tai man patin
ka?

—Na, tiek to. tėve. Pasa
kyk, kur gi buvai? Žmonės 
kalba, kad tu pradėjai lan
kytis pas gyvanašlę.

—Neklausyk pletkų. Mai
ke. Vyčių generolas su bo
bom neužsiima. Neatėjau 
pas tave valuk to. kad buvau 
labai byzi. .»•_

-—Turbut norėjai pasakyt, tona? 
kad buvai užimtas, o ne “by
zi”?

—Jes. užimtas buvau.
—O ką gi veikei?
—Visų pirma, vaike, tai 

' turėjau mufytis i kitą pleisą, 
ba senoj auzoj rufas pradėjo 
lykyt.

—Kaip tu dabar šneki, 
tėve: angliškai, ar lietuviš
kai?

—O ar tu, Maike, nesu
pranti ?

—Aš. tėve, suprantu: bet 
lietuvis, kuris nemoka ang
liškai, tavęs nesuprastų. Tu 
maišai dvi kalbas Į krūvą.

—Aš tau sakiau. Maike. 
kad tu manęs nemokytum. 
Aš prie ruskių caro Alek
sandro vaiske služijau. su 
turkais ant vainos buvau ir 
patropijau atgal Į Lietuvą 
sugrįžt. paskui vienas pats 
i Ameriką kelią atradau, o 
dabar, mat, aš tau šnekėt 
įiepatropysiu!...

—Na, gerai, tėve, daugiau 
pastabų aš. jau nedarysiu.

—Olrait, Maike. jeigu tu 
manęs daugiau nekritikuosi, 
tai aš tau papasakosiu, kur 
as buvau. Visu pirma, kaip sakiau turčiau nersimirfvt i Smetona pareina, u sakiau, turėjau persimuty t į tiki Maike, ba jis turi regli. 
kitą auzą. Paskui buvo vy- —- - -
čių vaisko skodas arba susi
važiavimas, tai aš turėjau, 
stovėt prie durų už maršai-1 
ką, kad bedievių Į salę nepri- 
listų. O pereitoj seredoj bu
vo papielčius, tai reikėjo 
dantis plauti. Pėtnyčioj bu
vo švento Kazimiero šventė, 
tai musų parapijoj buvo di
deli atpuskai, o po nabo- 
ženstvos mano kūmas iškėlė 
imeninas, ba ir jis Kazimie
ro vardu krikštytas. Gi nedė
lioję turėjom blaivininkų su- 
saidės susivažiavimą, tai ir 
vėl neturėjau čėso pas tave 
ateiti, ba reikėjo munšaina 
naikinti. Tokiu spasabu, 
Maike, buvau byzi ir byzi 
rait tru.

—O kam jus, tėve, tą šven
tą Kazimierą garbinat? Juk 
jis buvo tikras lenkas ir Lie-

tuvai nieko gera nėra pada- 
sąvaitę pas ręs.

*Tas

"Gyvenimo" 2-rame nu
mery yra Įdėtas J. Daumanto 
straipsnis "Papročiai." Man 
parupo, kaip autorius aiški
na papročius.

Skaitau:
“Paprotys yra vidujinis 

impulsas, kuris verčia žmo
gų veikti, kalbėli, mąstyti. 
Tas vidujinis impulsas stum- 

•te stumia žmogų prie kukio1 
'nors veikimo..."

—Gana! — tariau sau. 
į Pora sakinių, ir jau aišku, 
ikad J. Daumantas nestudi- 
į javo psichologijos.

Paprotys yra ne "viduji- 
Įnis impulsas, kuris stumte; 
įstumia žmogų ką nors veik-; 
;ti." bei kartojimas to. kas 
pirma buvo daroma.

Štai, pavyzdžiui, vaikas; 
užsirukė pirmu kartu eiga-' 
'retą. Pirmu kartu durnai 
} jam negardus, ii’ jis numeta 
•cigaretą. nepabaigęs jo ru- 
;kyt, nes jis da neturi rūkymo 
į papročio. Bet jeigu jis pada-j 
jrys tokių bandymų keliasi 
[dešimtis, jis prie tabako taip! 
[pripras, kad be jo ir apsieiti' 
negalės. Ir tuomet mes pasa
kysim. kad vaikąs Įgijo net:-į 
kusi paprotį.

Bėgiodamas gatvėmis be 
priežiūros, vaikas išmoks ir 
daugiau netikusių papročių.

Kada mes paimsime visus 
papročius sykiu, tai jų sumai 
duosime jau kitokį vardą, 
būtent, būdas.

Taigi matome, kad papro
tys nėra prigimtas dalykas.

Įgytas kartojant tą pati

j
i

No. 10. Kovo 9 d., 1927.

["Keleivio“ redakcija gavo vaikytas Seimas ir areštuota 
kopiją tos deklaracijos, kurią vyriausybė, sukilėliai arešta- 
Socialdemokratu Frakcija Seime vo patį Respublikos prezi- 
huvo paruošus dėl 17 gruodžio dentą jo namuose ir apstatė 
perversmo. Kadangi smurtinin- sargybomis, iš Prezidento

metais suredaguoti “Darbi
ninkų Kalendorių" ir sutai
syti “Jaunimo Švyturėli.”

Kad jam teko tas darbas, 
tai visi žinom. Bet kodėl 
“Laisvė" neskelbia, 
Mizarai teko dolerių 
darbą?

•Jeigu skelbiat vargus, tai 
turit paskelbt ir atskaitas.

* * , ❖

"Laisvė No. 32, giriasi,
kad "komunistų" parengi
muose gražiai deklamuoja
ma apie Lietuvos fašistus. 
Easton'o, Pa. koresponden- 

i HSO .
“Perti

kiek 
už tą

kai nedavė socialdemokratams buvo pareikalauta, kad jis 
halso Seime ir karo cenzūra ne- priimtų senosios vyriausybės1 
leido musu draugams paskelbti!
tos deklaracijos spaudoj, tai ji 
buvo išleista ant atskiru lapelių, 
kurių buvo slapta atspausdinta 
ir išplatinta 10(1.000. Valdemaro

—Tas tai ne mano biznis, 
vaike. Šventas tėvas paskyrė 
ji Lietuvos patronu, tai ir tu
rim garbint. Matai. Lietuva 
tuomet buvo d a pusiau pago
niškas kontras. atsižymėju- bet i\. 
siu katalikų neturėjo, tai ne- aktą daug sykių 
buvo iš ko 
skirt. Dabar, žinoma, tai jau 
kita rokunda. Dabar jau ir 
musų tauta turi kuo pasiro
dyt dangaus akyse. Grigaliū
nas-Glovackis. kuri už vierą 
cicilistų valdžia buvo i tųr- 
mą pasodinus, bus pirmuti
nis Lietuvos mučelninkas. 

! —Tai kodėl jau ne Sme-
4 O

; * *

ga ir federantai. Tos partijos 
smurtu pagrobė valdžią, bet 
nedrįsta prisipažinti smurtą 
padariusios ir bailiai slapsto

mi už suklaidintų karių nuga
ros.

(Čia vieną paragrafą išlei- 
džiam. nes jis. jau yra "Ke
leivyje” tilpęs.—Red.)

.Jaunas Lietuvos darbinin
kų judėjimas, sujungtas so
cialdemokratų partijoje ir 
socialdemokratinėse profesi
nėse sąjungose, buvo dar per 

j silpnas dabartiniu metu ap
ginti demokratinę Respubli
kos tvarką. Bet darbininkiš
koji socialistinė demokratija 
nuo kovos prieš kuniginę ir 
fašistinę reakciją neatsisa
ko. Kiekvienas darbo žmo
gus gerai žino, kad tvarka, 
Įvesta Smetonos ir Voldema
ro bus negeresnė, kaip ta 
tvarka, kurioje mus laikė per 
šešerius metus Vailokaitis ir 

i Ambrazaitis. Todėl lieka 
I griežtos kovos kelias, į kurį 
kviečiame visus darbo žmo- 

jnes. Nes reikalas ginti kraštą 
!nuo fašistinio smurto, nuo 
skaudžių ir gal mirtinų Lie
tuvai Įvykusio perversmo pa
sekmių via reikalas visos 
n ūsų demokratinės visuome
nės.

Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai, Lietuvos demo- 
kratingoji visuomene! Da
bar metas jums prisiminti, 
kad liaudis pati turi ne tik 
’škovoti savo politinę laisvę, 
bet ir ją apginti nuo bet ku
rio pasikėsinimo. Lietuvos 
demokratingoji ateitis yra 
jūsų rankose.

Už demokratijos siekimus 
orieš liaudies teisių užgrobi
mus. už Konstitucijos ir de
mokratinės tvarkos apgyni
mą, išvieno su socialdemo
kratija! — štai obalsis, kuris 
dabar turi sujungti miestų ir 
kaimų darbininkus, valstie
čius ir visą demokratiniai 
nusistačiusią visuomenę ko- 

• voje prieš smurtą ir reakciją.
Seimo Socialdem. Frakcija. 

1926 m. gruodžio mėn.

atsistatydinimą. paskirtų 
naują ir pats pasitrauktų.’ 
Grąsinimais ir prikalbinėji
mais prezidentas buvo pri
verstas išpildyti sukilimo va
dų reikalavimą.

Gruodžio 19 dieną įvyko 
sekamas neteisėtas aktas. 
Seimas buvo sušauktas posė- 
din ne prezidiumo kvietimu, 
bet parėdymu tų. kurie Įvyk
dė perversmą. Seimo posė- 
din susirinko tik krikščionys 

! demokratai, ūkininkų sąjun- 
[ga, darbo federacija, tauti
ninkai, ūkininkų partijos at
stovai, trvs atstovai lenku' *■ * 
frakcijos, vienas klaipėdiš
kių, atstovas Kinderis, vie
nas žydų frakcijos ir Seimo 
pirmininkas Staugaitis — 
viso 42 atstovu iš 85. Kuo
met Seimo pirmininkas pa
skaitė Respublikos preziden
to atsistatydinimo raštą, nei 
vienas Seimo narvs dalvva- » •> 

vusių posėdyje, gerai žino
dami smurto Įvykius ii- Kon
stitucijos paniekinimą, nepa
kėlė protesto balso ir nepa- 

' reikalavo, kad teisėta tvar- 
jka butų atstatydinta. Tokit 
budu dešinieji Seimo atsto
vai sulaužė duotąją priesai- 

;ką, pamynė po kojų Konsti
tuciją ir įstatymus ir tuo pa
čiu jie patys nebegali skai
tytis teisėtais atstovais. Dėl 
to ir naujo prezidento rinki
mai yra neteisėti. Tie prezi
dento rinkimai tiktai dai 
kartą sumindžiojo Dievo Vi
sagalio vardu paskelbtą 
Konstituciją. Tiek pat ii 
naujoji p. Voldemaro vy- 

reikalavo' kad apleistų po'sė-, riausybė, atsiradusi iš smur-

Lietuvos darbininkai «ir val
stiečiai! Lietuvos demokra- 

tingoji visuomenė!
Po gegužės rinkimų reak

cinis krikščionių blokas ne
beteko valdžios. Susidarė 
nauja demokratinė vyriausy
bė. bet reakcininkai nenuri-

, i rftraukoje padeklama- Ištroškę aukštų ir pel- 
vo gražiai jaunos mergaitės ning-ų vietų tautininkai, išsi- 
apie Leniną

išistus."
\adinasi, tą pačią garbę 

atiduoda Leninui ir fašis
tams. Puiku...

* ♦

Cliffside. N. -J.
(lentas

ir Lietuvos fa- Hg? iždo pinigų krikščionys 
demokratai, ūkininkų sąjun- 
ga ir federantai’algų netekę 
kunigai, iš vietų pavalyti, 
prasikaltę vaidininkai ir vi
sokie spekuliantai subruzdo 
ir ėmė skubiai ruoštis prie | 
atviros kumščio diktatūros, j 
Jų pastangas rėmė savo už
jauta dvarininkai, stambus; 
ūkininkai ir dalinai buržua
zija. tikėdamies paimti kraš-j 
to valdymą Į savo rankas.

Šiandien reakcininkai 
smurto keliu vėl grižo prie 
valdžios. Naktį iš 16-tos Į 
17-tą gruodžio dieną Seimo 
nosėdin įsiveržė burvs kari- v * *

; ninku ir “diktatoriaus" var
du pareikalavo, kad Seimas 
[tuojau išsiskirstytų. Kuomet 
♦■Seimo prezidiumas iš jų pa- 
iV--; *' '•< - ‘
džių salę, kad jie gerbtų Res
publikos konstituciją ir Sei
mo suverenumą, karininkai, 
grasindami jėga, pareikala- 

; vo, kad Seimas išsiskirstytų 
per vieną minutę.

Įsiveržusieji karininkai 
prievarta nutraukė Seimo 
posėdi. Seimo pirmininkas 
ir vice-pirmininkas buvo su
imti, nuvežti generalinin 
štaban ir sulaikyti arešte. 
"Diktatoriaus" Įsakymu bu
vo areštuoti ir teisėtos vy
riausybės nariai. Iš laikomos 
sukilėlių nelaisvėj vyriausy
bės buvo pareikalauta, kad 
ii arba tuojau pasirašytų at
sistatydinimo aktą arba ji 
bus per pusę valandos išvež
ta Alytun. Kartu vyriausy
bės nariams buvo duota su
prasti, kad už jų saugumą 
kelyje lydintieji nesiima at-t<iavė save 
sakomybes. Tuo budu buvo; 
priveikta atsistatydinti teisė
toji vyriausybė.

Tuo pat laiku, kai buvo iš-

*

korespon- 
rašo, kad buvusis 

ALDLD. sekretorius “K. Ste
ponavičius užsidėjo puikią 
deligatesenų krautuvę netoli 
nuo savo senos krautuvės."

Reiškia, Steponavičius tū
li seną krautuvę ir užsidėjo 
kitą “netoli nuo savo senos 
krautuvės."

i

i

Todėl ab- 
kad paprotys 

verste verčia žmogų “ką 
nors veikti." Paprotys nega
li versti žmogų prie teko , , * .
nors." Jis lenkia žmogųlik-; ... . .
tai prie vieno dalvko: raky-’ eh. SteponaMCius irgi 
mo paprotys lenkia žmo^darbo.to i 
rukvt. gėrimo - gert. keik': >u uA!-!).LP.v,^Pona.v's»u-< 
mn —sunkiausiai dirbo tais me- 

' Da <lidesri absurdas yra Ąr
— , sakyt, kad paprotys yra j.^ricM,graike sav oJu^eneje
—Smetona, vaike, vra ge- pulsas, kuris verčia žmogų P’mgus. siųstus Agitacijos ir 

’ • ’ ‘ ; ... - . . . įų':-Lietuvos Darbininkų Gelbė
jimo F'ondui; o didžiausias 
vargas buvo, kai pinigus jis 
“siuntė" i Lietuva.

V. J. Z.

ir šventąjį pa- surdas sakyti

h r r\.- .

ras vyras, ale i dangaus ka- “mąstyt.'’ Paprotys kaip tik- 
jalvste jo nepriims. 
Į —Kodėl? ‘

—Nenoriu tau sakyt
—Jeigu jau šver 

mieia’. būdamas 
vaiko sūnūs, gali but dangų- gui prisieina 1" 
je. tai aš nematau, kode! kai jis susiduria 5 
Smetonai tenai negalėtų but dalykais, kuriuos sunku su
virtos. (prasti. Papročiui gi mąsty-

' —Vaike, jeigu tu tylėsi, mas nereikalingas. Jonas,
tai aš tau pasak’, siu šitą sek
retą. Ar prižadi, kad niekas 
nežinos?

—Prižadu.
—Žinai, vaike, Smetona 

yra turkas. O turkai Į dangų 
neina.

—Iš kur tu, tėve, tokią ži
nią iškasei?

—Man zakristijonas sakė.
—O kaip jis žino?
—-Jis girdėjo nuo kunigų.
—AŠ tam netikiu.
—O aš tikiu. Kaip ruskis

i

.

tai užmuša mąstymą. Žmo-t 
gus pripratęs prie vieno dar
bo, atlieka visai mechaniš- 

r.tas Kaži- kai, taip kaip mašina, be jo- 
mergos kio mąstymo. Protauti žmo-

tiktai tuomet MIRTIES BAUSMĖ ŠIMA- 
s^tPkia,1; TONI U NUŽUDYTOJ AMS

Vasario 10 d. Kaflo lauko 
teismas išnagrinėjo plėšikų- 

• galvažudžių Bagdono Vac
lovo ir -Jankūno Juozo bylą, 
kurie, kaip žinoma, per m. 
gruodžio 27 d. 9 vai. vakaro 
išžudė šimatonio Jono šei
myną. Teismas, išžiūrėjęs 

nusi
kaltusius ii* nusprendė: ati
mant iš jų visas pilietines tei
ses sušaudyti. -Jiems duota 
4s valandų laikas paduoti 
prezidentui prašymus jų pa
sigailėti.

PASTABOS
■ I

"Laisvė" No. 32. š. m. ap
rašo “Laisvės" Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimą. La
bai nusiskundžia, kad redak- bylą. rado juos visai 
toriai turi daug darbo. Girdi, 
be laikraščio “redaktoriams 
prisieina ir kitokių darbų at
likti. Šiuo tarpu, paveizdan, 
d. V. Tauras verčia Jaros- 
lavskio knyga apie Leniną.

anais metais su turku vaja- Tai yra ALDLD. darbas ir 
vojo. tai daug turkų buvo . 
paimta i plieną ir atvaryta i 
Lietuvą. Vieni iš jų paskui 
sugrįžo Į Turkiją, o kiti pasi-

’ liko Lietuvoj. Taigi sakoma,
1 kad iš vieno tokio turko ir

i Ir aš tam

1-i

turkišką nosį. Tik tu. Maike, 
niekam apie tai nesakyk:

—Ne, tėve, aš to niekam 
nesakysiu, pakol neištiisiu, 
kiek tame yra tiesos. Taigi 

i einu tyrinėt.* <<

—Olrait, Maike, pasimu- 
tvsim kita svki.

LIBERALAS PERĖJO SO
CIALISTŲ PUSĖN.

Kapitonas Wnliam W. 
Be n n kuris p?r ilgus metus 
buvo Anglijos liberalų parti
jos atstovu parlamente, aną
dien paskelbė viešai, kad jis 
pameta tą partiją ir pereina 
socialistų pusėn, nes Įsitiki- į 
n kad tik vieni socialistai 
eina :t'njoju progreso keliu. 
Kiek p. ’au toki pat žirų, 
nį padare M Ken
worthv

|

I 
! «

to ir Konstitucijos sulaužy
mo, negali būti ir nėra teisė
ta Lietuvos vyriausybė.

Perversmui Įvykinti buvo 
pavartota kai kurių kariuo
menės dalių karininkai. Ka
reiviai buvo išvesti gatvėn 
melagingu obalsiu eiti mal
šinti sukilusius bolševikus. 
Ar gręsė Lietuvai komunistų 
sukilimas? Mes griežtai tvir
tiname: ne! Rusijos pinigais 
apmokami komunistų agita
toriai senai šūkauja Lietuvos 
darbininkų tarpe, bet jų Įta
ka žymiai sumažėjo kaip tik 
per paskutini pusmeti. Di
džiulė profesinių sąjungų 
dauguma. sukoncentruota 
socialdemokratų vadovybė
je, geriausiai tai parodė.

Mes per daug nekaltiname 
tų jaunų musų karių, kurie 
_______j suklaidinti arba
tiesiog buvo apgauti. Tikrie
ji perversmo kaltininkai yra 
smetonininkai, krikščionys 
demokratai, ūkininkų sąjun-

Laiškas iš Lietuvos.

X

Buvęs amerikietis M. V. 
rašo iš Lietuvos advokatui 
Bagočiui laišką, kuriame jis 

. šitaip nupiešia Lietuvos pa- 
' dėti fašistams užviešpata- 
1 vu s:
į “Musų tėvynė Lietuva sto- 
! vi ant kranto pražūties. Die
na iš dienos vis labiau aiškė-

■ ja. kad musų klerikalai de
rasi parduoti Lietuvą len
kams. Iš spaudos matosi, jog 
vokiečiai su anglais irgi gal
voja apie Lietuvos pasmau
gimą. Gaila, drauguži, musų 
amerikiečių pastangų, kur 
mes netik morališkai Lietu
vai daug gera padarėm, bet, 
kaipo tikri motinos Lietuvos 
sūnus, ir finansiškai ją parė
mėme, milionus dolerių su
dedami ant jos aukuro. Da
bartinė ‘grabiožų’ valdžia 
nei Seimui neduoda susi
rinkt ir eina .gandai apie 
konstitucijos panaikinimą. 
Taipgi žada biednuomenei 
atimt rinkikų teises. Lietu
vos ūkis artinasi prie ka
tastrofos. Pereitų, metų der
lius buvo prastas, javų par
davimui nėra, gyvulių niekur 
iš Lietuvos neišleidžia, pini
gų nėra, daugybė ūkininkų 
eina prie galutino bankroto. 
Jau ne vienas ūkininkas pa
liko savo ūkį ir išsinešdino į 
Kanadą arba Braziliją.”

PROHIBICIJA LĖŠUOJA 
MILIONUS.

Užlaikymas karo laivyno 
Amerikai lėšuoja $322,000,- 
000 metams. Užlaikymas 
prohibicijos mašinerijos — 
$527,500,000 metams. Ir vis
tiek prohibicijos nėra. Šian • 
dien žmonės daugiau geria, 
negu seniaus
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Stebuklingas kampelis.
Pereita rudenį i čia atsi

beldė tūlas bolševikų misijo- 
nierius. pasivadinęs Montel- 
los Petru. Jis čia prisirinko 
tiek medžiagos, kad jam už
tenka iMj’ iltrus žiemos vaka
rus rašinėt i Brooklyno “Lai
svę..” Tuos savo raštus jis va
dina “kelionės Įspūdžiais,” 
bet tuose, atsiprašant, “Įspū
džiuose” netiek jis rašo apie 
savo kelionę, kiek apie Lie
tuvos ir Vokietijos socialde
mokratus, visaip juos derg-; 
damas.

Pagalios Montellos Petras! 
atsiminė parašyti ir apie šios 
apielinkės munšainierius. Jis 
parašė, buk tūlas lietuvis 
farmerys susidėjęs su sve
timtaučiais, kilimuose ėmė 
virt munšainą, kad net už 
pusės mylios jų bravorą gali
ma buvo užuosti. Todėl, 
girdi, vieną kartą šerifas 
juos užpuolęs ir munšainie- 
riai savo švarkus palikę pa
bėgo. Bet sulyg švarkų šeri
fas suradęs ir kaltininkus.

Petreli, rašinėdamas Į lai
kraščius, laikykis bent kiek 
teisybės. Minėtas farmerys 
virė raugą ne su kokiais sve
timtaučiais, bet su tikru lie
tuviu, o iš pažvalgų abudu 
bolševikai. Pagal švarkus 
niekas juos negalėjo susekti, 
nes nors jiedu ir yra bolševi
kai, bet jų švarkai Trockiu 
neatsiduoda.

Taipgi bereikalo, Petreli 
kamuojiesi, norėdamas“Lai
svės’’ skaitytojus Įtikinti, 
kad tamsta važinėji Į Cana
dą. Žinok, kad kelias nuo 
Nevvport per Waterville ve
da ne i Canadą, o i Madison, 
Mė. papemę.

Puiki žiema.
Kaip matyt iš laikraščių, 

šiltesnėse valstijose šįmet la
bai šalta ir gili žiema, o pas 
mus kaip tik atbulai: sniego 
nedaug, pusnių nėra, keliai 
geri ir nešalta. Tik visa bė
da, kad darbai čia prastai ei
na ir žmonės, kurie neturi 
darbo, dejuoja.

Petro Pažįstamas.

Butų galima išrūdyti šim
tus Įvairių klausimų, kurie 
butų galima naudingais pa
daryti, jeigu mes butume su
siorganizavę Į stiprią viyjs 
šalies piliečių organizaciją. 
Todėl broliai lietuviai Ame
rikos piliečiai, priimkit šitą 
pakvietimą rimtai ir išdisku- 
suokit jĮ plačiai, išrodydami 
naudingumą ar nenaudingu
mą piliečių kliubų organiza
vimosi ir išdėstykit budus, 
kokie jūsų pažiūra butų gali
ma panaudoti prie šio darbo 
Įkūnijimo.

i 5 • '

dinęs beveik visuose veika
luose, kokie tik buvo išleisti 
lietuvių kalboj prieš pasau
lini karą. Žinoma, nekurtuo
se veikaluose jis vaidino po 
daug sykių. Todėl jei kas ga
li pasivadini “dramos tė\’u,” 
tai toks vai das, mano many
mu, priklauso B. Vaitekūnui. _____________
Nes kada B. Vaitekūnas pra- gy kurie kliubai formaliai 
dėjo vaidint, „tai kiti musų nutars prisidėti prie šio su-

iNaujienos Metams ir $10,000 
Apdrauda už $7.75

Pirma ir dar negirdėta proga visiems 
Amerikos lietuviams kurią teikia savo 
skaity tojams Amerikos lietuvių dienraš

tis — NAUJIENOS.

Pajieškau pusseserės Rasos Uždavi- 
niutės. gyveno l'hiladelphia, Pa.; Dar
gužiu kaimo, Valkininkų parapijos 
Kas apie jų žino, malonėkit pranešti, 
arba pati lai atsišaukia.

Jieva Keršiutė-Glaveckienė
5 Schi-ol st, D. B., Nashua, N. H.

5.

Visais reikalais, ypač jei-

“dramos tėvai” dar be keli- manymo ir organizuotis, ra- 
naičių bėgiojo. ........... ’ v •

Scenos Mylėtojas.
švkit Į Clevelando Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo 
komisijos narį:

M. A. Ruseckas, 
7416 Cornelia Avė., 

Cleveland, Ohio.

CHICAGO, ILL.
Vakaras pagerbimui seniau
siojo lietuvių artisto-mėgėjo.

Kovo 6 d. MeMažio Sve
tainėje Chicagos Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis pa
rengė pagerbimui B. Vaite
kūno jo 30 metų scenos dar
buotės jubilėjų. Prie tos pro
gos norėčiau kiek plačiau 
pakalbėti apie pati B. Vaite
kūną ir jo per 30 metų nu
veiktus musų tautos labui 
darbus.

B. Vaitekūnas'— tai gal 
vienintelis dar gyvas artis- 
tas-mėgėjas, kuris leidžiant 
caro valdžiai spalio 10 d., 
1896 metais suvaidino pirmą 
lietuvių teatrą 1 . _ . 
metų atgal. Gal ir nebūtų neturėdamas

CLEVELAND, OHIO.
Atsišaukimas i lietuvių Ame

rikos pil’ečių kliubus.
Clevelando Lietuvių Pilie

čių Kliubas pora metų atgal 
buvo sumanęs suvienyti vi
sus lietuvių Amerikos pilie
čių kliubus i vieną centrali- 
nę organizaciją, ir tuom rei
kalu buvo atsišaukta su už
klausimais i kitų miestų kliu
bus. Ant užklausimų gauta 
virš 50 laiškų ir beveik visi 
atsakiusieji tą užmanymą kos Lietuviu 
užgyrė ir pilnai pritarė.

192J JR- Dievo Ausroš Vartų Draugi
ja, Šv. Lamino Draugi ia, 
Lietuvių Katalikų Parapija. 
Lietuvių Ukėsų Kliub?s, 
Lietuvos Sūnų Draugija, Šv. 
Onos Draugija. Birutės 
Draugijėlė, Amerikos Lietu
vių Socialistų Sąjungos 61 
kuopa ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 

. • Paminė
ję Lietuvos nepriklausomy
bės įsisteigimą ir kovas už 
ją, taipgi tas aplinkybes, ku
rios suteikė Lietuvai galimy
bę tapti nepriklausoma, per
žvelgę Lietuvos užsienines 
ir namines bėdas josios ne
priklausomo gyvenimo me
tais ir priėję prie fašistų už
puolimo ir nuvertimo .liau
dies balsavimu pastatyto
sios valdžios ir užkorimo ant 
Lietuvos žmonių savo tero
ristinės diktatūros, priėmėm 
šią rezoliuciją:

Kadangi mes karštai rė- 
mėme Lietuvos kovas už ne
priklausomybę ir žymiai pri
sidėjimo prie jos palaikymo, 
pirkdami Lietuvos Laisvės 
paskolos bonus ir Įvairiai 
tam tikslui aukodami, ir ka
dangi visi Lietuvos klausi
mai mus gyvai interesuoja, 
todėl mes jauęiamės turi tei
sę ir skaitome savo pareiga 
padaryti ši pareiškimą dėlei 
Įvykusios fašistinės revoliu
cijos Lietuvoje:

Mes esame pilniausiai i. i-

i

’ LAWRENCE, MASS.
Masinio lietuvių mitingo 

rezoliucija.
Mes, Lawrence’o lietuviai, 

minėdami devynių metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuves, suėjome 20 d. va
sario i masini susirinkimą, 
kuri surengė bendrai Ameri- 

j Tautinės San
daros 1% kuopa. Motinos L -w y Y“ x •Vasario 9 d., 

Clevelando Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubas vėl pa
kėlė tą taip svarbų klausimą, 
ir tam tikslui paskyrė komi
siją iš penkių asmenų, kuri 
turės būtinai kliubų organi
zavimo darbą varyti ir, jei 
bus galima, Įkūnyti ji gyve
nimam __

Komisija priėjo prie išvė- Draugijos 37 kp? 
dimo, kad geriausia ir tinka- ’ 
miausia priemonė piliečių 
kliubų suorganizavimui yra 
šaukti visų Amerikos pilie
čių lietuvių ir jų kliubų suva
žiavimą arba seimą, kuriame 
butų galima tam tinkami 
planai išdirbti ir priimti Įs
tatų projektas.

Suvažiavimui laikas nu
matoma liepos 3 ir 4 dd., nes 
pripuola dvi dienos šventos 
ir bus patogu delegatams iš
važiuoti.

Vieta yra nužiūrėta Pitts
burgh, Pa., ne& toje apielin- 
kėje yra daug pilietinių kliu
bų ir iš visų pusių patogu 
privažiuoti. Tik dar nėra ži
nios, ką pasakys Pittsburgho 
veikėjai ir ten esanti kliubai 
ir ar sutiks priimti ŠĮ seimą 
pas save. Geistina butų, kad 
jie atsilieptų.

Kam reikalinga Politinė 
Sąjunga.

Politinė Lietuvių Ameri
kos Piliečių Sąjunga yra rei
kalinga štai kam. Gyvenda
mi Amerikoje mes turime

I

1
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Kiekvienas lietuvis vyras ar moteris, kuris prisius 
žemiau išpildytą blanką sykiu su $7.75 gaus dienrašti 
“NAUJIENAS’’ kasdie per visą metą ir Travel 
Accident Policy ant sumos $10,000. kuris bus apnioko
tas irgi jier visą metą. “NAUJIENOS” yra padariusios 
sutartį su Inter Ocean Casualty lnsuiajice Co., kad 
“NAUJIENŲ” skaitytojai galėtų pasinaudoti šita ne
paprasta proga. — už kelis centus apdrausti savo gy
vybę laike netikėtos mirties ar susižeidimo. “NAUJIE
NŲ” skaitytojas,turėdamas Travel Accident Policy. jei
gu netikėtai butų užmuštas — jo pašelpgavis gaus 
$10,000. arba jeigu pats netikėtai netektų rankų, kojų, 
regėjimo ir 1.1, gautų taipgi $10,000. arba jeigu eida
mas gatve ar viešo namo gaisre butų sužeistas gautų 
$500 ir t. t. Visi tie kurie prisius <7.75 iki Balandžio 
30 d., 1927 m. turi progą gauti “NAUJIENAS” kasdie 
I>er visą metą ir virš paminėtą Policy ant 
Tiems kurie užsirašys vien “NAUJIENAS” 
kaina $7.00.

Žemiau talpinamą blanką išpildykite ir 
: ' kiu su <7.75 prisiųskite i “NAUJIENAS”.
--------------------------------- - K A --- ------------------

NAUJIENOS.
1739 Si. Hal.-ted St.,
< hiea-o. III. • • ’

S GERB. "NAUJIENŲ" ADM.:
Šiuomi laišku prisiun.'iu 37:75 ir prašau už Šituos 

' pinigu- tuoj man pradėti .-*usii “NAUJIENAS kasdie per 
vi.-ą met.'*. ir prisiųsti TRAVEL ACCIDENT POLICY 

< sekamu adresu: 
f * '

V’arda- pavardė ...... ...... .........
Adresą.- (gatvė ar N’i)

SI <1000. 
metams

iškirpę

I

i

Amžius

J i

>

Mieste ir valstija ........ .......

Kam pa*ėdi pomirtinę ( ardas ir pavardė pašelpgavio)

Steponavičius, ’
Grigas. A. Sabaliauskas, . 
Tamulionis, S. Sabonis, J. 
Šleivis, P. Puidokas, P. Strr.-; 
vinskas, K. Vaiškaitis, J. * 
Kazlauskas. S. Veekys, B.1 
Stubeda, J. Yurkštasy kuni
gas S. Šleinis, P. Matulevi
čius. S. Pajarskas, J. Sky
rius. B. Markevičius, K. Dul- 
skis, J. Savulionis, J. Noi- 
vaišis, J. Pečiulka, v.__
ži aus kas, A. Švitra, J”. Kar> 

ilauskas, A. Stubėdienė, M J • 
Kinnil. J. Urbonas, M. Ja- 
kėliutė ir B. Vaitkunas. Visoj 
surinkta $19.50. Smulkių au
kų surinkta $10.57. Kartu 

. sudėjus $30.07.
Visų delegatu vardu tariu 

ačiū

I
I

Lietuvoj,įsisteigė ir pašilai-į
veikti politikoje, taip kaip1^1^’ ka.(1 .fašistinė valdž’.a 
veikia visos kitos pažanges- Lietu\ ojzįsisteigė ir pasilai- 
nės tautos. Šiandien mes ma- ko fašistų ginklais ir, todėl ji 
žai esam žinomi Amerikos į neatstovauja Lietuvos Iiau- 
visuomenėje, nes netm,imei<\ies.va*iosj'ieyianiie,neiuz- 
organizacijos. su kuria Ame-Įs,eniU(^e- IT- . 
nkos politikieriai į 

skaitytis.

«neyianne, nei uz- 
. Taipgi mes numa- 

i g-alėtų ’ torne> kad fašistai savo tero-‘ 
ozvc.v, Kartais pasitaiko į ™ ir įmatomu prielankumu 

r.....- vienas kitas lietuvis, kuris Lenkijai pastato pavojun nu-
Rygoje 30 supranta ir gali veikti, bet veistosios valdžios padary-

organizuoto tajų Lietuvos-Rusijos nepuo- 
tiek^varbu, kad jis vaidino!kūno užpakalyje savęs jau-pįmo sutarti, atkreiptą yy- 
pirmą lietuvių teatrą, bet i čiasi bejiegis ir negali vienas į™31181.*?1 P’?.e5 g^’bikiską
daug svarbiau yra tas, kad i veikti be pagalbos kitų. ; Lenkiją, o si aplinkybė zy- 
jis nuo to laiko paliko nuola-J P 
tiniu artistu-mėgėju ir šian- lui. mes

Prisiėjus svarbiam reiki- miai drąsina lenkus prie sa- 
MIiiu«ikiu-...v8v4>. --------—J neturime pamato vo užmačių Lietuvą pilnai
dien tebevaidina, kuomet ki-kuo remtis, norėdami statv- pasiglemžti.
ii lietuviu teatro pionieriai ti valdžiai reikalavimus ir _^1V° supratinu vaduoda- 
vieni anksčiau kiti vėliau jau protestus klausimuose, kurie j Pl,es1’ mes griežtai pasmer- 
senai paliovė vaidinę. B. liečia mus ir musų brolius fašistų revoliuciją ir
Vaitekūnas, taip sakant, už- nepiliečius. - j pasižadame neat laidžiai ko-
augo ir paseno kulturinį mu- Teisvbė. turime daugybę kovot!, ik1 jų valdžia bus pri-

ti lietuvių teatro pionieriai ti valdžiai reikalavimus ir Šiuo supratinu vaduoda-

Pajieškau savo draugo Vlado Kop- 
ko.-. Mikniūnų kaimo, Niedzingio pa
rapijos, Alytaus aps ričio. Turiu prie 
jo labai -vaib > reikalą. Jis pats lai at
sišaukia ar Kas apie ji ž.note malonė- | 
kitę prinešti š uo edresu:

JOHN DEGESIUNAS
25 Baiclav st., VVorcester, Mass.

Jie.-kau Antano Keršulio, girdėjau 
l!uk 1925 m. j.s gv veno Scraulon. Pa. 
Jis yra geras >mui’ i.dr.kas ir tur bro
li Petrą Iš Lietuvos paeina Reniui 
apskričio. Malonės pats atsisaukt ar
ba žinantieji teikeis pranešti (1 U)

WM. \VAi>T
422 CampbęU st., ' Akrun, Ohio.

PARSIDUODA AVALŲ 
KRAUTUVĖ

Store). Kas nori eit į bizr.jk 
gerą&roga. Parsiduoda pigiai ir ant 

i gei^ą?*ilygų. biznis geras, prie Maii| 
gatJĮįft randa nebrangi. Kurie norėti/ 
pergijiįjtrint, gali atvažiuot ir ištirt 
ant *^to.s. Savininkas važiuoja su rei
kalai į Lietuvą. Klauskite. 110)kalsi; į Lietuvą. Klauskite.

;?TAM. BAKANAUSKAS
12 High St.. Nashua. N. H.

FARMOS
, X*

-k PARSIDUODA 80 AKRŲ GEROS 
ŽEMĖS, geriausi bučiukai, gražus *>- 
4as, 2 ir pusė mailės nuo miesto. Kai
na $2<5OO {mokėjimas pagal sutartį/ 
Norintieji pirkti atsišaukite. f 1T > t 

NICHOLAS AUW
White Cloud, Mich. :■'.

Morta Norkaitė-Akunienč, pajieš
kau pusseserės Agnieško, Jaučkojitės 
ir Domininko Daunio, Užbiusčių Kai
mo. Papilės parapijos. Kas apie juos 
žino malonės pranešti aibi patįs teik
sis atsišaukti. (11)

MRS. MORTA AKU.',ES
2419 \V. (te-th st., Chicigo, 111.

PARMOS!
Geriausios farmos prie Lo veli ir 

Grand Rapids miestų, ant gerų kelių 
prie puikių marketų. Kas mvlit įsigyti 
puikią farmą, matykit arba ruivkit 
pas: JOS STANTON (I3> :

Realtor Loveli, Mich:

As, Antelė Kaminskienė, pajieškau 
seserų I.iudvisės ir Stanislavos po vy
rui Valantinienės. Keturi metai atgal 

I gyveno 4»>;;o Francisco avė., Chicago, 
i III Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų 

reikalą arba žinantieji malonėkit pra- 
; nešti, busiu dėtinga. (Iii

•JOSEPH KAMINSKI
Į 722 Betinett st., VVilmington, Dėl.
i---------------------------------------------------

Uršulė Mažiuknaitė, jieškau dėdės 
Pranciškaus Mažiukuos ir pusbrolio 
Antano Kasparaičio, abudu paeina iš 
Pavandenio parapijos. Meksodžio kai
mo. Seniau gyveno Chicago. III., da- 

I bar nežniau kur. Kas apie juos žino, 
malones pranešti arba patįs teiksis at- 

4 sišaukti.
i

412)
URŠULĖ MA2IUKNAITĖ

P. O. Box 113, West G roto n, Mus?SS.

f

MEDWAY, MASS.
PARSIDUODA GERA EARMA. 10 

metų gyveno ant tos farmos lietuvis 
ir nori lietuviai parduoti. Nors aš n<Į 
agentas, bet matydamas gerą progą; 
noriu kad nupirktų lietuvis. Jnešt rei
kia $4.o-M<. Medway yra keliolika fab
rikų. kur galina gaut darbą. PlatesJ 
rių žinių norint apie fartną ir mieste
li, klauskit, aš smulkmeniškai apra
šysiu. (12) .

JOSĘPil MIKOLOP
Box 136. Med*ay. Mass.

i

h
H’i

Pajieškau Petro Baranausko. Jono 
ir Kazimiero Danisevičių, visi Narei- 
konių kaimo, Pakrojo parapijos, 
taipgi ir kiti draugai, kurie mane pa
žįsta malonės atsiliepti. Ir kurie pa
žįsta minėtas ypatas, malonės man 
pranešti, kur jie randasi, už ką busiu 
dėkingas. (12)

JONAS ŠALTINSKAS
11697 E. St L>uis St., Detroit, Mich.

BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ 
ARBATA.

įnik ją karšią prieš gulsiant
Prašalinimuij&lčio. :
Sutvarkymui." kenenų. į
Paliuosavimėi vidurių. *
Bulgariškų Žolių (Kraujo! Arbata 

sutaisyta is tx rų žolių Ji pataiso 
krauja ir pagerina sveikatą. ;

' Parsiduoda Visose- Aptiekose 
arba aš pasiunčiu apdrausta pasta 1 
didelį šeimynišką pakelį už $1.25, ar
ba 3 pakelius už $3 15 aiba 6 už S5.25. 
Adresas: H. H \cn Sehlick. President 
l»>0 Ma v,' Building, Pittsburgh,"Pa,

j.! Redakcijos 
Atsakymai

visiems aukautojams.
Jonas Urbonas.

V. J. Z., Cleveland. Ohio. 
Jūsų korespondencijos, 

pastabos ir kitokie rastru 
. mums yra pageidaujami, 
i Ačiū už sandarbininkavim° . 
; Jeigu galėtumėt savo koloni- 

j 1paĮ_: joj sutveri socialistų kuopą.
: butų labai pagirtinas darbas.

Kubiečiui, Cliffšide. N J. 
—Galbūt Kliubo pirmininko 
“spyčius” ir buvo ne vietoj, 
•vienok jūsų korespondenci
jos netalpinsime, nes ji gali 
sukelti bereikalingų vaidų.

Ten Buvusiam, Neu'ark,
N. J. — Fašistinių “apvaikš- 
čiojimų” mes nereklamuojr- 
me. Netilps.

KENOSHA, WIS.
Kurie norit užsirašyt “Kelei

vi” arba kokiu nors knygų užsi- 
sakyt. gali kreiptis priemuiu 
agento, jis patarnaus teisingi1 i. 
Jo adresas: Jos Elijošius,
4401—22-nd Avė.,

Kenosha, Wis.

(-)

-

P AJ IEŠKOJIMAI

Aš, Kazimieras Dulskas, pajieškau 
savo draugo Juozo Manarevičiaus, 
1902 m. gyvenom abudu IVaterbury, 
Conn., o 1904 m. gyvenom Stubenville, 
Ohio. Dabar nežinau kur jis gyvena. 
Meldžiu atsišaukti arba žinantieji ma
lonėkite pranešti, busiu labai dėkin
gas. Noriu susirašvti laiškais. (12) 

KAZIMIERAS DUI.SKAS
84 Camden st.. Methuen, Mass.

• APSIVEDIMAI
Mes trįs draugės lietuvaitės pajieš- 

kome apsivedimui dorų vaikinų, tarpe 
30 ir 45 metų amžiaus. Prašome rašy
ti šiuo adresu: (10)

A. OI.ŠEVSKA
Klaipėdos iela 3. d. 6, 

J.iepaja, 1-atvija.---------------- - - ...
Pajieškau apsivedinrui merginos ar

ba našles tarpe- 10 ir 48 metų am
žiaus. Geistina kad butų laisva ir tu
rėtų šiek tiek turto. 
)5 metų amžiaus, taipgi 
turto. Atsišaukusioms 
teiksiu kiekvienai.

1111 So. 49-th avė..

10 ir 4S metų

Aš esu vaikinas 
turiu biskį 

atsakvmą su- 
A. V.

“ Ci *eio, III.

Pajieškau draugės apsivedimui; ga- 
i būti mergina, ar kad ir buvus vedus, 

nuo 3.5 metų iki 45 m. Aš turiu biznį 
Cnicag j. bet gelėčiau išvažiuot ir ap- 
sigyvent ir kitose valstijose. Norinti 
daugiau s-ižinoti parašykit laišką.

J. GREEN ' (11)
42)') S. IVestern avė . Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
N'orėči u gauti protingą ir kiek pamo
kytą. Aš esu 15 metų, turiu savo dirb- 
uv.-. r e'artoju gėrimų. Savo paveiks

lą p.i iųs it kartu su laišku. Adre- 
suo it: Bos 193 D (11)

R- 2. • IVarren, Jlich.

$2,000,000—7 GYDYTOJAI
Radolph Valentino gydyti buvo pa

kviesti 7 gydytojai, kuriems jis pasky
rė $2,00<>.o<hi. k:»d tik išgydytų. Bet 
buvo pervėlu ir jis mirė vidurių liga.

P. S Kiekviena- turi but 
su vidurių užkietėjimu. Kas 
venti, tas privalo prašalinti 
užkietėjimą su PYRAMID 
mis. Tik 2 doleriai.

1'. STANLEY
86 Stamfurd st., Boston, Maso.

atsargus 
nori gyĮ 

vidurių 
gvuuolė- 

(11)

__ I 
AGENTAI! į 

Nau;a> visiems relka'mgąs daiktai 
pradedant n»o vaiknTi baĮg&i9t dieĮ 
duku. Ne* »nt r.umirusią 'jiŽs'jyaJite 
padaryt pinigu. Ją< galite gauti keliĄ 
orderius kiekvienuose namuose. Leng^ 
vai dirbdami galėtumėt uždirbt) 
$25<*.(M) j sąv: :‘" ii daugiau. I,.ng>a| 
ir malonus darbas. Verta pSsiteimuu 
nėra jokią kaštu. (ii)’.

m alt. SPEC. co.
1217 N. Paulina st.. R. 30. Chicaeu.Ifl

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes i Lietuvą ant 

geriausiu laivu. Taipgi laivakortes iš 
Lietuvos. Lenkijos ir kitų šalių į A- 
meriką ir Kanada. Padarau doviernas- 
tis, Įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus į Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir. į ki
tas šalis. Užlai’ au krautuve visokiu 
reikalingi -usių dalykų. Iš toli 
visad kreipkitės:

JON AS SEKYS
177 Park st..

ar arti 
t)

Hartford. Conn.'

l’ajie<kau Marcisės Paviloniutės ir 
Petro Paliloniuko. Paeina iš Sabahš- 
kjų. Suvaiką gub., girdėjau, kad gy- 
vdna Nevi1 Yorke. Malonėkit atsišauk
ti arba apie juos žnantieji malonėki .e 
pralošti.

MARIJONA KARPAITčIUKĖ 
P. O. Bos 73, Danielson. Conn.

• Pajfėškr.n savo giminiu: Monikos ir 
Onos čelkiutės ir Vinco Ceikaus; gir
dėjau I ad jie visi yra Chicagoj Kilę 
iš Pavidauįo, netoli Važgirio; apie 25 
metai Amerikoj. Taipgi pajieškau 
Pranciškaus Mindaulio, kilusio nuo 
Jurbarko; girdėjau l ad gvveno Akrn- 
ne, Ohio. Kas apie juos žino, meldžiu 
man pranešti, už ka busiu labai dė
kinga. MRS. ANNA GRITZ

167 School st.. Cambridge, Mass.

NORU G\UT ADRESUS Iš KA
NADOS tu kompanijų, kurios išdirba 
mainom* Karukus arba Rudinas. Ku
rie prisius kompanijų adresus, skiriu 
50c. J. WERNIS (11)

12850 Arlington st.. N. Detroit. .Mich.
U. S. A.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
t Rusijos, jeigu tik įie sveiki ir gali 
' skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininku 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint infor
macijų. rašykit musų agentui, kuris 
turi 20 metų patyrimo laivų kompani
jose. (-y

ALENANDER S. LEW1S
45 Winds<»r <t._ MontreaL Canada.

I

i

Reikalavimai
MOTERIS NORĖTI' DARBO PRIE 

NAMU, tur
tų amžiaus, 
dos. Taipgi 
protingu v' ru 
'aišku. R. i’-I.Y
P. O. B>x 130.

2 margaites, apie 30 me- 
sveika ir gražios išvaiz

di' tų ir apsivesti su 
Plačiau suaižinot gali 

(11) 
Nasnua. N. H.

PtJIEšKU PARTNERIO, kuris 
mylėtų gyventi ant ūkės. Aš turiu 160 
akrų labai gero- žemės. 120 akrų 
juodžemio. o 40 akrų rrfaišytos. Norin
tieji atsišaukite, o platesnių informa
cijų suteilsiu laišku. Butų geistina, 
kad atsišauktu blaivas. (10)

E. Y. ZALENSKAS
R. 2, B. 19. Branch. Mich.

piliečių kliubų Įvairiuose 
miestuose, ir visi yra suorga
nizuoti su tikslu veikti Ame
rikos politikos lauke, bet 
veikiant pavieniui sunku yra 

Rusijoj neturėjo didelius darbus atlikti, at- 
Daug naktų pra- kreipti i save kitų domę, ir 

leista be miego perrašant tokiu budu kliubai tenkinasi 
veikalus ir roles. O kiek die- tik tuomi. kad turi pasisani- 
nų sugaišta išgavimui leidi
mo iš valdžios veikalus vai
dint! Kas nežino, kaip sun
ku paprasta n< žmogui buvo 
irieit prie gubernatoriaus...

B. Vaitekūnas per 30 me
tų savo darbuotės daugiau 
kaip looo sykių yra pa*’rn-

sų tautai darbą dirbdamas. 
B. Vaitekūnas pasakojo 
man, kaip jam ir kitiems mu
sų teatro pionieriams reikėjo 
sunkiai dirbt iki 1904 m., kol 
lietuviai 
spaudos.

dę ar pasibudavoję sau vie
tas. sueina, pasimato, ir visls 
jų darbas yra tame, kad p:i- 
sfdiskusuoja viename ai- ki
tame politiškame klausime, 
bet tas viskas taip ir lieka 
ant vietos, nes permaža jie- 
<ru nueit’ toliau nuo žodžių

versta pasitraukti ir iki liau
dies valia bus atsteigta nau
jų ir pilnai laisvu rinkimu 
budu.

Šalin fašistinė diktatūra!
Lai gyvuoja Lietuvos liau

dies valia!
Pirm. Jonas Urbonas, 
Rašt. Antanas Bagdonas, 
Ižd. M. Stakionis.

i 
i

I

Pajieškau savo žmonos Marijonos 
Ambrozienės, po tėvais Kapočiutės. 
paliko mane 9 d. vasario, su trylikos 
metų vaiku, išvažiavo su burdingie- 
rium Stasiu Vaidila nežinau kur. Jisai 
yra aukštas dailus vyras, o ji yra 
šviesių plauką, plonai šneka, biskutį 
rauplėta, paeina iš Lazdijų valsčiaus, 
o jisai iš Girkalnio parapijos, Raseinių 
apskr. Taipgi paėmė mano pinigą 
1018 dolerių. Meldžiu sugrįžti, bus vis
kas dovanota.

PETRAS AMBROZ.AS
1748 McDonough avė.. Scranton. Pa.

Pajieškau apsivedimui našlės arba 
merginos, katra turi savo farmą. nes 
aš norėčiau gyventi ant farmos. Pra
šau atsišaukti per laišką ir savo pa
veikslą prisiųsti. Be paveikslo neduo
siu atsakymo. Aš dirbu fabrike, bet 
man atsibodo vienam gyventi. Turiu 
pinigų ant pradžios gyvenimo. Esu 
42 metų amžiaus. P. A. < 11) 
Chaplin ( oal Co., Morgantoun. W Va.

NE VISI ŠVENČIA 
VELYKAS

vienu laiku: bet Amerikoj ir Lie
tuvoj ši metą Velykas švęs ba

landžio 17 d.
Tad. jeigu siunčiate šventėms 

■ pinigų — siųskite is anksto.
Jeigu keliaujat šventėms na

mo — rengkitės dabar.
Siunčiame pinigus i Lietuvą

! doleriais ir litais.
Siunčiame pinigus j Lenkiją. 

Latviją. Rus ją ir visas kitas 
valstybes, doleriais ir jų valiuta 
_ paprastu budu, čekiais-draf- 

; tais ir kaileliais.
Parduodame laivakortes, ke

leivių čekius ir tt.. priimame de
pozitus per laiškus ir atliekam 
visus kitus bankinius reikalus, 
suteikdami pilną garantiją.

Prsiėjus reikalui, dėl informa
cijų atsikreipkit i mus. adresuo
dami šiaip:

THE I’ENNSYLVAMA 
ekchamje BANK 
Eighth Avė.. B Skyrius. 

Ne* ork. N. Y.
H’.mc- Raiti'* Statės Bankas)

|

Pajieškau brolio Boleslovo Jasiulio- 
nio, Ramygalos parapijos, Grigai ų 
kaimo, Panevėžio apskr. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinote, teiksitės 
pranešti.

KAZ1UNĖ MATULIENĖ
1413 Nayang avė., Scranton. Pa.

LAWRENCE, MASS.
Masinio susirinkimo aukos.

Aukavo šios ypatos: po 1 
doleri — G. Kašetienė, M. 

, A. Palskis ir .J. 
Šarikaitė: po 5n contu .K

dolen — C 
lAmšiejutė, • c?._ . .
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Aš, Marijona Pareigaitė. pajieškau 
sesers sunaus Mateušo Pareigio, paei
na iš Lietuvos Vedegėnų kaimo. Rie
tavo* pašto, Telšių apskr.; apie 12 
metų kaip išvažiavo is Lietuvos, apsi
gyveno kur apie Chicagą, III. Dabar 
nežinau kur jisai yra. Turiu labai 
svarbų reikalą, .''aloriė-- ?ts šaukti ar 
ba kurie anie j: žino l-<k.,' ,»rai<c.-ti.
MISS MARY PAPEIGAITĖ
3 ■ 1 1-.'•• • Ne • art >' J.

PARDAVIMAI
FOTOGRAFISTAMS 

BARGENAS
Tikras hargenas įsigyti Stadiją!
Parsiduoda pigiai puikioj vietoj, vi. 

duryje miesto, singel name, ant pirmą 
lubu, moderniškai įtaisyta studija, su 
vėliausio išradimo įrankiais, fotogra- 
fuot galima nuo mažiausio iki didžiau
sio paveikslo, namie ar kitur, dieną ar j 
naktį, skirtumo nedaro. Lietuviu lai- i 
koma Į>er 27 metus, biznis labai geras. | 
Taip-pat didelis 
storu.
ninkas 
rintieji 
laišku.
tirt x

Lietuvių lai-
7 metus, biznis labai geras. 

" ’ Šlakas su Kodaks 
Priežastis pardavimo — savi- 
nelaimėje patrotyjo akis No- 
pirkt, kreipkitės ypatiškai ar 
Kainą suz ino.- t ant \ ieU II) 

W <. h IRI įkils 
” J OBŪB" lt , Ilazlę’oj' J'ą,

i
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Įvairios Žinios
DĖL KOKIOS PRIEŽAS
TIES UŽGEMA VYRIŠKO

JI AR MOTERIŠKOJI 
LYTIS.

Gamta nori palaikyti že
mėje ųj vybę. Nauja gyvybė 
atsiranda paprastai susijun
gus vyriškajai lyčiai su mo
teriška (patinui su patele).

SULTONAS NORĖJO 
ĮMESTI I JŪRES KE

LIATĄ PAČIŲ.
Prie Malajų salų stovėjo 

andai amerikiečių garlaivis 
“Preskieut Adams," pasi
ruošęs plaukti į Ceyloną. 
Ant laivu atvyko Mahcro 
sultonas ir pareiškė, kad jis 
nori keliauti į Ceyloną savo Jeigu kokios nors gyvulių 
broli aplankyti. "Ar turėsit rūšies 
mano šeimynai vietos?” 
paklausė jis laivo viršininko. {nei grėstų išnykimas 
Tas atsakė, kad vietos dėl 
vienos šeimynos yra. i u

Kartu su sultonu atvyko 
ant laivo ir 15 moterų, bet 
laivu viršininkas manė, kad 
jos tik palydėjo jį ir gris at- n ors priežasčių sumažėjo pa- 

neyrįžo, ir kuo- t *ių, lai tada pradeda dau- 
_• •---- 1, ;au ginui patinų, kol jų tiek

: pr iauga, kad pasidaro jau 
petelių permažai. Tada pra- 

■ <. da gimti daugiau patelių, 
į Lvovo universiteto prof. 
T. Ciesielskis šitą apsireiški- 

jrc.ą šitaip aiškina. Patino ar 
patelės molinos iščiuje pasi- 
darymas priklauso nuo vy
riškos sėklos senumo. Jeigu 
vvriska sėkla būna senesnėI •

l I š valandų, tai iš apsivaisin- 
įto tokia sėkla kiaušinėlio iš- 
,eina patelės. Jeigu.vvriška 
j sė kla jaunesnė, tai pasidaro 
putinai.

Pavyzdžiui, jeigu vienas 
gaidys turi daug vištų, tai 
jam tenka dažniau vištas ap
vaisinti ir apvaisinti daž
niausiai šviežiomis sėklelė
mis, todėl iš tokių kiaušinių 
dažniausia būna gaidukai. 
Taip pat jeigu eržilą lei
džiant prie kumelių, leidžia
ma dažnai, kad neišeina tar
po 18—20 valandų, tai nuo 
tokio apvaisinimo dažniau
sia gema kumeliai.

NUPLAKĖ KUNIGĄ.
Georgijus valstijoj tapo 

į areštuota 6 Ku-Klux-Klano 
: nariai, kurie paėmė iš bažny- 
■ čios kun. Jonės ir išvežę ji i 
į laukus nuplakė.

sumažėtų patinų ar 
patelių, tai to gyvulio gimi

nes 
imtų vis mažiau ir mažiai’. 
- tokiu budu galėtų visai iš

nykti. Bet gamta stengiasi 
tą spragą tuojau pripildyti. 
Pavyzdžiui, jeigu dėl kokių

gal. Bet jos i
met laivas-išplaukė į jūres, 
sultonas pareikalavo joms 
kambarių. Laivo viršininkas'• 
nustebo: “Ar jos visos va
žiuoja su tamsta?”

“Žinoma,” atsakė sulto
nas. “Jos yra mano pačios.”

“Tai nesusipratimas,” at
sakė laivo viršininkas. “Aš 
maniau, kad jos tamstos tik
tai pažįstamos ir palydėjo 
tiktai iki laivo... Mes tiek 
kambarių neturime...”

“Na, tai ir nesirūpink. Jei 
vietos nėra, tai galit keliatą 
mano pačių išmesti Į jūres,” 
patarė sultonas.

Kuomet laivo kapitonas 
atsakė, kad jis negalįs to pa
dalyt, sultonas pradėjo ji 
ramint:

“Koks čia skirtumas, ar 
kelios moterys mažiau, ar 
daugiau? Aš turiu jų čia pen
kiolika, ir da keliolika jų su 
25-kiais vaikais pasiliko na
mie.”

. Pagalios sultonas išsirinko 
vieną jauniausią ir gražiau- 
šią, o su likusiomis patarė 
laivo kapitonui daryt ką jis 
nori. Kapitonas sutalpino 
14 jų Į 3 kambarius. Sultonas* 
gi su savo numylėtine užsi
darė į atskirą kambarį.

Šitą'atsitikimą papasako
jo pats to laivo kapitonas 
Ross, kuris šiomis dienomis 
atplaukė su savo laivu i New 
Yorką.

JAUNIMO HIMNAS.
Galingi esam, nes jauni. 
Kilnios idėjos sušaukti. 
Mokslą imkim už vadovą 
Su tamsybėmis i kovą! 
Ir pasmerkę nelaimingus. 
Klaikius burtus prietaringus. 
Jieškom amžinųjų turtų. 
Ilgais amžiais proto kurtų. 
Mokslu, darbu mes šarvuoti. 
Šviesos gale vainikuoti. 
Į gyvenimą tik žengsini, 
! gerovę takus rengsim. 
Šviesos iškėlę žibintus.
Einam per’kaimus miestus.
Nugalėsim priešus atkaklius. 
Tamsybės prietaru; Migliu-, 
šviesą, dorą pamylėję.
Brolių rankom susitvėrę. 
Mokslą imkim ūz. vadovą. 
Su tamsybėmis i kovą!

Jut za- Kvnas.

DRAUGAMS.
Neliūskit draugai.
Jei spaudžia vargai.
Nerimsta krūtinėj širdis... 
Nes vien tik varguos.
Darbuos ir skausmuos
Paslėpta žmonijos viltis.
O dirbkim kantriai.
Galvokim laisvai—
ir laimė apšvies mums akis.

Laisva širdis.

Mikrobai ant ranku 
pavojus sveikatai

r. u v?.’: v k juos su šiuo 
-imančiu muilu

|V - . >bus surenki nuo šimtų
’■ • u« jus ir jūsų vaiki! turi 

•'.utinis kubiliukas, maz- 
pinigai, kitos—nesu-

tension institutas skelbia 
kurias rankos lik daik 

i pasiimti — nuo salėtą, 
kerlatinos.

rizikuoti! Saugiau 
cms vartoti — ir visa- 
:uilą nuvalanti mtkru-

I.ilėLuoy nvprily^’Ua
• iidiii. odai, trink mui. 
kūno kvapsnių. Bei 

.- Įlenda antiseptiškos pa
lus ---  apsaugo sveikatą,
švarus kvepėjimas, kurį 

— greitai nugaruojantis
— sako jums, kad čia 

O kai ntioi.l mažai,
t - šiandie.

ufebuov
HealthSoap

rankom vei<hii-xna<idynei

Laisvoji Sakykla.

1 No. 10. Kovo 9 d., 1927.

GRĘŽIA 8 MYLIU TUNE
LĮ PER KALNUS.

Per Cascade kalnus Wash- 
ingtono valstijoj dabar yra 
gręžiamas tunelis Great 
Northern gelžkeliui. Dabar 
traukiniai eina viršum kainų, 
bet jiems labai sunku tenai 
užlipti, o kartais ir visai ne
galima pervažiuot, nes aukš
tai padangėse sniego būna 
iki 50 pėdų gilumo. Išgręžti 
per kalną tuneli, nutiesti bė
gius ir pastatyti specialius 
elektros pajėga varomus lo
komotyvus atsieis gelžkelio 
kompanijai $10,000,000. 
Tunelio ilgumas turės 8 mv- 
lias.

GĄSDINA MOTERIS.
Chicagos ch’ropodistų pir

mininkas gąsdina moteris, 
kad jeigu jos nesiliaus nešio
jusios aukštom kur’-.om čeve- 
rykus, tai jų kojos išsivystys 
| arklio kanopą. Vaikščioda- 
mos ant galų kojų, jos neteks 
kojų pirštų, jiš sako. Arklys 
kitą syk turėjo koją su pen
kiais pirštais, bet dabar jis

jokio pavojaus nebus. Fašis
tų vadai nujautė, jog tūli 
liaudininkai geruoju pasi
duos, o su socialdemokratais 
'jie "apsidirbs.” Visa, ką fa- 
jšistai darė vardan “demo- 
įkratijos,” jie darė sužiniai, 
'sutiksiu. O komunistai, rei- 
ikalaudami “pilnos demokra
tijos” ir triukšmaudami, ne
žiniomis gelbėjo fašistams. 
Komunistai manė, kad ištik- 
rujų minia eina su jais, kuo
met jjems pasisekė užkariau
ti socialdemokratų šauktą 
priešfašistinį mitingą Kau
ne. Komunistai nesuprato, 
kad fašistai tyčia stojo ko
munistų pusėn, kad susilpni
nus socialdemokratus.

Tose aplinkybėse Lietuvos 
komunistų taktika buvo ne 
ta, kuri turėjo būt. Ir gal tik 
dėlto keli jų yra jau sušau
dyti, o kiti gal dar bus su
šaudyti.

Ir kol komunistai kars 
nis ant socialdemokratų, tol. 
fašizmas gers darbininkų 
kraują. Kuomet darbininkai 
pešasi, tai kapitalistams, 
dvarponiams, lengva juos iš- 
naudot.

“Laisvė” sako, kad prieš 
fašizmą “iš čielų partijų ir 
sriovių nebus galimas bend
ras frontas, nes tam kliudys 
klesiniai interesai.”

Tai kokie gi skięįingi in
teresai yra tarpe Socialde
mokratų Partijos ir Komuni
stų Partijos?

Mano supratimu, tarp mi
nėtų partijų yra „1__ ...
skirtumas, kad tų partijų va
dai vienoj partijoj negali su
gyventi ir nesuleidžia darbi
ninkų i daiktą, kad pastarie
ji bendrai kariautų prieš fa- 
šistus-kapitalistus. Ir kas sa
ko, kad negalima šūdam 
bendras frontas, tai tas jo 
nenori, o tik svajoja, kad 
“revoliucijos budu” panaiki
nus visas organizacijas, ku
rios nešaukia gvoltu už “Lai
svės” štabą ir už jos bever
tes pasakaites.

Kaltinant fašistus už nu
vertimą Lietuvos koalicinės 
valdžios, reikia kaltinti ir 
komunistus, kurie gelbėjo 
fašistams tą valdžią nuvers
ti, nors jie tai darė ir nesu- 
žiniai. .

Bale teteteteteMMMM m m

Palaikymui puikių $ 
plaukų naudok < f

I

DIDELIS PASISEKIMAS

Feenamint

su-

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

orivėda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medtkališkas 
Išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
grei’untu; jis palengvina ir gydo 

.liga apimta orią ir sulaiko gemalų 
augimą. » <

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

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

Malonus čiugumis, kaf.s 
palaiko pilvo regidiariš! u- 

, n-.ą. Vaikai r.yįi ji-

Apsisauvokit nuo užsiro- 
zinimo. G dykit kiekvieną 
įpjovimi), f-uizda ar įdrės
kimą su Stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonite 
užmuša bakte-ijas ir |>a- 
gHbtcfi gyti.

Engle Krand išaugino d: u- 
gtau sveiku kūdikių, tiekti 
visi kiti kūdikių maistai. 

'TSvtd&nA
EAGLE KRANO

CONDFNSID M ILK

l
IMes išdirbanti NIKAI

ir importuoja- __________________
me visokių ru- 
šių rankomis ’ 
dirbtas Itališ- 
kas Akordinas >■ 
geriausias t .. 
pasaulyje. 
Ant 10

I metų gva 
tik U)kS|^ntu^os.

I Musu kai
nos žeme
snės negu ...
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunčiam dykai. (-)

RUATTA SERENELI.I & CO
1014 Blne Island av. Dpt. 80. Chicaąo

Z

kitij išdirbėję. Dykai su

vi»; pilvo, b Urcg m*. 
ntaganių. kurio paeina ubo 
centų augimo nieko gereamo 
Kūdikiams ir vaikam* nėra, 
kaip

Mrs. WiMSiow»«

-CSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
fcain orijrinalis Baume 
iieng-.ie. Jis pradeda praša
lint skausmų nuo pat už
tepamo.
Gauk orijina*i Oancsz.skų

BAUME BENGUS
(ANMCzsiave >

i 
į
f I

150,000
“SKUBOTAI” NAUDOJO 

DEMOKRATIJĄ.
“Laisvė” No. 34. viename 

raipsnyje, rašo:
"Ir nepaisant kruvinos 

priespaudos, nepaisant gąs
dinimo tikybinių fanatikų 
pragaru, tos pačios demo- 

i kratijos budu likosi per Sei
mo rinkimus atstatyta nuo 
t esioginio valdymo didžtur
čių klasė.”

i Matot, “Laisvė” džiaugia
si. kad 1926 m. Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai tos pa
čios buržuazinės demokrati
jos budu atstatė nuo vado- 
' vystės kunigus ir ponus, o jų 
vieton išrinko kitokius žmo- 

!nes. “Laisvė” niekad netikė
jo, kad per Seimo (arba par
lamento) rinkimus darbinin
kai- gali atstatyt nuo tiesiogi
nio valdymo turčių klasę. 
Bet dabar pati parašė, jog 
tatai padarė Lietuvos darbi
ninkai.

O kiek prie to atstatymo 
turčių klasės nuo tiesioginio 
valdymo prisidėjo Lietuvos 
ir Amerikos komunistai?

“Laisvė” ir visas jos “in
ventorius” smerkė ir šmeižė 
socialdemokratus tuo laiku, 
kada ėjo rinkimai. Kitaip sa
kant, komunistai agitavo, 
kad Lietuvos liaudis už so
či a 1 d emokratus nebalsuotų. 
0 Lietuvos komunistų vadas 
Angarietis, kuomet ėjo rin- 

,kimų agitacija, pasakė: 
‘‘Reikia vesti aštriausia kova 
nrieš socialdemokratus, net 
jei kovą laimėtų kademai.’’

Tai tiek komunistai prisi
dėjo prie atstatydinimo 
didžturčių klasės nuo valsty
bės vairo.

Tame pačiame straipsny 
"Laisvė” sako:

“Darbo liaudis, pasijutus 
politiniai liuosesnė prie so
cialdemokratų ir liaudininkų 
valdžios, skubotai, rūpestin
gai pradėjo demokratiją 

. naudoti savo naudai ir reika
lauti iš liaudininkų ir social
demokratų pilnos demokra
tijos: legalizuoti komunistų 
partiją, pilnos laisvės spau
dos ir pilnos organizavimosi 

' laisvės.”
Šita ištrauka iš “Laisvės” 

parodo, jog kuomet tapo pa- 
liuosuoti politiniai kaliniai, 
tuomet jie naudojo demo
kratiją “savo naudai” ir rei-

be

KAS TURI “ANTANO 
TRETININKO PA

SAKOJIMUS?”
Prof. J. Balčikonis reda- 

guoja vyskupo Valančiaus 
pedagogiškus raštus ir jam 
trūksta “Antano Tretininko 
p . sakojimų” originalo.

To veikalo autentiškas 
rcakraštis apie 1889 metus 
buvo prof. Volterio 
tas į Ameriką 
r. dikcijai.

Surinktomis 
“Vienybės,” nė 
d -.kcijose to rankraščio ne
ri ri. Taip pat ir kun. Milukas 
nežino apie to rankraščio li
kimą.

Yra spčjcma, ka<» gal tas 
rankraštis yra pas D-ro An
dziulaičio gimines. Dr‘ An
dziulaitis buvo “Vienybės” 
redaktorium prieš kun. Mi
luką, bet jis jau miręs ir sa
koma turįs giminių New Bri- 
tain, Conn.

Pasiuntinybė bus labai dė
kinga, jei kas galėtų patiek
ti žinių dėl viršminėto t ank
ia ščio likimo.

Liet. Pas. Amerikoj.

nusiųs-
v leny oes

žiniomis 
“Garso”

ne i
re-1

I 
j

1
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AUTOMOBILIAI PERNAI 
U2MUŠĖ 6.693 ŽMONES.

komercijos D?n?>rt?.men- 
to Washingtone surinktomis 
žiniomis, per pereitus 1926 
metus Jungtinėse Valstijose 
automobiliai užmušė 6,693 

i žmones. Bet tai d a nėra pil-
luaib pirbidib, uee < doar ji> skaičius, nes jis paimtas 
tun kanopa. A r arklys taip j f ~ ?g d Jd .
pat nešiojo ceverykus su _____ *
aukštom kurkom, kaip i” mo-' v cmtu/y
terįs, mokytas chiropodistų' LAIVAS NUSKENDO.

; Angli jos pakrašty buvo iš
gelbėtas jūrėse vienas grai
kas jurininkas, kuris sako, 

įk-id graikų garlaivis, am ku- 
______  ____  rio jis tarnavo, susikorė su

28 d. Klaipėdos gubemato- kitu laivu ir po kiek laiko nu- 
rius paskelbė aktą, kuriuo ‘skendo. Ant laivo buvę iš vi- 
Seimelio rinkimai atidedami ' '■ žmoni', 
balandžio m. 8 dienai pasi- ------ --  —
remiant vienuoliktu rinkimų -0,537 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
įstatymo straipsniu dėl sąra- DARBUOSE.
šų sustatymo netikslingumo,1 Jungtinių Valstijų Darbo 
nes vienur įtraukti neturin- Statistikų Biuras praneša, 
tieji teisės baisumi. i<itnr nz>. pereitais metais prie įvairių kalavo iš liaudininkų ir so- 
jtraukti turintieji tei*ę bal-darbų šioje šalyje buvo už-'cialdemokratų “pilnos de
juoti. Liet. Pas. A. muštą 10,537 darbininkai, mokratijos.”

prezidentas nepasako.

RINKIMAI KLAIPĖDOS 
KRAŠTE ATIDĖTI.

Kaunas (Elta). Vasario 
28 d. Klaipėdos i

Matot, komunistai reika
lavo "pilnos demokratijos”! 
Argi tikras marksistinis ko
munistas gali reikalauti pil
nos demokratijos, kuomet 
viešpatauja klesos! Argi Ru
sijos komunistų diktuojama 
valdžia duoda pilną demo
kratiją’?

Jeigu vienos šalies komu- 
nistai neduoda pilnos demo
kratijos net patiems komu
nistams. kurie skirtingiau 
protauja, nekalbant apie vi
sus abelnai, o kitos šalies ko
munistai reikalauja “pilnos 
demokratijos,” tai kaipgi su
lyginti komunistų taktiką?

Pagalios, juk ir kademai 
arba dabartiniai fašistai 
tiek pat reikalavo “pilnos 
demokratijos” ir “pilnos or
ganizavimosi laisvės” kaip ir 
komunistai. O kuomet val
džia nedavė jiems “pilnos 
IcmoKratijos,” tai ir vieni ir 
viii gatvėmis vaikščiodami 
?ukavo visokias nesąmones 
r grasino valdžią nuversti. 

Ir dabar to šukavimo pa
sekmės yra: valdžia nuvers
ti ir jau "pilna demokratija” 
viešpatauja.

0 kai buvusioji valdžia 
<akė, kad ne- visa darbo liau
kis gali turėt pilną demokra
tiją, tai komunistai rėkė, kad 
iie mulkina Lietuvos liaudį, 
nors tas pasakimas yra gry
nai marksistinis. “Laisvė” 
pati štai ką rašo:

“Socialdemokratai ir liau
dininkai stengėsi apmulkinti 
Lietuvos liaudį, bandydami 
ja įtikinti, kad ne visa darbo 
liaudis gali naudotis demo
kratija...”

Vadinasi, buvusioji val
džia skiepijo Lietuvos liau
dies mintyje tikrą marksiz
mą. kuriuo vaduojasi viso 
nasaulio marksistinis prole
tariatas. 0 komunistai sakė 
ir dabar pati “Laisvė” sako, 
kad koalicinė valdžia “sten
gėsi apmulkinti Lietuvos 
liaudį.”

Aš gi sakau, kad Lietuvos 
komunistai per anksti pradė
jo naudot demokratiją ir 
perdaug, ypač kuomet Lietu
vos dabartiniai fašistai ėdė 
tą demokratiją kai alkani 
vilkai. Ir jeigu komunistai 
nebūtų “skubotai” naudoję 
demokratijos, tai šiandien 
Lietuvoj fašizmo nebūtų. 
Fašistai įgavo gana daug 
drąsos pult valdžią žinoda
mi, kad iš komunistų pusės

V. J. Zabulionis,

Jei Patrakę, Išbandylat 
Sekanti Vaistą

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

lio. kuris tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PRIRODYTUMĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

ar vaikas turi tuojaus rašyt pas W. S. 
Rice, 12-F, Main st., Adams. N. Y., 
kad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
puikų paakstinantį vaistą. TiP uždėki
te ant kytos ir muskulai tuojaus pra
dės ankstintus; jie pradedu susierlaus- 
ti, taip kad atidarymas natūraliai už
sidaro ir nebereikia paraišėio nešiot. 
Neužmirškite' parašyt, kad prrsių.ctų 
išbandymui dykai. Jei^u patrūkimas 
justi ir nekankina, beftkam nešiot pa- 
raisti per visą amžių* Rodei kentėt? 
Kodėl nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti j pavojų, kuris tūkstančius atvedė 
į operacijos stalą? Būriai žmonių kas 
dieną eina į gangrenos pavojų tik vien 
todėl, kad jų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo jų kasdieninių pareigų. Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas ir yca^Adėjęs išsi- 
gydyt nuo kvlos didumo kaip du vyro 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
šį kuponą.

ŠALČIŲ
Šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobu, užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
les. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Virš 150.00 mirčių kasmet kila iš 
priežasties šalčio.

Šalčiai reikia keturių dalykų — juos 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite šaltį, pa- 
liuosuokite vidurius, sustabdykite karštį.

. suvikrinkite sistemą.
I Hill’s tį padaro i 24 valandas — ir be 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės. 

Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tikrąjį 
Hifl’s ir pridėkite kada airis pradeda Vi
sos antickos parduod.- Hill's.

TtVYKIT KMNA . »
,KM> EI,TV Me.OSOty
■ R VVOTNA 

IJftZUTR

FLIT
UŽMUŠA 

Kandis, T arakonus 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

SU 
PAVEIKSI U

Draugai! Skaitykit ir
platinkit “Keleivį.”

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

I>ykai Nuo Patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
12-F Main St., Adams. N. Y.
•Jus galit man atsiusti dykai sam- 
palą jūsų paankstinančio vaiste 
nuo pati-ukimo.
Vardas ...........
Adresas .........
Valstija .........

SPECIALISTAS—PER 2S ME
TUS tori patyrimo gydymą oer- 
ganėių: Kraujo ligomis. Ner
vą) nirimą, Resmatizma fr te- 
kštg ir puolės Kgomi*. Gydo 
kaly vyrue, taip ir moterie pa
rėkia ingai.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanovet gtruat 
BOSTON. MASS.

Otvvtpia Tbeatra 
Room B

Patarimai dykai tik per paakinu 
taiką.

U

• ■* *1

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmu, 
Sustingusio sprando. Neuralgijos, Už- > 
sigavimų, Neuritis, žaizdų. Galvo3 
Skaudėjimo, Išsinarinimu, Skaudančiu 
Muskulą, šono, Krutinės ir Nugaros 
Skausmu, Nusideginimu, Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodvt nuo šš s įdrėski
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALBERT & GROBLEWSKI & CO. Plymoath, Pa.
“TRINKITE KUR SKAUDA.“

—
EXTRA! LANGTIESIU BARGENAI!

3t DIENŲ IŠPARDAVIMAS! PLIKUS PERLŲ KAROLIAI 
VISIŠKAI PIKAI.

MOTERIS! Štai puikios langtiesės siūlo
mos jums bar-cmi kainomis šios lar.Ktie- 
sės yra padarytos iš aukštos rūšies mezgi
nių, su puikiausiais makrais, kaip matot 
ant paveikslo. Micra 3 jardai ilgio ir 52 co
liai pločio. Išsimazgoja gražiai ir laiko il
gas metus. Šitos lanertiesės visur parsiduo
da po $3.50 už pora, bet mes laike vieno 
mėnesio parduosimo dvi poras už ar
ba keturias poras už. $7.55 ir visai dykai 
duosime' aukštos rūšies PUIKIUS PERLŲ 
KAIMELIUS. toms moterims, kurios ant 
syk už sakys keturias poras lanytiesių. 
Nepra'“Ūkite progos! U2SISAKYKIT 
ŠIANDIEN. Nesiąskit pinigų. Tik prsiųs-

kit savo adresą, vardą ir 35c. stampomis dėl persiuntimo lėšų, o pinijrus užmo
kėsite, kai atlaikysite tavorą savo namuose. Užsisakant iš. kitu šalių siųskite 
pinigus i skalno (13> ....

Į FRANCISCO MA1L ORDER CO.
1017 N. Francisco Avė., Dept. K-23, Chicago, III.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

komunistams. Buvo teisiami 
iš Biržų 5 asmens. Stružas.
Kazakevičius ir Aleksiunas 
nuteisti mirtin.

Pasmerktieji padavė vals
tybės prezidentui pasigailė
jimo prašymą.

Mirties bausmė nuteis
tiems pakeista katorga iki 
ryvos galvos.

!
PRIE KO PRIVEDĖ “GY

VATINĖ.”
Pereitų metų rūgs. 20 d., 

Šiaulių apskrities, Križginių 
kaimo gyventojai anksti rytą 
laukuose rado žmogaus lavo- 

• ną žvėriško nužudymo 
žymėmis: drabužiai sudras
kyti, galva iki pečių žemėn 
įkasta ir sutriuškinta, smege
nys ištiškę, akys iššokę. Su
sirinkę vietos gyventojai la
voną pažino — tai butą vie
no ūkininko berno Jono Šlio
gerio. šis paskutiniu metu, 
nenorėdamas darbo dirbti ii 
įsirašęs vienon sąjungon, 
pradėjo girtuokliauti. Sura
dęs sau panašių kompanų— 
Vladą Danielių ir Antaną 
Bočki, vaikščiojo per ūkinin
kus statydami jiems, tam tik
rų reikalavimų, tarp kitko 
reikalaudami degtinės. Die
ną prieš mirtį visi tris buvo 
užėję pas ūkininką Staniulį 
ir pareikalavo duoti degti
nės. Staniulis atsakė turįs tik 
su gyvate užpiltos ir tai gy
vuliams vaistai. “Svečiai” 
pareikalavo ir vaistus ati
duoti ir išgėrę ėmė reikalau
ti daugiau degtinės. Staniu
lis, vengdamas ginčų, nepra
šytus svečius išviliojo pas 
kaimyną, kur jie išreikalavę 
išgėrė dvi degtinės bonkas ir 
tris kibirus alaus. Gyvatinė 
pradėjo veikti ir svečiai tarp 
savęs susikivirčijo, kam Šlio
geris užpylęs Danieliui ant 
kepuręs alaus. Išprašyti lau
kan susipešė, nusivedę į lau
kus Danielius ir Bačkys su
griebę Šliogerį parmušė am 
žemes ir akmenimis sutriuš
kino galvą, kaip riešuto ke
valą.

Šiaulių Apygardos Teis
mas nepersenai nagrinėję 
šių žmogžudžių bylą ir nu
teisė: Vladą Danielių dešim
čiai su puse metų ir 
Antaną 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
Šliogerio palaidojimo išlai
das penkiasdešimts devynis 
litus.

kų sodžiuje iš po vienos nak- - PRASKOLINANT ATEITI- į 
ties gyventojai rado ant vieš- j Jeigu jus perkat aukskarus, I 
kelio negyvą vilką ir didelį rakandus, kailinius, radio, 
Šunį, kurie matyt abu kove- brangius automobilius ant 

‘"lengvų išlygų,” šitie išmo
kėjimai uždeda smaugiantį 
gripų ant jūsų ateities įeigų, 
algų ir mokesčių, — jeigu jus 
gyvenat neprižiūrint

SI

NUŠOVĖ.
Sausio mėn. 28 d. apie 21 

vai. Vilkaviškio- apskr., Pae
žerių valse., Jurkšų kaimo 
laukuose nežinomi piktada
riai nukovė važiavusį iš Ma- 
riampolės pil. Zablockį 
Aleksa. Važiavusieji drauge 
su Zablockiu kiti du asmenis 
nenukentėjo.

GRIPAS PLEČIASI.
Gripas Kaune vis eina 

<markyn. Kasdien suserga 
vis daugiau žmonių. Dabar 
beveik nėra namų, kur nebu- 
ų ligonių gripu sergančių 
Betgi pati liga eina lengvai, 
uaserga žmogus 3-4'd ienas 
r pabaigta.

Susirgus dideliam moki
nių skaičiui miesto mokyklų 
gydytojas d-ras Flpšteinas 
•nuarė uždaryti visas liau- 
lies mokyklas.

LIAUDIES UNIVERSITE
TAS POLICIJOJ.

Pilviškiai (Vilkaviškio 
apskr.). Vasario mėn. 7 ir 8 
1. Pilviškių Liaudies Uni
versiteto lektoriai ir klausy- 
ojai turėjo nepaprastus po
licijoj tardymus. Visi Uni
versiteto dokumentai paimti 
policijom Nieko įtartino ne
radus, viskas grąžinta atgal. 
Pamokos ir paskaitos vėl 
vyksta normaliai.

Bačkį
pusdevintų metu

“SAGA IŠGELBĖJO.”
Sausio mėn. 27 d. pil. J. 

Gudynas iš Veiverių atva
žiavo į Kauną ir nuėjo į ark
lių turgavietę pirkti arklio. 
Tuo laiku piktadaris nužiū
rėjo, kad Gudynas turi pini
gų, kurį ir sekiojo. Arklio 
nenupirkęs, ėjo atlikti kitus 
reikalus ir pavakary apie 4-5 
vai. važiavo traukinėliu į 
Šančids. Privažiavus sustoji
mą ties Veterinarijos ligoni
ne, išlipo ir ėjo į “Drobės” 
b-vę pirkti vilnų. Tuo tarpu 
išlipo iš traukinėlio nepažįs
tamasis ir užklausė, kur 
vykstąs. Gudynas blogo ne
manydamas pasisakė kur ei
nąs ir kokiu reikalu. Nepa
žįstamas pareiškė, kad taip
gi einąs į “Drobę” pas savo 
seserį. Jiems einant b-vės 
link nepažįstamas staiga 
griebė Gudyną už sprando, 
bet šis kratydamasis puoliką 
paslydo kartu su juo. Pik
tadaris pakilęs smogė pašo- 
nėn kažkuo, bet Gudynas, 
būdamas vikresnis išsitraukė 
iš kišenės revolverį ir smogė 
kakton, nuo ko piktadaris 
apsvaigo ir tuo laiku šovei 
jį, bet išgąsčio pagautas ne
pataikė ir bėgo nuo piktada
rio. Į šūvio vietą atvyko poli
cininkas ir sulaikęs Gudyną 
patikrino leidimą revolverio 
laikyti ir ištyręs šovimo prie
žastį, nuvyko į įvykio vietą, 
bet piktadario .jau nerado. 
Grįžęs namo p. Gudynas ap- 
šižiurejo, kad jo visas rūbas 
kiaurai perdurtas ir peilio 
atsiremta į diržo sagą.

SULAIKYTA KONTRA
BANDA.

Vievis. Sausio 26 d. Vievio 
ounkto muito kontrolės vė
lė jas A. Urbonas su keliais 
pasienio policijos policinin
kais važiuojantiems nuo de
markacijos linijos piliečiams 
i turgų buvo padaręs veži
muose kratą. Bekrečiant ve
žimus rasta pas vieną pilietį 
vežime trys maišai lenkiškos 
manufaktūrinės medžiagos 
apie už 965 litų. Sulaikytasis 
aiškinos, kad ji nusamdęs ki- 
:as pilietis atvežti į miestelį 
pas krautuvninką Baiderį ir 
palikti. Medžiaga ir perveži
mo įrankiai konfiskuoti. Be 
.o, 25 d. sausio V rajono pa
sienio policijos viršininko 
Vaičiūno iniciatyva sulaiky- 
a kontrabanda gabenamų 
'vairių dirbinio šilko šerpių, 
kosmetikos bei medicinos 
lalykų, Įkainuotų su perve- 
žinio Įrankiais sumoje 957 
litų 60 centų.
t
Į

knygoj* telpa daugybė naujų, labai 
gražių h juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tišlcos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiem, ap 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. ................................... 25c
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak 

. tuose. Veikalas perstato nužudymą 
JUSU car<> Aleksandro II. Labui puikus ir 

i nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas. ........................................ 25c.
”O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė. -

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

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;;

2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ki-' 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės; 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt .................................. 15c.

i socializmas ir Religija. — Labai ;<!<>.!be *aio idonii- Kas žodis ~ ui £ak‘ 
I mi knyga šituo svarbiu klausi- įtas; kas sakinys “ tai na"jaa kuni|rų 
mu. 24 pusi..................................... 1Cciurgumentas griūva. Mokslas

, mokslas nso pradžios iki galo. 
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta Kaina .............................................

šv. Jonui galva. Drama viename Kok:us Djev us žmonas Garbino Sceo- 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
nėm vertėtų perskaityti................. 25c. iki šiol da nebovo.
Amerikos Macodias. — Arba kaip ka- kokius dievus garbino senovės indai 

ta! ikų ku ūgas Hans Schinith papi> bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-' 
cė merginų Oną Aumuller. Su 
ftaveikslais. 16 pusi..............'.... 10c.' dievai vadinosi, kur j

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

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ...................................... $1.00
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 
<<a deklamacijoms ir dainavimui, kaip' 
namie taip ir susirinkimuose. 
PusL 32 .......................................... 15c.
\narchizmaa. — Pagal Proudhono 

mokslų, parašė d-ras Paul Elzbt- 
her, vertė Briedžių Karaliukas. 

A pusL .......................................... JOc.
tpie Dievų, Velnią, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar-
-iausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
- u si. ................................................ 25c.
'tyla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuoiė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
kai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dad- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 nusl.........................25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da- Giriu Karalius, vieno veiksmo fantas- 
• įtkų Gadzinkų" telpa 30 įvairių jao- 

.> eilių, parodijų, ir t.t 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms

I

Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silpnu

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

SCOTTS EMULSION 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda- 
maitinimo stovio. Scott’s Emulsion yra malo- 
nūs vartoti ir pagelbsti atbūdavo t i kūną į YJ 
vikrų ir stiprų.

Seott & Bowne, I’Ioomfield. N. J.

/

SMURTO VADAI PA
AUKŠTINTI.

Respublikos prezidente 
aktu vasario 14 d. buv. “Tau
pos Valios” redaktorius p. 
Grigaliūnas-Glovackis pa
keltas į generolo leitenanto 
laipsnį; taipgi pakeltas į pil
nu pulkininko laipsnį pulk. 
Įeit. Petrutis — antro pėst. 
pulko vadas.

ĮVAIRUS NUOTIKIAI.
Sausio mėn. 26 d. apie 15 

vai. tarp Radviliškio ir Bai- 
•ogalos traukinys 8 Nr. suva
dinėjo važiavusį į mišką su 
Iviem arkliais Radviliškio 
kelio sargą Stasį Starą. Šiuo 
reikalu vedama kvota.

Sausio mėn. 25 d. apie su- 
iemas Mažeikių apsk., Viek
šnių miest., prekyvietėje bu- 
dėjantis policininką# išgirdo 
Težinomos moteriškės riks
mą, kad kažkas ją apiplėšęs. 
Alicija nuvykusi įvykio vie^ 
ton pastebėjo bėgantį plėši
ką, kuris nežiūrėdamas į po
rcijos reikalavimą sustoti 

ir paleistus aukštyn tris—ke
turis šuvius norėjo pabėgti, 
:et policininkas revolverio 
šuviu į nugarą jį nukovė. 
Nukautasis pasirodė esąs 
Antanas Bušas iš Viekšnių 
miestelio. Mažeikių apskr. 
tardytojo vedama kvota.

Iš sausio mėnesio 27 į 28 
d. Kauno policijos sulaikyta 
16 asmenų: už vaikščiojimą 
vėliau nustatyto laiko 7, už 
girtuokliavimą ir triukšmo 
■kėlimą 5 ir už vagystę 4.

Sausio mėn. 27 d. 15 vai. 
30 min. savo bute Aleksoto 
Hariso gatv. 26 Nr. pil. Jani
na Kavaliauskaitė 18 metų 
amžiaus išgėrė acto esenci
jos. Nugabenus i ligoninę tą 

'čia dieną 24 vai. mirė. Nu
sižudymo priežastis dar ne
žinoma. Šiuo reikalu veda
ma kvota.

Sausio mėn. 12 d. iš pil. 
Ulčino Juozo, gyv. Pakar-

skilvio, persivalgvdami, vai-1 
gydami pergreit, etc., jus 
taipgi užstatot savo ateitį ir 
greit busit pusiau sergantis 
vien tik nuo užsisenėjusių 
skilvio ligų. Trinerio Kartu
lis Vynas per 37 metus 
džiaugiasi gerai užtarnautu 
garsumu kaip patikėtinas 
skilvio vaistas, kuris išvalo 
žarnas ir palaiko jas švariai, 
prašalina nevirškinimą ir 
blogą apetitą, prietvarą, ga- 
zą, galvos skaudėjimą ir pa
našius skilvio netvarkumus. 
Jis visada pagelbsti. Mrs. 
Pilar Ramirez rašo mums iš 
Richvale, Caiif., Vas. 7 d.: 
“Trinerio Kartusis Vynas 
turi gerą efektą ant mano 
moters.” Gaukit bonką iš 
aptiekos šiandien! Sampalus 
pasiunčiam gavę 15c. Joseph 
Triner Company, 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago, 111.

vėj. Panašios knygos lietuvių kai
čia aprašyta LIETUVĄ

PER HAMBURGĄ 
mus tri-šriubinių laitų 

NEW YORK(new)HAMBURG 
!>EI TS( HI.AND, 

AI.BERT BALLIN, 
RESOI.LTE. BEI 1ANCE.

ir ant popuiiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
Westphalia ir Thuriagia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš Nevr 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westpbalia atplaukia į Bostonų. 
Personaliai dyliir.i j Europą iš
važiavimai.

• '' - ČiUnti kaime. Šiaulių

PADIRBTI LITAI.
Apyvartoje jau pasirodė 

padirbto vieno lito monetos. 
Pinigai padirbti gana gerai, 
tik palyginus su tikraisiais 
jie yra pilkos spalvos. Nauji 
ako pilki nebūna, tik ran

kon paėmus būna slidus. Sa
koma, kad padirbtų yra dvi- 
ličių ir penkličių.

PEŠTYNĖSE ŽMOGŽU
DYSTĖ.

Mikalajevo kaime (Ma- 
riampolės apsk., I Gudelių 
valse.) naktį iš vasario 6 į 7 
d. apie 22 vai. pas pil. Juozą 
Skučą per vakaruškas kilo 
peštynės ir smūgiais į galvą 
iš keršto užmuštas pil. Stasys 
Martinaitis 24 m. amžiaus iš 
to paties vals., Subačiškių 
kaimo. Šiuo reikalu vedama 
kvota: dalis kaltinamųjų su
imta, kiti jieškomi.

žinomas arkliavagis Šiaulių 
mieste pavogė pakinkytą ro
gėse kumelę 1080 litų vėr
ės. Sausio mėn. 26 d. ark- 
iavagis kriminalinės poli

cijos valdininku sulaikytas 
Panevėžy Judelis Markovi- 
čius.

Rokiškio mieste laikotar
pyje nuo 5 iki 10 d. sausio 
mėn. piktadariai papildė iš 
eilės penkias vagystes. Su
laikyta Lukaševičius Jako
vas, Povilas ir Vincas Staš
kevičiai.

KARO LAUKp TEISMŲ 
VEIKIMAS.

Pranešama, kad karo lau- 
’ ko teismas Panevėžy nuteisė 

Bajoru kaimo, Rokiškio aps., 
du piliečius sunkiųjų darbi,i 
kalėjimu po 15 metų kiek
vieną.

AA A New Yorto VIIx» K,cn* {*UlIO (Pridėjus S. v
Taksus.)

rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
■3 gyveno ir ko-.

Liūs jie suntikiua su žmonėmis ture- ■: 
jo. Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikrtimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.26
Ben-Hui. — Istoriška apysaka iė 

Kristaus laikų. Paraše Lew
VVallace. 472 pusi............................$2.00 įI
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- 

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas j
i romansas M. Bematowicz’o.
468 pusi.........................................  $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $1.90
Mukų Padėjimas. — {domus pavyz

džiai iš dabartinio darbininkų pa
dėjimo. Parašė Antonovaa. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.....................10c.

MUZIKOS VEIKALAI
KOMP. M. PETRAUSKO

Žalčių Karalienė. Opera.......... $10.00
Penkiy Mėty Kankles, vienoje

knygoje .................................. $5.00
Lietuviškos Dainos. 4 mišriems bal

sams, 4 vyrį ir moterų balsams ir 
duetai ...................................... $1.50

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

Hnibirg-AMri
United American Lines, Ine. 

General Agents
28 Broadway, New York

kr] LiM

Dėl silpnumo, pailsusių ner
vų ir nusilpnėjusių organų
Nuga-Tone gydytojų žiniomis už

rašomos gyduolės, kurios yra publikos 
vartojamos per -lOmetų ir yra suteiku
sios sveikatų, stiprumą ir ilgesnį gy
venimą tūkstančiams silpnų, nervuo- 
tų, debilitated vyru ir moterų Jos su
teikia stiprų, sveiką kraują, teikia 
naują stiprumą ir jėgų nervams ir su
teikia veikimo jėgą širdžiai, kene- i 
nirns, inkstams ir kitiems svarbiems | 
kūno organams. J .

Miss Besie Timell, Tyl River, Va., ' x:ngų dainų, 
suvartojo tiktai vieną butelį Nuga- j 
Tone, ji rašo: “Jos padarė man daugi ... .. .
daugiau gero negu kitos visos gyduo- Į deklamacijom*, šešta pagerinta 
lės kokias aš vartojau. Aš dabar esu (laida. 48 pusi. .............................. 10c.

"Jaunystės Karštis”. Ir "Susižiedavi- 
■M Pagal Sutarties”. Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas.__ 10c.

Popas ir Velnias — Ir trjs kiti ind> 
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų .............................................. i 
l'elko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet deikogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 

* sj įCfljurjBiateas duoda daugiau spėk-;, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

jivkų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos 
Knygutes. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina .......................................  15c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir t.U Puikiai ilius
truota. 95 pusi...............................  25c.
Lodei Aš Netikiu į Dievų? — Arta 

Tikėjimo "Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ja perskaityti. 64 pusi.................. 20c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir k;tos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi...............................  25c.
Kaip Senovės žmonės Perstatydavo

Sau žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi. 10c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilio- 

čūs? Aiškiai išguldyti nllietystčs 
įstatymai su reikalingai klausimais ir, 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose.; 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ....’.................................... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die-l 
nas visų veislių gyvūnus, kurie zyve-; 
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? | 
Kaip jis galėjo tuos gyvunu.-. prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsiI 
tiek vandens, kad visą žemę apsem-1 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

_ |iš Nojaus šeimynos galėjo atsirastų! 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 

j ir kitu veislių žmonės? šitie ir "imtai j 
j kitu ktaartmų, į kuriuos negali aUa | 
jkyti jokia kunigai, yra nuosakiai it Į 

šioje aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga į

I 
!

daug stipresnė, mano nervai ir širdis 
geresnė ir naktimis miegu labai ge
rai.” Nuga-Tone suteiks ir jums to
kias pat užganėdinančias pasekmes. 
Nusipirgit buteli šiandien. Tikrai pa
bandykit jas. be* tiktai žiūrėkit, kad 
gautumėt Nuga-Tone. Pavaduotojos 
gali pasirodyti be verčios.

'KELEIVIO' 
KNYGOS.l t-l '

t

’A

:

■t . i 
■j . ;

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip , 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kai? Lietuva li
kos paliuosnota iš po cam valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos Tubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, či* telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuria apšviečia visą Lietuvą 
•š lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais........ $1-50

\Wtohrtis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvu vartojimas alkoholio

,x

UŽKANDIS IMIGRANTAMS.
Beabe.ionės bus malonu imi

grantams išgirsti, jog visiems 
tiems, kurie turės nusipirkę lai
vakortes ir geležinkelio tikietus 
iki keliavimo vietai. HAMBURG' 
AMERICAN LINIJA lipant iš’ 
laivo duos i — 4 A. t 40 T *“ r\ o ■ v#v v » • • —■
kad kėliauiant gelžkeliu nereikė- rabošius. Pusi. 23 ... 
tų rūpintis maistu.

Tuo žvilgsniu ir dėl kitų pa 
rankumų geriausia 
laivakortes iš Hamburg Ameri ! statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c. 
can Linijos

------------ Į ant ju vaiky. Kas yra arba tikisi ka- 
nj»iu iŠ . bnt. kudiki., t?Tais būtinai

užkandos pakelius,1 p^aitvti šita Imygute. Pa- 
* ■ ........... " * ................... 10c.

. . .. AMerikMinikM Vestuvės. — Dviejų
- - j aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vra pirkti . vestuves. Juokinga ir lengva per-

Parsideda Balandžiai.

PASIRODĖ VILKŲ.
Į Veliuonos apylinkėse, Kup- 

• stynių miškuose pasirodė 
- vilkų, kurie sako atėję per 

Nemuną iš Šakių apylinkės w • * 1 -

PANEVĖŽY NUTEISTI 
MIRTIN 3 KOMUNISTAI

Š. m. vasario 2 d. Panevė 
žyje Įvyko karo iaukn teis- Aemuną is oaruų apynnius 
mas po perversmo 1926 m. Žalgirio miškų ir jau keliems 
gruodžio m. 17 d. suimtiems iš tvartų išnešė po avi. O Gir-

Liotuvižki. »u 
Į šukom, verstiniai į 

balandžiai viso 
kių spalvų. Ant' 
orderio prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus. (m

GEORGE BENIX)RAITIS
520 YVilson SU, Waterbury, Css*. 1

*

Knr Mošų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, knr buvo oirmutinė 

. žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
igal daktaru Hotitzerį sutaisė Ba- 
■ mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Materialistiškas Istorijos Supratimas.
—Jei nori žinot, kas g•.«*»*> p«Ma- 

lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujant iems^darbi- Į 
ninkama nespkainuojama Medega 
imta iš Gmilicho. Parašė Z. Alek- Į 
•e*. 80 po*'..............................
Monologai ir Pekla merijos.

r

ti«ka Opera .............................  $3 W
Žalčio ir Gulbe* Dievaičio duetas iš

Operos Žalžių Karaliei.es .... 75c. : 
Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ...........   30e.
Ara«. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te

norui ir Basui. cianu paiydint 40c. 
ViSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

KELEIVIS
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

i ų

I

I

Lietuviška Aptieks
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šakny
Nuo Keumatizmo. nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gą ligą. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dieiiu iš Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj. ____

100 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

i^^HimDR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

3327 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i

i

1

i

VALET

JuioStrop
Razor

Išsigelan- 
da pati.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ

ant didžiausio ir greičiausio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS 

LAIVAIS 
TIK ASTUONIAS DIENA8 

Puikios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St-. Boston, Mass. 

arba pas vietos agentus

and FILLING STATION
STI'DEBAKER KARU AGENTŪ

RA IR TAISYMO STOTIS.

J KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKA^ KELIAS

Sekanti Išlpaukjrttąi:.
“Lituania”------- Kovo 22
“Estonia” Balandžio 
“Lituania”
Žiniom Kreipkitės į Virtos Agen

tus ar į bendrovę:

B. A L.
10 Bridge St., NewYork.

i'
__ :___ i____ •

»

P. Trechokas ir Vaitaitta.

PARKWAY 
AUTOSERVICE

Jeigu norite, kad Jusy aotdmobHfe 
ilgai laikyty, tad dnokit pataisyt 
Petrai Trečiokai. Darbu geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, i 
gesolinų pu mas.

415 01d Colony Avė. 
S0. BOSTON. MASS.
Telefonu: So. Boston 3075-W.

5

4

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JVM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.
BOSTON l’LUMBING A 

L1GHTING SI PPI.Y CO.
147 Portland St.. Boston
netoli North Statkui.

^64.

4

i

Karaliei.es


s. K E t E 1 V 1 S No. 10. Kovo 9 d., 1927.

Vietines Žinios
T'vOOO žmonių be darbo.
Bostono miesto 

buvo svarstomas 
klausimas pereitą 
Politikieriai sako, 
tone dabar esą labai geri lai
kai: biznis einąs gerai, dar
bininkai pinigu turį i valias 
ir bile kokio darbo nenori 
dirbti.

Bet Centrai Labor Unijos 
atstovas Jennings sako, kad 
tai melas ir dūmimas žmo
nėms akių. Jisai pareiškė ta
rybos komiteto posėdy, kad 
dabartiniu laiku Bostone yra 
tarp 60.000 ir 75,000 žmonių 
be darbo, ir kad šimtai pilieti.. ----------- .

u l
C- ~

Ir todėl 
ateiviai 

nuo miesto darbų at
leisti, o jų vieton piliečiai pa
statyti.

lizdas. Policija sučiupo nuo 
taiyboj stalų $1.800 pinigų ir suėm 

nedarbo 30 žmonių... Prie pinigų ne* 
sąvaitę. vienas neprisipažįsta.

kad Bos- ------------------
Pereitą sąvaitę Massachu

setts valstijoj automobili:; 
užmušė 7 žmones, šešiasde
šimts automobilistų nubaus 
ta už girtybę.

k

ALFONSAS ČAPLIKAS 
NUSIPIRKO DUON- 

KEPYKLĄ.
Visiems žinomas duonke

pis Alfonsas Čaplikas (?«.<: 
Čapliko brolvaikis ! iiusip 
ko gerai įtaisytą duonkeiĄ 
lą ant kampo C ir Bov. 
gatvių, So. Bostone. Kaip 
ko patirti, jis kepa gard 
šią ir geriausią duoną.

LIETUVIŲ-LENKŲ ČAMPIJONŲ

RISTYNES
l Fui v 4*1 i DAKTARASHuA’ LANDAU

B I Imi 32 CHA M BERS ST.. BUSTO

čių norėtų sutikti eiti išmat 
vežti ir jardų valyti, kur d 
bar dirba ateiviai, 
jis reikalavo, kad 
butų

SVARBUS PRANEŠIMAS
Dr. Jono Basanavičiaus 

gedulą.
Nedėlioję. Kovo-Marcl 

13 d., 1927 m. lygiai 7:3< 
vai. vakare, Lietuvių Meto 
(iistų Žinyčioje. kampas 4-ti 
ir Atlantic sts., bus laikom: 
gedulą vardan Dr. -Jono Ba 
sanavičiaus.

T21 bus įspūdingos pami 
nėjimo ceremonijos apie d i 
delį lietuvių veikėją ir Lietu 
vos kūrėją.

Lietuviai yra kviečiam 
dalyvauti šiose ceremonijo
se. Komitetas.

Komunistų propaganda 
mokyklose.

Kai kuriose Bostono mo
kyklose pasirodė kažin kenc 
platinami lapeliai, kuriuose 
smarkiai agituojama prieš 
skautus (vaikų kariumenę). 
lapeliuose aiškinama, kad 
organizuodami skautus. A- 
merikos kapitalistai nori pa- 
sikinkyt savo vežiman darbi
ninkų vaikus, įskiepyt jiems 
militarizmo ir paklusnumo 
dvasią, kad paskui turėjus 
ištikimų kareivių darbinin
kams šaudyt.

Policija mano, kad tuos la
pelius platina komunistai. 
Vaikai lapeliuose raginami 
rinkti aukų ir siųsti jas tūlam 
Rosen Bergui. Lapeliai esą 
parašyti netaisyklinga anglų 
kalba i)- iš to esą aišku, kad 
tai ne amerikonų darbas. Po
licija jieško jų šaltinio.f!. _ _______ I
Mergina nukrito nuo laivo.. .... Campijuno Kdi unu\ reitriucBostono prreplaukoj aų k jis , a
sąvaitę būro daug sujudimo, McGuire. o'šia

“S; ™ ketvergę jis risis iki galu 
j- • tinus ueiKates su itnnu MSlPMonHS^eyStasiak.

SPORTAS

I
J

BOSTON.
Gydo jpatiškai ir pasekmingai 

\ eneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
>0. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
N—io'.iicniais nuo 9 iki 12.

B
po\\ 
mor 
B ra. 
of t 
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Te -tame 
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sale 
dee< 

ar.'i k

Išegzaminuoju akie, pnskinu 
akinius, kreivas akis atitiaainu 
ir ambiyopiško*** lakios*) aky- 
M sogrąžiru tviea* tinkamo 
laiku.
J. L. PAŠaKAKMS U D
447 Rrnart.IT '»o Roatna
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Persikėliau

it-iame ketverge. 10 d. Kovo-March. Grand Opera Hou.se ant 
\\a<hington St.. Bostone susikibs du sykiu iš trijų lietu
viu čampi jonas

DR. KAROLIS SARPALIUS
su lenku žampijonu

STANLEY STASIAK
Taipgi risis iki galutinos j ergalės PAT MclLL su “BL'LL 

MONTANA" ir rusu ėampij nas GARKAVIENKO su nau- 
;u indijonų čampiionu “čyfi*' SHAVVNRE.

sarpalius gins garbę lietuvių, o Stasiakas — lenkų. Ko- 
a bus smarki, gal net kruv.-ia. Katras laimės?

PARDAVIMAI
MORTGAGE.E'S sale o

REAL ESTATE.
virtue

r of
gage 
' ett

.-aid H

Lietuviams sportininkams 
sekasi.

Lietuviams kumštinin 
kams ir ristikams sekasi pui 
kiai. .Musų smarkusis kumš 
tininkas Jack Sharkey su 
pliekė visus savo oponentu: 
—juodukus ir žaliukus. Pe 
reitą ketvergą žaliukų čam 
pi joną Mike McTigue jisa 
sudirbo i skutus ir dvylikta
me susikirtime ji visiškai nu 
kirto. Dabar Sharkey pasira 
šė kontraktą muštis su Jim 
Maloney. Jeigu jis ir šitą ža
liuką sumuš, tada jam ant 
kelio prie čampijonato be
liks tik Dempsey ir Tunney.

Lietuvių ristikų čampijo 
nas Dr. K. Sarpalius irgi pa 

l slenka prie pasaulit 
čampijono karūnos. Pereiti

A ctrtaiii 
buiidings 1 
part of sak 
ton, being 
and 254 or 
C. E., dated Erhr 
rvcrd.-J w;th 
2262. Page 16

Sr»uthwesU-r 
Fiftv-five an 
easterlv or. a 
wide, Eichty-t 
by a Dassageuay 
Tbirty-sev 
easterly again on t 
sageway three f t 
aeain on land o' unK.now 
Eitrhteen and 46-!'r1 fett. a 
westeriy on ’and of unkr^ 
Eighty-five feet;

Together wi*h and subiect 
in a passagevay. B, ir 
premises conveyed by • 
E. (’reed et ai, dated J 
and recorded with S 
3970, Page 786

Premisos are 
taxes ar.d assss

8250. >vill be 
cash by the pui 
place u f sale, 
anriounccd at the

• sold
ssmen

re- juired 
rehaser a 

Other : 
sale.

Mary Hart*ell ( arter.
Testą mentar-

WilliaBi Cur.-
į <Bufus
A’
Ma’rch 7. 19:

SlUOMI PRANEŠU,
KRAUTUVĘ

America linijos garlaiviui 
“Westpnalia” i 
nuvilto su visa kede aukštyn 
kojomis panelė vardu Ber- 
tha Kruse. Ji vos tik nepavė
lavo iš Dorch esteri o pribut 
ant garlaivio: tiltas buvo 
jau pradėta kelti, kaip ji at
bėgo uždusus šaukdama, 
kad leistų jai įlipti. Susiner
vavus ji atsisėdo kėdėn ir 
norėjo atsilošti: bet neteko 
lygsvaros ir nukrito i jūres. 
Jurininkai ją ištraukė, bet ji 
buvo jau šlapia kaip antis ir 
susalus.

Arkliui nusibodo gyventi 
ir jis nusižudė.

Krank Mąrrier turėjo porą 
arklių ir uždarbiaudavo kai
po vežikas, vežiodamas sun
kius, daiktus. Dabar jis buvo 
priverstas savo darbą per
traukti, lies vienas jo arklių 
nusižudė. Taip, ištikrujų nu
sižudė. .Marrier sako, kad jis 
kaip gyvas nematęs tokio at
sitikimo. Iškinkytas iš veži
mo. jis pasileido zovada į 
triobos sieną ir atsimušęs į ją 
krito negyvas. Marrier ma
no. kad jo arkliui nusibodo 
sunkus gyvenimas ir todėl 
jis nusižudęs.

tinos pergalės su lenku čam 
“ ‘ Ai

pasiseks lietuviui palioką nu 
galėti? Sarpalius sako, kac 
jis ir mirs, o paliokui nepasi 
duos. “Nors Stasiakas yra u; 
mane sunkesnis ir stipresnis 
bet jis per kvailas, kad gale 
tų mane paimti,” — pasaki 
Sarpalius atsilankęs “Kelei 
vio” redakcijom

Mes irgi manome, jog Sai* 
palius savo nepaprastu mik 
lumu ir gudrumu turėtų pail 
sinti pasiutusį lenkų “levą’ 
ir jį nugalėti. Bet ar taip bu 
—tai klausimas.

Apart šitų dviejų milžinų 
' tą patį vakarą risis rusų čam 
pijonas Garkavienko su nau 
ju indijonų čampijenų “čy 
fu” Shavvnee. Taipgi Pa 
McGill išbandys savo spėka 
su nauju ristiku “Bull Mon 
tana.”'

3 žmonės užmušti ir 16 su
žeista katastrofoj.

Pereitą subatą ant Charles 
streeto, Bostone, sunkus tro- 
kas sudaužė busą, kuriuo va
žiavo 19 žmonių, ir 3 jų už
mušė, 16 sužeidė. Visas buso 
šonas tapo perplėštas ir sė
dynės nuardytos.

Trys banditai nakties lai
ku Alstone užpuolė juodvei- 
dį Wilsoną, kuris važiavo 
automobilium, atėmė iš jo 
$86 pinigu, paskui išmetė jį- 
iš automobilaus ir patys jin 
mis^de nuvažiavo sau.

‘RIMBAS” FAŠISTUS 
GERIAUSIA NUPLAKA;

Šių metų pirmus “Rhi 
bo” numeris (už du mene 
sius) yra .labui didelis i. 
Įdomus, nes puikiausia: 
numaskuoja fašistus. Taip 
gi telpa daugybė paveikslu 
kurie atvaizdina fašistų 
generolus ir jų pakalikus. 
Tuoj dėk 10c. konvertan ir 
su savo antrašu nieko r 
laukdamas siųsk išleistu- 
vei gavimui vieno nume
rio. Skubinkit, kad nepri
truktų. Prenumerata me
tams SI. Užsirašyk tuojau’ 

RIMBAS

Lietuvis Optometnstas

r$
i

...

Telefonai* so. Bonton 2300. ę*
LIETUVIS DENT1STAS $

Or. Si. A. 6ALVARISKI j
(GAL1NAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 1 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakar*. « 
Nedėlioiuu pagal outartiea. J

414 BROADWAY.
SO. BOSrON, MASS.

y -__________

TELEFONAS 107

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: šuo 3 iki 4 ąe H*tą, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
107 Summer St.

LAWRENCE, MASS.

i
i i s

^■<ZZ>-.-^ZZZZZ^-X>'tZZ&-V>
Telefonas 6112-W.

Dr. 1. fiorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną 
N uo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare

Nedėiiomu Nuo 10—12 diena 
7t5 N. Main St. katnp. Broad St.

MONTELLO. M ASS

oI
$ v‘
1

-------------------------------|

Tel So Boston »64-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITU VIS DENTĮSTAS 
VALANDOS. Nuo » iki 12 dieną

Nuo 2 iki • vak ' > 
NEDĖLIOJUS: J > 
iki i v. ro pietį [

Se rėdo mis iki 12 dieną. '» 
Ofisas "Keleivio" name. ' i

25) Bmi<j»ay, tarpe C ir D 8t. '!
SO. BOSTON. MASS. p

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmeruoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės. (-

TITUS P. GREVIS
395 Broad«ay, So. Boaton. 

Tel.: So. Boston 2340.

Saujon Vieton.
KAD PERKĖLIAU SAVO 
NAUJON VIETON.

Visokius pasipuošimui 
Reikmenis, ir Čevery
kus geriausiai ir pi- 
gausiai gausit pas ma
ne. Kurie reikalaujat 
gera GRA.MAFONĄ, 
PIANOLA, PIANĄ, 
PI.ANO ROLIŲ arba 
REKORDU, kreipki- 

viską

J>

1 adŽlUa 
Kama 

ie;m”nų
7.5' ■ '.

TEKĮ

Parsiduoda b\rberne 

sais įlaisj ■»»•»: kiina S25O.
2 R^rhester st.. Boston, Ma

I

BARGENAI!
SO. N URM 

da labai pigiai, 
vaikomų daiktų 1

CAMBRIDGE. 
vių bažnyčios, 
šeūr.yrr: r- a-v 
šar.tė. 2 karar.i e- 
ir didelių merižiu

9

L’ K

M'ORCF
. 3 kambarių 
nes. 6 iotai žemė 

a. kaina $3.5<"'

OOD. MASS. Pa: 
ik u 
rautu

Ten pat 
kambarių.

PALEI 
karu važiuot’ 
mukas, 2 bar 
duo ir elektrik 
tik 380'».

Turiu daug 
Woburn. Vis-

j. p. k -.t ’.’N ‘.rus
253 Broadvay, So. Boston. Mass.

STEBUKLŲ VAKARAS
Subatoje. kovo 12 d.. 1927 m. 

Lužecko salėje. 219 Hampshir 
st., Inman Sq.. Cambndtje, Ma* 
7:30 vai. vakare Įvyks prof. J 
čekanavičiaus atsisveikinimo va 
karas, kuriame .jis parodys nepa 
prastai daug Įvairių magijo 
stebuklų. Visi kviečiami atsilar 
kyti ir pamatyti tokių dalyki 
kokių savo gyvenime nesat ma
tę. Kadangi čekanavičius išva 
žiuoja Lietuvon, tai paskutin 
proga jo daromus stebuklus pa 
matyti. Tad nepraleiskite šio 
progos nei vienas.

Nedėlioję, kovo 20 d.. 7 vai 
vakare perstatymas bus Lietu 
viu Salėje, So. Bostone.

Kviečia Rengėjai.

t , ir., u pavažų Dfncrt 
ieiy pol’ ;|<4 ritiko skiepą, 
km f»<p.n <rpn>hl^» Hi

FAKSIIH )I» \ 2 ŠEIMYNĄ NA
MAS ir Bučernė. arba 3 iermjnų n? 
mas ir tuščia- š|:>ra-< K:auskit: lll

134 W. fi-th -t.. >■>. Boston. Ma-.-.

PAVASARINIAI 
BARGENAI.

SO. BOSTONE, 3 šeimynų prie Tli 
mas Park. 1 fuinace skiepe. Pra.- 
$5500.

DORCHESTERY*. prie rieki, 
nėr, 3 šeimynų. J1 kambarių su 

į symn;.- R ■ >7. ■ >. Savi
įninka- išv-A.
‘ BR1GHTONE. 2 šeimy i. -a;
Į stuba, 5-‘: kambariai, visi »reriau> 
I įtaisymai, l’iumiieris užgrobė už sav 
I darbą, dabar nori greitai parduot 
(Prašo ši!,5oo Tikrai verta daugiau- 

CAMBRIDGE’UJE. netoli sodo.
į šeimynų. 1 4-15 kambariu. Garadžiu 
į ir dideli- kiemas. Rendos apie $2<" 
į Prašo $16,5'«t. Įnešimo $50(K*. Ger 
! proga.

SO. BOSTONE. 8 šeimynų ir krau 
• 1 tuvė, kampinis namas _ 

j apie $200. Prašo §10,500.
; $2000.

DORCHESTERY,
: ras, 17-17 kambarių,
1 Nori mainyti ant } .U— t."

(’di 
Į ta:

Rendų neš 
{nešim

DORCHESTERY. 6 šeimynų mu 
su Įtaisymai; 

: 2 šeimynų narr.
Mattapan arba Hyde Parke. Praš 
S23.000. Verta.

PINIGAI NESVARBU. Aš turiu ke
letą gerų namų mainais, ateik pa>i 
kalbėti.

INSURANCE. visokios rūšies, ir.- 
i formacijos dovanai. Ofisas atdara* va 
karais. Mat.vk: (10)

VIN'CENT B AMBROSE
255 Broad*ay. So. Uostos* Mas*. 
Tel.: So. Boston 0506-M.

!>>
i

Tel. South Boston
Residence Lniversity 1463-J.

S. M. Puisiutė-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadw ay. So. Boston. Mass. 

Eoon 2.

GENERALIS KONTRAKTORIl S 
Taisau, Pentinu. Popieriuojtf ir Kalsa 
muoju. taipgi dirbu abelną prie pala 
Rymo namų darbą. Persikėliau naujo: 
vieton, todėl reikale kreipkitės šit- 
adresu: Tel. :S. B. 4478-M. (13,

33 Story st.. So. Bos'on. Mass.

Pahuosuoja nuo
KOSULIŲ

StWs
■ft-i 
yn ai- 
r»? /

V > 1
tės n3B»a adresu. Persik lūs i Naują \ ittą, 
parduosite per kokį laiką nužeminta kaina.

GEORGE F ASILIONIS
77 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Prie E Street.
A.<<<XA<''ZZZZZZZZZZZZZZZZZ’ZZZZ’Z’Z'.

24 NAUJI NAMAI
South Bostone

Ta: p M ir N, Columbia 
Road. Marine Rd. ir East 
Eier.t St, prie marių, ant 
kai ūko, kur dideli medžiai
'vasai ą :
Tai

■■ i > i
bu<

■mi
volų

i kit į 
j d a v.-I . ,- ---- w
• sus ramus bus galima pirkti 
tik i-er musu agentūrą.) (10

A. IVAS
110 Tremont St., Boston.

545 E. Broadway, So. Boston 
i
i

I’ARSIDI OD \ 2 N AM \l IR 5 I-O- 
TAI ŽEMĖS prie gero ežero ir didi 
lio v:ešk< |i<:. 2059 Pleasanl st„ Brids-.- 
uatery. Y ra 2 aixel :.i paėip’auky- 
mui. Paru'’' <t< piziai. Klauskite p< 
laišką arba vpatiškai.

KRANK ANUŽIS
113 C SS.. South Boston. Mass.

. žaliuoja. Jau keli na
va parduoti ir greit bus 

-parduoti pirm negu pa- 
voti. Jie bus būdavoja- 

pieno jau pabuda- 
mų Dorchestery. Da- 
a nusipirkt. Skubin

ėti. nes bilderis pabu- 
> taip kaip norėsite už 

imokėjimo. (Tuos vi-

I

I

i

DR. J. MARCUS
LIETUVISKAS GYDYTOJAS

Specialistas sckretr.ų ir chroniš
ku vyru ir moterų ligų.

261 tlanover St-, Boston, Mass.
Room 7

Tel.: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniai* iki 4 vai po pietų

DAKTARAS

GOODMAN
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
374 Dorchest-.r St., So. boston, 

arti Andrev Square
Tel.: So. Boston 2257.

kFNPO'
'd.;, visų, .r patogus kam Į 

i m pamario, su kaikurais įta
Kreipkitės ant antro ankšto. | 

s'trnof BoMOfi

Cougnoa/sam

t*

The

Repertory
Theatre of Boston

Vedėjai:
Jewett Repertory Theatre 

Fund. Ine.
Per Dvi Savaites 
Pradedant 7 Ko\o 
Bus Vaidinama

MACBETH
Didžiausia ir Įdomiausia 
Shakespearc'o tragedija.

Matinees Ketvergais ir Su- 
batom 2:15 vai. porėtų

Vakarais prasideda 8:15 v.
TIKĖTAI—25c. IKI $2.00 
Ketvergais po pietų nupi

ginta 300 vietų po $1.
Taksų nėra.

BAFT, 1 BEST 
' FR’.CTO .4

vaistas nuo 
užkietėjimo.

Dr. Med. LEO J PODDER ii retrogrado
Specialiai a» Slaptų lig* moterų it »y-ą. imujv f 
kiškai ir rusiškai id»|nn». Haym.rket
1 ALLEN ST, Cor. Chambers Si.

i

i

^VZZ,'ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Vose & Sons Fum 
CtnptBy 

jaa viri M ■«**.
Jei manot pirkti Player-Pianą

Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pa> 
mos pasitarti so p. Sarkiunu. Pilk 
darni pas mus galit autaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų 
Jei duosit mainais seną pianą, gau 
šit už jį gerą kainą. Išlygos lengvos 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust 

motą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boyl.tnn St.. Rocteu.
Įkurtas 1861 m.

NAMUS. GARADŽII S IR KRAI TI I RS; 
PERK AM, PARDUODAM IR IšM AINOM 
NAMUS. IK.ES IR VISOKIUS BIZNIUS. 
KAIP TAI BUCERNES. BEKERNES IR 
RESTORANTl S. INŠIURINAME NAMUS 
NUO UGNIES IR NELAIMU. TAIP PAT 
KRAI TI NES IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM INGUS. KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME KA.MARNINKA. ARKITEK- 
TS: PADAROME PI.KNUS DEL BUDAVO- 
TOJU: UŽLAIKOME N AMU TAISYTOJI <.

PLUMERHS IR EI.EKTRIK1ERH S. SKOLINA-

Z/• z y

stogdeng/us,
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽIV- I \IPGI SU
TEIKIAM LEGA1.IŠKUS PATARIMUS PER SAVO KDVOKATĄ 
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARIJAI I- 
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)

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

TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0441.
Y » ZZZZZ-Y . 2 ZZZz6^4 1

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

viduriu

r

VISUOSE DEPARTAMENTUOSE DIDELIS

VASARIO IŠPARDAVIMAS!
KELI IŠ DAUGELIO BARGENŲ

IT IKI LOK \.
SPRINGSAI IR 
M ATR AŠ AS. 
SYKIU IRJS 
KAVALKAL 
GERAS BARGE
NAS. ATEIKIT 
PAŽIŪRĖTI.

$24.75
THE JAMES ELLIS COMPANY

405 Broadway, South Boston, Mass.

MES STATOME

Rrnart.IT



