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A 1Z . 1 I CARO POPAI NETEKO ’

Anglija Kurstanti Lenkus 
Užimti Lietuvą.

i PATARIA PANAIKINTI 
KALĖJIMUS.

New Yorko unitam baž
nyčia buvo pakvietus pagar
sėjusį laisvamanį advokatu 
Darrovv, kad pasakytų jos 
parapijonams pamokslą. 
Darrovv kalbėjo apie pikta- 

Kunigas apskelbė p&r&pijo- darystę. Jisai pareiškė, kad 
nūs “bolševikais.” Turbut piktadariai nevisuomet yra 

tversis nepriklausoma
bažnyčia.

Wilkes Bane. Pa 
p. 'nešam: šitokių ži-

CERKVIŲ AMERIKOJE. Triukšmas Wilkes
Barre Parapijoj. |

Kinų Revoliucionieriai Paėmė
v « •

. valdė buvusieji caro popai 
Įsu Kanados arcivyskupu Ne- 
molovskiu priešaky. Dabar

DERYBOS DĖL VILNIAUS do, kad pirmesni paskalai vyriausis Nęvv Yorko valsti- 
apie Lietuvos susitarimą su jos teismas nusprendė, kad 
Lenkija buvo neteisingi.

POLICIJA UŽDARĖ KA 
TALIKV MITINGĄ.

NUTRAUKTOS.
• ——- . - ™ ■ ■

Pilsudskio generolai kalba ,—------—------- - ------ ,
apie karą. Lietuvos pasieny 342^000 RUSŲ UŽKRĖSTAI siekia kelių milionų dolerių 
mobilizuojama kariumenė.

Maskvos žiniomis, Lenki
ja ruošiasi pasigrobti visą 
Lietuvą. Anglija turėjusi su 
Varšuvos diplomatais pasita!

PASIUTIMO LIGA.

visos cerkvės, kaip lygiai pi
nigai ir kitokie turtai, kurie 

I • v • • « • • B • 11 •

į žiemei neuu miiiuniį u vienu 
! vertės, butų perduoti arcivy-

KARO DEBESIAI BAL
KANUOSE.

Pasiutimą Rusijoj platina įSkupui Kedrovskiui, kuns ąt- 
J vilkai, kurių esą pusė fo'auja jau naują rusų 

miliono/ Švenčiausi Synodą, veikiantį
PUSU

Iš Leningrado pranešama, 
rimą Ženevoj ii' tenai buvę, kad pasiutimo liga Rusijoj 
galutinai nutaita, kad Lietu-! taip smarkiai platinasi, kad 
va turi būt užimta. Anglija, Pasteuro Institutas negalįs 
šitokiam žygiui netik prita- Į nei pusės ligonių apžiūrėti.
rianti, bet tiesiog spirianti i 
lenkus Lietuvą užimti.

Tos pačios žinios sako, 
kad Vilniaus gubernijoj, 
Lietuvos pasieny, lenkai jau 
pradėjo mobilizuoti savo ar-

Per pereitus metus Rusijoj 
buvę užkrėsta pasiutimo li
ga 342,000 žmonių. Žemdir
bystės komisariatas sako, 
kad šitą ligą Rusijoj dau
giausia platiną pasiutę šunes

po sovietų valdžia. Ginčai 
dėl tų turtų ėjo jau nuo 1918 
metų, kuomet atvykęs iš so
vietų Rusijos arcivyskupas 
Kedrovskis pareikalavo ati
davimo visų cerkvių jam. 
Kanados arcivyskupas Ne- 
molovskis skaitė save teisė
tu valdytoju visų rusų baž
nytinių turtų Amerikoje ir 
nenorėjo nuo jų atsisakyti. 
Todėl dalvkas ir atsidūrė i

miją. Buvo viena žinia ir iš'Įr.^lkaį da^a.,’tiPiu j teismą. Per tą laiką buvo
Kauno apie paskelbtą lenkų1 laiku. Sovietijoj priskaito- • d triukšmo ir riaušių, ku- 
“mobilizaciją” Vilnijoj, bet ma 1 pusę miliono. Per šią; 6 ■ -
tai įvykę per klaidą. Lenkų ziem3 jie paplovę ukinin-; 
komendantai išsiuntinėję vi- kamsapie 1,000,000 galvijų; 
siems valsčių viršininkams t0 da Jie išnaikinę daugy-
spausdintų ‘ mobilizacijos stirnų, zuikių ir sudraskę
skelbimų, pažymėdami, kad 
jie laikytų tuos skelbimus po 
ranka, taip kad kilus karo 
pavojui galėtų tuojaus juos 
išlipyti ant sienų. Varėnos 
valsčiaus viršininkas šito pa
aiškinimo tečiaus nesupra
tęs, ir gavęs tuos skelbimus 
tuojaus juos išlipinęs po vi
są valsčių. Gyventojų tarpe 
kilęs didžiausis sumišimas: 
vieni vyrai ėmė važiuoti į 
karą, o kiti pradėjo bėgti ir 
slėptis. Galimas daiktas, kad 
apie šitą “mobilizaciją” ir 
Maskva kalima.

Bet jeigu dabar tikros mo
bilizacijos ir nebūtų, tai vis
gi siuntinėjimas valsčių vir
šininkams šitokių skelbimų 
parodo, kad apie karą lenkai 
galvoja ištikrujų. Šitą paro
do ir Pilsudskio generolų 
kalbos. Pereitą nedėldienį 
Katovicuose buvo milžiniška 
lenkų patriotų surengta de
monstracija pažymėti 6-šių 
metų sukaktuvėms nuo už
grobimo Aukštosios Silezi
jos. Po šitos demonstracijos 
susirinko apie 75,000 palio
kų. į kuriuos kalbėjo Pilsud
skio vardu generolas Romer. 
Jo kalba buvo karinga. 
“Lenkija yra pasirengusi 
ginti savo rubežius ir gyven
tojus,” šaukė jisai. Nuo ko 
“ginti,” jis nepaaiškino; bet 
tą nesunku suprasti. Vilniaus 
kraštą lenkai skaito savo že
me, o lietuviai žada nenu- 
rimti, pakol Vilnius nebus 
Lietuvai grąžintas. Iš to ir 
išeina, kad Lenkija yra pasi
ryžus ginti “savo” rubežius 
nuo lietuvių.

Tuo pačiu laiku iš Rygos 
ateina žinių, kad lietuvių de-

ne vieną žmogų.

rių centras visuomet buvo šv. 
Nikolajaus katedra Nevv 
Yorko mieste. Muštynėms 
malšinti tenai nesykį buvo ir 
policija šaukiama.

SOVIETŲ VALDŽIA PA
LAIKĖ STREIKĄ FRAN- 

CUZIJOJ.
Tourcoing apielinkėje, 

Francuzijoj, 1926 metų pa
vasarį sustreikavo medžio 
pramonės darbininkai. Strei
kas tęsėsi beveik metus, ir 
tik dabar pasibaigė. At
šaukdama streiką darbinin
kų unija paskelbė, kad So
vietų valdžia atsisakė toliaus 
duoti pinigų streikui palai
kyti. Reiškia, iki šiol streikas 
buvo palaikomas Maskvos 
pinigais. Bet kada Rusijos 
darbininkai sustreikuoja, tai 
Maskva ne pašalpos jiems 
duoda, bet areštuoja ir grū
da į kalėjimus kaipo “kontr
revoliucionierius.”

BABRAVIČIUI PADARY
TA OPERACIJA.

“Naujienos” praneša, kad 
pereitą sąvaitę dainininkui 
J. Babravičiui Chicagoje bu
vo padalyta sunki ir kompli
kuota nosies operacija. Bab
ravičius jau senai jausdavo, 
kad negalįs laisvai kvėpuoti, 
kas dainininkui labai ken- 
ikia. D-ras Steffenson, gar- 
į siausis nosies ligų specialis
tas, ištyręs dainininko nosį, 

'surado, kad vidurinė nosies 
sienelė (septum) vietomis 
yra perstora ir nepalieka 
vietos oro cirkuliacijai. Spe- 

į cialisto nuomone, Babravi
čiui reikės daryt iš viso dvi 

’ operacijas, vieną tuojaus, 
nosies pertvarai, o kitą vė
liaus, nosies gilumoje. Da- 
! bar padaryta pirmutinė.
! _____________________

VYČIAI APSKELBĖ JO- 
ZEFSKAITEI KARĄ.
Chicagos vyčiai pakėlė di

džiausi liežuvių karą prieš 
artistę Jozefskaitę. Supyko 
jie ant jos dėlto, kad ji atsi
sakė dainuot “Draugo” su
rengtam jomarke. Bet atsisa- 
kyt ji turėjo nes kunigų
Draugas_ nekultunngai su;sutrauk (Iidžiausias juli„ 

ja pasie ge. Jisai paskelbė ją spėkas ir iškėl 15 kJ 
savo vakaruškos programe, - - —
neturėdamas nuo jos sutiki
mo. Šitą jomarką jisai ren
gė norėdamas pakenkti 
“Naujienoms.” Nežiūrėda
mas net gavėnios jisai pa
skelbė katalikišką vakaruš- 

■ ką, ir kad patraukus dau- 
’ giau publikos, panaudojo da 
Lietuvos artistės vardą, sa
kydamas, kad ir ji toj vaka- 
ruškoj dainuos. Šitokiu ne
švariu bizniu artistė pasipik
tino ir dainuoti nėjo. Užtai 
gi ^“Draugas” užpjudė ją vy
čiais, kurie dabar loja ant 
jos šunų balsais.

1 šelmiai, ir juos reikia ne Į 
kalėjimus sodinti, bet į tani 
tikras ligonines siųsti. Tas 
faktas, kad įstatymas drau
džia ką nors daryti, da ne-į 
reiškia, jog žmogus tai pa
daręs papildė piktadarystę. 
Įstatymai yra laužomi dau
giausia dėl skurdo ir neapy
kantos. Jeigu aš galėčiau, 
tai aš padalyčiau taip, kad 
kalėjimų visai nebūtų, sako 
Darrovv.

Italijos fašistai ruošiasi pulti 
Jugoslaviją.

Tarptautinėj politikoj šio
mis dienomis įvyko du pa
saulinės svarbos įvykiai. Ki
nuose revoliucinė kantonie- 
čių armija paėmė Šangcha- 
jaus miestą, o Europoje fa
šistiška Italija prikibo prie 
Jugoslavijos.

Šangchajaus paėmimas 
yra skaudus smūgis krikš
čioniškam imperializmui. 
Anglija, Francuzija, Ameri
ka, Vokietija ir Italija kaip 
kokios siurbėlės buvo įsisiur
busios į Kinų valstybės kūną 
ir čiulpė jo kraują. Pabudęs 
kiniečių tautos milžinas pra
dėjo nuo svetimų parazitų 
valytis. Išdygo galinga kan- 
toniečių armija, kuri eidama 
iš pietų į šiaurę ima vieną 
miestą paskui kito, visur nai
kindama svetimšalių konce
sijas ir keldama pačių kinie
čių suverenumą. Šangcha- 

’ jus buvo didžiausia krikščio
nių imperializmo tvirtovė,

Iš 
mums 
nių:

Jieškodami teisybės, šv. 
Trejybės Parapijo- katalikai 
čia gavo kim inas nosis ir 
mėlynas akis. Kovo 13 d. jie 
išspausdino plakatus, šauk
dami v’sus pa’-upijonus į mi- 
ting i po numeriu 314 E. 
Market st. Žinoma, mitingą 
šauk’: kunigo priešininkai. 
Jie norėjo pareikalauti iš ku
nigo atskaitų. Girdi, mes mo
kam ir mokam pinigus, bet 
nežinom kur tie pinigai eina. 
Turim pareikalauti, kad nors 
sykį kunigas parodytų at
skaitas. kiek jis iš mus yra 
paėmęs ir kur padėjęs. Juk 
mes biedni žmonės, kiekvie
nas musų centas yra uždirb
tas per prakaitą, todėl sunku 
mums 
dvi.

Atėjo paskirtas mitingui 
laikas. Žmonių prisirinko 
daug. Pii mininku buvo iš
rinktas Jona.<Jesionis. Bet 
nespėjo jis susirinkimą ati
dalyti. kaip salėn atpiškėjo 
policija ir tuojaus griebė jį 
už plaukų ir pradėjo kulti. 
Susirinkime pasidarė sumi
šimas. Vieni katalikai pradė
jo bėgti per duris, o kiti lįsti 
po stalais. Policija nesigailė
jo nei vieno. Pirmininką nu
gabeno į šaltąją. Kovo 15 d. 

žmogų užsimokėti $17.50. 
Jis pabaudos nemokėjo ir ei
na į aukštesnį teismą.

Parapijonys dabar baisiai 
ituže ant kunigo, nes nujau
čia, kad jisai Įskundė juos 
esant “bolševikais” ir už
siundė policiją, kad išpertų 
jiems kailį. Ant rytojaus po 
mitingo daug katalikų matė^ 
si vaikščiojant patinusiomis 
akimis ir nosimis. Net vyčiai 
pasipiktinę tokiomis “vai
šėmis.”

Kunigas tuo tarpu juokia
si. Sako, gavote “atskaitą,” 
tai dabar busite ramesni. Ir 
žinokit, girdi, kad daugiau 
nieko negausit. Ant pinigų 
aš esu ponas, o ne jus. Jus 
nieko čia neturit ir ne jus 
mane įstatėt, bet vyskupas. 
Jeigu norit prie parapijos

• ’
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SUGAVO DU LAIVU SU 
DEGTINE.

Ties South Carolina pa
kraščiu buvo sugautas ang
lų laivas “Vincės,” kuris bu
vo atvežęs Amerikos butle- 
geriams degtinės už S100,- 
000. Pamatę valdžios sargy
bos laivą, anglai norėjo pa-, 
bėgti, bet sargai pradėjo 
šaudyt, ir šmugelninkai su-:

EINA KALĖJIMAN UŽ 
ŠAMPANO MAUDYNĘ.

Earl Carrol, pagarsėjęs 
New Yorko teatrininkas, ku
ris andai išmaudė musų tau
tietę Teresę Daugeliutę šam
pano maudynėj, turės sėdėti 
metus kalėjime. Jis buvo nu
teistas už kreivą priesaiką. 
Jisai prisiekė, kad jo baliuje, 
kur mergina sėdėdama šam
pano maudynėj dalijo sve
čiams šampaną iš po savęs, 
nebuvę nei šampano, nei ki
tokių svaigalų. Maudynė bu
vusi pripilta “džingžer buvo teismas ir nubaudė tą 
elium.” Bet valdžios liudi
ninkai parodė, kad tai buvo 
šampanas. Taigi už kreivą 
priesaiką Carrol gavo “džė- 
los.” Jisai apeliavo į vyriau
si teismą, bet teismas jo ape
liaciją atmetė.

is kiauras maišas pripil- ^°J°- *'•^011 tos vietos tą pa-, 
cią naktį vienoj įlankoj pa-, 
kraščių sargai užtiko sub- 
mariną be žmonių. Pasirodo, 
kad šitas povandeninis botas 
buvo šmugelninkų vartoja
mas degtinei gabenti prie 
kranto. Sargai paėmė ir ji. 
Abudu laivai buvo parduoti, 

degtinę valdžia pasiims.O
v •

KUNIGAS NETIKI I
STEBUKLUS

<4

FRANCUZAI UŽDRAUDĖ 
DARBININKŲ ĮVEŽIMĄ.

Francuzijos valdžia išlei
do patvarkymą, uždrausda- 
ma savo pramonininkams; 
importuoti iš svetimų šalių 
darbininkus, nes Francuzi
joj dabar didelis nedarbas ir 
valdžiai prisieina šelpti be
darbių šeimynas. Šitas pa
tvarkymas veikia jau nuo 
sausio mėnesio. Taigi Lietu
vos krikščioniška valdžia ir- bo kontraktas ’su'kornpani- 
gi negalės savo bedarbių jomis pasibaigia, todėl da- 
Franduzijon siųsti. bar yra vedamos derybos dėl

-------------- naujos sutarties. Angliaka
siai reikalauja daugiau al
gos ir trumpesnių darbo va
landų. Kasyklų savininkai 
tečiaus netik nesutinka mo- ------ . - . . .- ,.
kęsti pakelti, bet reikalauja, talikų jau tariasi tverti ne- 
kad darbininkai dirbtų da priklausomą parapiją, 
pigiau, negu iki šiol. Anglia- ZZk.
kasiai todėl ruošiasi į strei- ADVOKATAI NORI $20,- 
ką. Bijodamos, kad streikas 000 IŠ LENKU SUSIVIE- 

■ ‘ NIJIMO UŽ PATAR-
kompanijos prisipylė 80,- - N AVIMĄ
000,000 tonų anglių. Darbai Worcester. Mass.—Jau an-
paskutinėmis d i e n o m i s tra savaitė čia eina Lenkų 
minkštose anglyse ėjo taip Rymo KatSikų Susivieniji- 
gerai, kad angliakasiai už- mo bvla su advokatais Jab- 
dirbo po $20 į dieną. ■ •

LAUKIAMA ANGLIAKA
SIU STREIKO.

Illinojaus valstijoj yra 
apie 200 minkštųjų anglių 
kasyklų, kuriose dirba apie 
75,500 angliakasių, kurių 
tarpe yra nemaža ir lietuvių. 
Balandžio mėnesyje jų dar-

Pittsfield, Mass. — Dva
siški jos tarpe čia kilo didelis 
sujudimas, kada kongrega- 
cionalistų kunigas V. G. 
Būras paskelbė iš sakyklos, 
kad Biblija meluoja, buk se- 
niaus Dievas darydavęs ste
buklus ant žemės. Stebuklų 
nebuvo ir negali būt, jis sa
ko. Visam pasaulyje veikia 
tam tikras įstatymas. Kiek
viena pasekmė turi priežastį, 
ir kiekviena priežastis turi 
pasekmę. Aš visai netikiu, 
jis sako, kad žuvis prarijo 
Jonachą ir kad jisai paskui 
išėjo gyvas, arba kad nema
tomo žmogaus ranka rašė 
ant sienos žodžius. Visi ste
buklai yra tiesos ir istorijos 
faktų iškraipymas. Už šitokį

UŽSPRINGO STEIKU.
Ludlovv, Mass. — Šį pane- 

dėlį čia užspringo steiku ir 
mirė prie stalo lenkas vardu 
Bronislavv Gondek. Jis valgė 
su savo šeimyna ir staiga 
sukniubo ant stalo. Niekas 
nežinojo, kas jam pasidarė, 
tik daktarams jo kūną išeg- 
zaminavus pasirodė, kad jo 
gerklėj buvo sustojęs gaba-

SUŽINOJO, KAD CARO
NEBĖRA.

Netoli Kamčatkos, tarpe 
Sibiro ir Alaskos, yra nedi
delė sala, kurios gyventojai 
tik dabar sužinojo, kad Ru
sijoj caro valdžios jau nebė
ra. Šiomis dienomis tenai at- 

rybos su lenkais dėl Vilniaus plaukė pirmu kartu į 15 me-. 
tapo nutrauktos. Nutrauktos tų garlaivis ir pranešė apie ilgai neužsitęstų, kasyklų

pasakymą dvasiški ja nori I las kieto šteino, 
kunigą Bumsą išmesti iš1 
bažnyčios.

dėlto, kad joms pasipriešinę įvykusią Rusijoj revoliuciją, 
vokiečiai ir rasai. “New Salos gyventojai priklauso 
York Times” sako: “Francu- prie Rusijos ir negalėjo atsi- 
zų ir anglų ministeriai, ku- stebėti, kad Rusijoj įvyko to- 
rie spaudžia Kauną prie su- kia didelė permaina, 
tarties su lenkais, paskutinėj ------------- -
valandoj buvo skaudžiai su-į JŪRĖS IŠMETĖ NE2INO- 
mušti vokiečių ir bolševikų. MĄ ŽMOGŲ.
Vokiečiai pasiūlė Lietuvai j Onset, Mass. — Pajūry čia ( 
labai naudingą naują ekono- :buvo rastas nežinomo žmo-!

MĄ ŽMOGŲ.
Onset, Mass. — Pajūry čia Į

vių ant kranto. Tečiaus prie
šintis revoliucinei kantonie- 
čių armijai jie vistiek nedrį
so, ir šį panedėlį tas miestas 
tapo užimtas revoliucionie
rių. Buvusi tenai šiaurės ki
niečių armija pasitraukė, ne
žiūrint kad jon buvo susira
šę beveik visi buvusieji Kol- 
čako ir Semionovo oficieriai.

Prie įvykių Kinuose prisi
deda suirutė ir tarp pačių 
krikščioniškų valstybių Eu
ropoje. Razbajum persiėmęs 
fašistų vadas Mussolinis pra
nešė kitoms valstybėms, kad 
Jugoslavija ruošiasi pulti Al
baniją, todėl Italija negalin
ti pasilikti neutralė, nes Al
banijoj ji turinti svarbių in
teresų.

Visas pasaulis tečiaus ma
to, kad čia yra gryna provo
kacija iš Italijos pusės. Su
pranta juk visi, kad Jugo
slavija, būdama daug silp
nesnė, negali jokių žygių 
prieš Italiją daryli. Ir pati 
Jugoslavija kviečia kitas val
stybes, kad jos atsiųstų savo 
ekspertus ir įsitikintų, kad 
jokių karo žingsnių ji nedaro 
nei prieš Albaniją, nei prieš 
kitus savo kaimynus. Fran- 
cuzija, Anglija ir kitos Eu
ropos valstybės labai susirū
pinusios, kad nekiltų naujas 
karas Europoje.

I

MOTERIS 160 METŲ 
____ , - -___________ AMŽIAUS, 

prigulėti, tai ateikit, užsimo-' israDO NEPERŠAUJA- Iš Konstantinopolio pra-
kėkit, ir tylėkit. I Mą RŪBĄ.

Girdėtis, kad daugelis ka- VokietyĮ. var(|u s<,hau. 
mann išrado Berline naują 
neperšaujamą rūbą. Seniaus 
jis yra išradęs neperšauja- 
mą metalinį bruslotą. kuri

lonskiu ir Siarkievviczium. 
•Jiedu patraukė tą organiza
cija teisman, reikalaudami 
sau $20,000 atlyginimo už

NAUJAS SUKILIMAS 
FILIPINUOSE.

Alangkato giminės filipi- patarnavimą, kuomet ji jieš-
minę sutartį. Tą patį padarė gaus lavonas, jis buvo visas niečiai sukilo prieš turtingą kojo sau leidimo veikti Mas- 
ir bolševikai.” Dėlto Lietuva apneštas smėliu, tik viena ir neapkenčiamą vadą Datų sachusetts valstijoj. Organi- 
ir nutraukė savo derybas su ranka buvo aikštėj. Ant jolPiangą. Daug jo^gervbių esą'zacija pasiūlė jiems $5,000, 
lenkais dėl Vilniaus. I niršto buvo žiedas ; ‘ ‘

Ant jojPiangą. Daug jo gerybių esą'zacija pasiūlė jiems $5,000, 
---------- ---------- ! piršto buvo žiedas su raidė-Jau sudeginta ir keliolika bet ji^da nenorėjo tokio at
eitos žinios podraug paro- mis “W. L.” žmonių užmušta. ’lvgLiimo priimti.

nešama, kad amžiaus ilgumu 
turkai pralenkia visas kitas 
tautas. Turbut visi jau yra 
girdėję apie turką vardu Za- 
ro Agha, kuris dabartiniu 
laiku turi 153 metus am- 

dabar nešioja visi vokiečiu (žiaus. Dabar gi iš Trakijos 
policiJaniai. Dabar gi jo ateJ° pekscia l Angoms
daryta neperšaujamoji ma- turke rn0.t.*ns' ,.kurl
terija esanti nestoresnė kaip “Į* *?.mzlaus- J1 va- 
storas ševiotas ir esąs gva- '•lna>1 latma Hanen.

rimų. Kad prirodžius, jog Kanados kolonizavimo ta
tai tiesa, šaumanas apsisu-iyba nupigino Anglijos gy- 
po ta materija ir leido į sa-1 ventojams kelionę iš Angli- 
ve šaudyt iš karinio karabi-1 jos į Winnipegą ligi $27. 
no.Plienu apvilktos kulipkos Bet šita privilegija gali nau- 
plojosi ir truko, bet audekto Idotis tiktai tie Anglijos imi- 
nepramušė. Pasiutas iš tos (grantai. kurie vyksta Kana- 
materi jos bruslotas sveria du don ant ūkių gyventi. Juos 
tris svarus, o visas garnituras. veža tiesiog į "VVinnipeg ant 
—6 ar 7 svarus. farmų.

MIRĖ LATVIJOS PRE
ZIDENTAS.

Pereitą sąvaitę mirė Lat
vijos prezidentas Čakstė. Jį 
laidojant dalyvavo Seimo 
nariai, visi aukštesni valdi
ninkai ir svetimų valstybių 
atstovai.

NUŠOVĖ BROLI UŽ PA
ČIOS PAVILIOJIMĄ.

• Rome, Ga.
vvards. 35 metų amžiaus vy
ras, čia nušovė savo brolį, 
užtai, kad tas paviliojo iš jo 
pačią.

Kennv Ed-•>



No. 12. Kovo 23 d., 1927.

į 0 APŽVALGA I
IR ŠV. ANTANAS NEPRI

EINAMAS BE PINIGŲ.
Ne veltui kunigai aiškina, 

kad kelias i dangų sunkus. 
Gal ne tiek jis sunkus, kiek 
brangus. Geras katalikas, 
kuris nori turėti danguje už
tarėjų, turi išleisti nemaža 
pinigų. Pasirodo, kad net 
prie švento Antano negalimu 
be gero kyšio prieiti. Prieš 
Karą tas kyšis Lietuvoje at
sieidavo 12 rublių, o dabar 
apie 50 litų.

Į musų rankas yra patekęs 
vieno kunigo laiškas, rašytas 
iš Žemaitijos i vieną klei i- 
kalų laikraštuką. Tarp kita- 
ko tenai sakoma:

“Garsus taipgi ir sv. Antano 
altorius Kretingoje. Prie jo lai
komos taip vadinamos nvyliki- 
nės mišios, po kurių visi vie
nuoliai sustoję gieda himną i 
sv. Antaną. Prieš karę tokioms 
mišioms būdavo duodama 12 
rublių, o dabar apie 50 litų.

“Prie šv. Antano mišios už
sakoma Įvairiuose svarbiuose 
gyvenimo atsitikimuose, kaip 
tai: sunkioje ligoje, neteisingai 
pakliuvus teisman, pražuvus 
kokiam brangiam daiktui, ir 
panašiai.’’

Vadinasi, jeigu jus kas ap
vogs, ir jus norėsite, kad šv. 
Antanas išsuktų vagiui koją 
arba sugrąžintų pražuvusi 
daiktą, tai turit užmokėti jo 
agentams Kretingoje 50 li
tų. Be kyšio jis nieko jums 
nedarys, taip kaip ir krikš
čioniški Lietuvos ministe- 
riai.

Kai kas mano, kad fašiz- 
.mas yra naujas dalykas, kad i 

1 jo tėvu yra Mussolini. Bet 
taip nėra, šiame “Keleivio” i 
numery telpa šituo klausimu 
platesnis straipsnis, “Kas 
yra fašizmas,” kur anglų ra
šytojas Wells parodo, jog 
“fašizmas, ’ tai tik naujas 
vardas smurtui. Fašizmai 
kartais labai sunku atskirti 
nuo patriotizmo. Kuomet 
italų rašytojas D’Anunzio, 
surinkęs buri ginkluotų žmo
nių. užgrobė jugoslavų mies
tą (Fiumą), tai jis sakėsi at
likęs patriotišką darbą. Bet 
tai buvo galima pavadinti 
ir fašizmu. Tą patį reikia pa
sakyt ir apie Želigovskį, ku- 

, ris smurto keliu išplėšė lie- 
. tuviams Vilnių. Lenkams jis į 

yra didvyris, patriotas; o lie
tuviams — piktadaris, fašis- 

; tas.

KRIKŠČIONIŠKOS 
BOMBOS.

Musu skaitytojai jau žino, 
kad Kaune tapo išsprogdin- į 
ta “Lietuvos Žinių” spaustu- • 
vė. suardytas visas trijų auk-

išdavikus, bet ne prieš 
žmones, priešingus jų parti.?;! 
Smetoninių humbugieriu sk.v 
džiama pastaruoju laiku pas; 
ka. kad Lietuvos komunist: 
rengėsi ‘išpiauti intelig< 
yra. žinoma, kvailas burbu:

“Yra Įdomus taip pat tas 
tas. kad 
met. kai 
gareivių 
kui
faktinai kontroliavo

K -

bombos mėtoma 
valdžia randasi atža- 
rankose. Galvanaus-

premjeraujant. valdžia 
krikščio

nys. Pasikėsinimas prieš šia. - 
liu Naujienas’ įvyko kriks. .< - 
nių ‘griežtos politikos’ met. <’ 
‘L. Žinios’ užpulta. įsigale u> 
Smetonos ‘naujajai era:

"Prie vai. liaudininku 
ciakiemokratų valdžio- 
panašaus nebuvo.

“Tie piktadariai. ką bomba- 
mėto, matyt, yra šešką:. Kur. 
bijo Įkišti savo kadi. Totai

kai \

yra jų plauko g; v..' 

rv*i< ’ 

ir

D1C-

ir >•>>- 
nieko

‘veikia’ tiktai luomei, 
džioje 
Bendrai reikia pasakyt.
pasalų užpuola su lumba
revolveriu rankoje tiktai 
kingi bailiai.

"Teroras — nežiūrint ar . 
vartoja Rusijos komunistai, ar 
Italijos fašistai, ar Lietuvos 
smetoniniai arba krupaviėiniai 
—yra bailių kovos Įrankis.

“Jeigu smurtininkų valdžia 
pasilaikys Lietuvoje ilgesni lai
ką. tai nežinia ko > tas kraštas 
gali susilaukti.”

it-vu.” Chicagiečiai 
nai “apznaimino” 
visuomenei, jog 
“dramos tėvu” esąs 
kus. o Vaitiekūnas.
iminie
VU.”
•■Jramos motinos,” 

amai vistiek gręs išnyki-Į 
“ nes be motinos “dramos! 
vaikų” nebus.

* 3 *

Lietuvos fašistinė valdžia 
neįsileidžia pažangiųjų A- 
nici ikos lietuvių laikraščių. 
Keik., su tuo tai tik pusė bė- 
:<». Tikra bėda mums butų 

m. net. jeigu Lietuvos val- 
neįsileistų musų dole- 

Tuomet ištikro nežinotu- 
kur savo dolerius dėti.

* v *

gi nese- 
lietuvių 
tikruoju 
ne Vaič- 
Reiškia

jau du “dramos tė- 
Bet kol neturėsime 

lietuvių

Kas Yra Fašizmas?

FAŠISTAI IR KOMU
NISTAI.

“Naujienos” daro tarp fa-’ 
sistų ir komunistų palygini
mą. Sako •

“Kas yra fašistas? Tai yra 
sudurnavojęs buržujukas — 
nuržujukas. patekęs desperaci- 
jon. Tokių buržujukų Europoje 
daug priveisė karas ir dar dau
giau pokarinė finansine ir eko
nominė suirutė. Daugelis smul
kiųjų biznierėlių. per trumpą 
laiką nusibankruti jusiu arba 
pajutusių, kad jiems ateina 
bankrutas. pražudė vilti ramio- • 
mis. teisėtomis priemonėmis, 
pataisyti savo padėti — ir grie-1 
besi smurto.

“O kas yra komunistas? Tai 
-ai p put yra sudurnavoj^. etes- 

.o ekonomine padėtim daugelis 
►u yra proletarai, beturčiai; bet 
savo siela jie yra buržujai. Jie 

, nori sėdėt kitiems žmonėms ant 
sprando ir išnaudot juos, kas 
aiškiai matyt iš to. kad jie ne
pripažįsta laisvės ir teisių nie
kam kitam, tik sau. Jie todėl 
atmeta teisėtumą ir demokrati
ją ir stoja už diktatūrą, t. y. 
už smurtą.

“Fašistai ir komunistai, tuo 
budu, yra giminingi elementai. 

Htažnai net — stačiai tie patys 
asinens. Jeigu krašte, kur ran
dasi tokių desperatiškų, prie 
smurto palinkusių gaivalų, susi- 
dato revoliucinės sąlygos, tai 

Ltie elementai virsta komunis
tais; jeigu gi paskui sąlygos 
pasikeičia, .revoliuciją kurstan
čios apvsto'vos išnyksta, tai jie 
metasi į fašizmą. Taip buvo 
‘klasiško’ fašizmo krašte, Ita
lijoje: pats Mussolini. kaip ži
bia. begiu kelių metų pavirto iš 
kraštutinio ‘rei oliucionieriaus.’ ( 
agitavusio minias, kad jos jėga 
grobtų fabrikus ir dvarus, — Į 
kraštutinį atžagareivi. Taip 
pat ir dauguma dabartinių 
Mussolinio pasekėjų yra buvu- 
šieji “revoliucinio smurto’ šąli-. 
pinkai, komunistai.

Lietuvoje irgi yra žinoma.' 
kad daugelis-buvusiųjų komu-’ 
nistų šiandien yra prisirašę 
prie fašistuojančios Darbo Fe
deracijos arba net tarnauja 
žvalgyboje (patys komunistai 
yra daug kartų skelbę tokių 
save, ‘iškriku vardus; kai ;ku- 
įinos jie yra ir užmušę).” 
i r v *’ -i • • *

Talpa kitokia, bet vežimas 
labai panašus.

Trečias tokios organizaci
jos pavyzdis gali būt kinie
čių Kuomintanas, kuris da
bar veja iš Kinų visu.- atėjū
nus.

Skirtumas tarpe šitų or
ganizacijų yra tik toks, kad 
Rusijos komunistai ir Kinų 
kuomintanai vykina naujas 
idėjas, o fašistai tokių idėjų 
nekenčia ir nori palaikyti 
senovę.

Fašisto supratimu, darbi
ninkas turi dirbti kuoilgiau- 
sias valandas savo ponui ir 
tiri didžiuotis tuo; jis turi 

priimti tokį atlyginimą, kokį 
ponas jam paskiria, ir 
džiaugtis tuo. Kareivis vi
suomet turi trokšti už savo 
ėvynę numirti. Mokytojas 
:uri mokyti vaikus tiktai vie
no : tėvynė, tėvynė ir tėvy
nė. Abejoti apie tėvynės 
silpnybę yra išdavystė. O 
kas drįsta prieštarauti, tą 
reikia sumušti, kad tylėtų, 
arba ir visai toki nudėti.

Didžiausia nelaime kraš
tui, kuri fašistai valdo, yra 
tame, kad jie sistematingai 
naikina kritiką ir opoziciją. 
Karalius gali bui beprotis, 
valdininkai gali stumti vals
tybę į pražūtį, bet kritikuoti 
jų nevalia, nevalia valdžios 
ydų nurodinėti, nes tas silp
nina valdžią.

Italijoj fašizmas dabai 
paraližiuoja visą laisvo pro
tavimo aparatą. Protaujan
tis žmonės yra žudomi arba 
tremiami laukan. Mokyklose 
skiepijama tiktai paklusnu
mo ir vergiškumo dvasia. 
Savystovis protavimas be
veik negalimas. Tuo pačiu 
laiku karingi militaristų mo
stai erzina visas s\etimas 
valstybes, su kuriomis tik 
Italija turi reikalų.

Apie Italijos ateitį todėl 
Wells išreiškia šitokią nuo
monę: “Italija jau sukėlė 
prieš save Francuziją, Jugo
slaviją ir Turkiją. Tuo tarpu 
gi iš visų Europos valstybių 
Italija mažiausia gali ka
riauti, nes ji neturi nei ang
lių, nei plieno, nei chemijos 
promonės, o be šitų dalykų 

1 karas vesti negalima. Gyven
tojų skaičius Italijoj smar
kiai auga, nes apie gimimo 
kontrolę prie fašistų val
džios negali būt ir kalbas. 
Taigi po ta neva galingos ir- 
narsios Italijos skraiste grei
tai privis milionai žmonių? 
kurie turės mirti iš bado. 
Patriotiška fašistų partija 
bus priversta kviesti sveti
mą kapitalą steigti fabrikus, 
kad davus alkaniems žmo
nėms darbo. Ir taip numylė-, 
ta jų Italija po valiai liks! 
parduota svetiniam kapita
lui. Italijos darbininkai taps: 
visai pavergti, nes aš nema-’ 
tau Italijoj jokių spėkų, ku
rios galėtų išgelbėti kraštą 
nuo tos katastrofos, prie ku-> 
rios jį veda apjakę fašistai.”*

Ar fašizmas yra Mu-soli- Jis daugiausia tuomet pagar- 
nio išradimas, ar Mussolinis sėjo vadovaudamas Ramog- 
fašizmo padaras? Ar fašiz- nos valstiečių riaušėms, kū
mas mirtų, jei Mussolinis 
mirtų, ar loštų savo rolę pa
saulyje vistiek, kad tas poli- 

1 tinis aktorius nebūtų nei gi
męs?

Tai yra klausimai, kuriuos 
plačiai *‘New York Times’e” 
aiškina garsus anglų rašyto
jas ir istorikas H. G. \Vells.

Nėra abejonės, kad da
bartiniu savo vardu ir kaipo 
organizacija fašizmas yra 
arti surištas su Mussoliniu, 
sako Wells. Bet kaipo smur
tas, fašizmas siautė Italijoj 
ir prieš karą. Jo dvasios tė
vas buvo d’Annunzio. Mus
solinis buvo dar “maištinin
kas,’ kurstė minias plėšti 
krautuvo ir skelbė, kad 

("geižkeliai priklauso gelžke- 
iliečiams,“ o d’Annunzio jau 

KINIEČIAI DARBININKAI-suruošė ginkluotą ekspedici- 
PAĖMĖ ANGLŲ FABRIKĄ Į J4 net savo valdžios nesi- 

Hankou mieste. Kinuose, j “•“*» užPuolė ir |,3ėmė 
sustreikavo anglu tabako 
dirbtuvėj kiniečiai darbiniu-; S“?* «"»«? dvasl0s
kai. Dirbtuvė gi iš savo pusės!50!”?'5. ".““‘vėrę, tik
apskelbė streikieriamį lo- J.05 "'/"J®
kautą. Tuomet streikieriai. 
paėmė dirbtuvę įsavoran-į- 
kas ir paskyrė jai vesti komi- ■ 
tetą iš 24 darbininkų. Pečiai i V 
lapo užkurti ir darbas pra
dėm iš naujo.

( i z. •

riu 
mė

\ ienas tautiškas kunigas] 
;ą man išsireiškė: “Vi- 

■■met yra geriau imt, negu 
— “Gerai, kunigėli,” 

-akau aš jam, — “aš tau

1

i ’ * •
štų namas ir nuostoliai siekia 
500.000 litų.

Musų manymu, šitą vėl- i 
nišką darbą bus atlikę krikš
čionys fašistai. Tokios pat. 
nuomonės yra ir “Naujie
nos.” Jos taip pat pažymi tą 
faktą, kad nepriklausomos 
Lietuvos politiniame gyveni
me buvo jau 3 bombos, ir—

“Pastebėtina, kad visuose ši
tuose atsitikimuose bombas._________________
kaipo politinės kovos Įranki. Į yra teisybė. Bet juk Rusijoj 
vartojo dešinieji elementai —j irgi atsitinka nemažai nelai- 
Įsikarščiavę ‘tautos mylėtojai’ ’ ' ’ ‘
arba klerikalų pastumdėliai. 
Kairieji šitokiomis priemonė
mis su savo priešais iki šio! 
nekovojo. Net ir bolševikai Lie
tuvoje stverdavosi žiauraus te
roro tiktai prieš savo partijos

ŽARIJOS
Jeigu Amerikoj atsitinka 

kokia nors nelaimė ant gele
žinkelio ar katastrofa kasyk
lose, tai komunistai savo ga- 
zietose tuojaus šaukia, jog 
tai esanti pasekmė kapitalis
tiško surėdvmo. Iš dalies tas

.Italijos despotą. Literatūroje 
j šita dvasia pradėjo reikštis 
čia anksčiau. Da 1912 metais 
ją galima buvo pastebėti 
“futuristinėj” Marinetti poe
zijoj. Atsimenu jo balsą, sa
ko Wells, kaip da prieš karą 

! Londone viename Poetų 
Draugijos vakarėlyje jisai 
šukavo, garbino spėką, gyrė 
senovę, kėlė Italijos narsu
mą, buvo pilnas išdidumo, 

, nemielaširdin- 
■ “futuris- 

buvęs be miego 90 valandų tikas." Mussolinis tais lai- 
ir visą laiką be poilsio dir- kais buvo da toks žmogus, 
bes prieplaukoj. Sako, jis kuri dabartinis fašistas mie- 
butų galėjęs dar ilgiau dirb- lu noru užmuštų. Jis buvo 

Amerikon ti. bet darbas pasibaigė ir jis karo priešininkas ir kairių 
; eit namo. kairiausias revoliucionierius.

j mių bei katastrofų, kuriuse 
žūsta daug darbininkų —tai 
kas ten kaltas? Nejaugi ko- 

imunistiškas surėdymas?
-< * ❖

Atvažiavęs
Vaičkus pasiskelbė “dramos turėjęs eit namo.

90 DIENU BE MĖGO.
"Keleivyje” buvo rašyta, 

jog du vyrai išbuvo be miego 
5 2 valandas ir laimėjo dova
nas. Dabar mums rašo Do
mininkas Križanauskis iš pasiputimo, 
Philadelphijos, jog jis yra iš- gas ir virš visko — 
L. ..... . k. • . z. zvz, 11O .-o Ir, V. .-1 .. .,'l.r, , " ~ ” ” *

**>z.

Camels

♦ ♦amžius

AMERIKOS rūkytojai apdovanojo 
TIKRĄJĮ GERUMĄ su TIKRU 
VADOVAVIMU. Nes Carnėls vi
sados susidėjo is vieno gerumo, b® 
raukšlių. Parinkčiav.s: už pinigas 
tabakai, kopuikiausia sumaišyti. Mi
lionai dolerių sudėt: į cigaretę, o nei 
cento parodai

Sis moderninis

pripažįsta
teisinga gerumą

Tik vienas būdas yra patirti rūky
mo smagumą, kuris užkariavo 
modeminio pasaulio pagarbą — pa
bandykite Camels. Patirsite tokį 
skanumą ir kvepėjimą, tokį prisir- 
pusį lengvumą, kurio nesitikėjote 
rasti.

rios-pasiliko tenai žinomos 
“Raudonosios Savaitės” > 
vardu. 1

Da 1919 metais Mussolinis 1 
flirtavo su komunistinėmis 
idėjomis; tiktai griuvus 
Giolitti kabinetui jisai virto 
patriotu, tautininku, atžaga
reiviu. Negalima sakyt, kad 
šita permaina fronto pas jį 
butų Įvykus kokiais gudriais : 
išskaitliavimais. Ne, čia jis- 
vadavosi greičiau prigimto 
aktoriaus instinktu, negu in- 

i teligento protu.
Reikia tik įsižiūrėti nors i 

keliatą tų nesuskaitomų 
Mussolinio fotografijų, ku
riomis dabar mirgėte mirga 
viso pasaulio spauda. Musso
linis sėdi ant balto žirgo; jis 
sako tūkstančiams fašistų 
prakalbą: jis žygiuoja armi
jos priešaky, ir taip tolinus. 
Žiūrėdamas į tą žmogų taip 
ir matai tuščią maišą, jieš- 
kantį sau garbės. Tas apskri
tas silpnavalio veidas, tai pa
prasta aktoriaus požymė. 
Iškištas iš pseudo-heroiško 
kostiumo ir pridengtas šal
mu. jis paprastai'su jaudina, 
bet jeigu įsižiūrėsi į jo akis, 
tai jose nėra nei rimtumo, 
nei inteligentiškumo.

Tai yra veidas žmogaus 
baisiai tuščio ir bailaus. Ne 
fiziškai bailaus, bet mora
liai. Jis bijosi ne žmogžu
džių. kurie gali tvkot ant jo 
gyvybės kur nors tamsiam 
užkampy, bet teisybės, kuri 
vaikščioja vidury dienos. 
Persekiojimas ir žudymas 
politinių oponentų ir kritikų 
eina per Mussolinio viešpa
tavimą kaip koks kruvinas 
vieškelis.

Šalin juos! Nitti. Amendo- 
la, Fomi, Misudi, Matteotti, 
Salvemini, Sturzo, Turati! 
Šalin visus juos, kam jie kri
tikuoja Mussolinio politiką! 
Jis bijosi kritikos aršiau 
kaip mirties. Ir užtai vieni 
šitų kritikų buvo iš Italijos 
išguiti, kiti sumušti, o da kiti 

'visiškai užmušti.
Italijoj Mussolinis neįvedė 

nieko nauja. Italai klausia: 
“Ką mes darytume, jeigu 
?»Iussolinio nebūtų?” Atsa
kymas trumpas: “Jus gautu
mėt kitą tokį.” Tas judėji- 

^ųnasj-ktiris dabar organizuo
jamas Ir' disciplinuojamas 
kaipo fašizmas, Italijoj buvo 
pirma Mussolinio ir bus po 
jo. Jeigu jis. mirtų rytoj, fa
šizmui nesunku butų susi
rasti kitą vadą Italijoj; keb
lumo galėtų būt tik tame, 
kad vadų galėtų atsirasti 
perdaug.

Tai kas gi ištikrujų yra tas 
fašizmas, kuris taip išpūtė 
šitą keistą sutvėrimą ir lei
džia jo diktatūrai tiek skriau 
du žmonėms pridaryt? Ko
kia spėka šitą despotą palai
ko, kad žmonės negali jo 
nusikratyt?

Fašizmo spėka yra tame, 
kad jis stojo į politinę Itali
jos dramą organizuotas į 
tam tikrą broliją.

Tik ištolo žiūrint rodosi, 
kad Italijos fašizmas, tai 
vieno žmogaus despotizmas. 
Ištikrujų gi tai yra organi
zuotos ir disciplinuotos są
jungos tironija. Susiorgani
zavę į juodmanškinių broli
jas, laikydamiesi vienodos 
taktikos po visą kraštą ir pil
dydami savo organizacijos 
discipliną pusiau-religiniu 
pasišventimu, fašistai suda
ro tokią spėką, kuriai jokia 
kita organizacija negali at
sispirti, o ypač kuomet val
džia ir ginklai jų rankose.

Kita panaši fašistams or
ganizacija yra Komunistų 
Partija Rusijoj. Nors komu
nistų ir fašistų tikslai skiria- _ _ 
si, bet matenalė jų forma savo turtų. Ji turi ir tą raštą, 
yra beveik ta pati. Vežimo kurį jai Leninas davęs.

r ”
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RUSIJON ATSIIMTI 
$40,000,000.

TARNAITĖ VAŽIUOJA
i 

.1 
f

“Stuttgarto” garlaiviu iš
plaukė iš New Yorko mote
riškė, kuri tarnavo tenai du 
metu hoteliuose kaipo Elz
bieta Šlich, bet kuri sakosi 
esanti kunigaikščio černiče-. 
vo žmona. Ji sako, kad paė
mus bolševikams Rusijos 
valdžią, jos turtai buvo na- 

'cionalizuoti, * tečiaus nabaš- 
ninkas Leninas davęs jai ra
šytą prižadėjimą, kad jeigu 
ji parodys, jog ji gali per du 
metu išgyventi iš savo rankų 
darbo, tai tie turtai jai bus 
sugrąžinti. Jų vertė apskai- 

• tomą į $40,000,000. Taigi, iš- 
I gyvenus du metu, dabar ji 
grįžta Maskvon reikalauti

kuri jai Leninas davęs.
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ji patrijoto dvasia. Darbi-1 
ninkus gindavo nuo kapita-1 
lizmo. Visus lietuvius ragin
davo remti tik savuosius. 
Kokis jis ten nebūtų, ar jis 
yra klerikalas, komunistas, 
socialistas ar kitas kokis, bi
le tik lietuvis, tai vis geresnis 
už svetimtautį. Nors jis savo 
pasaulėžiūros laikydavosi 
nesvyruodamas, bet ir kitus 
gerbdavo ir draugiškai sugy
veno. Jei žmogus ir ne kata
likas, jis jo neniekino, bet 
mylėdavo ir visus lygiai 
gerbdavo. Ir mes užtai jį 
gerbdavome, nes jis buvo at
viras žmogus. Mokykloje jis 
tik vienas mokindavo lietu
vių kalbos ir palaikydavo 
lietuvybės dvasią vaikuose. 
Virš šešių metų darbavosi 
mokykloj kas dieną. Jo dar
bui statė kliūčių, nes mokyk
loj mokytojauja “seseris” 
francuzės, kuriom daugiau 
rupi ištautinti vaikus. Kun. 
Bakšys nekartą buvo pareiš
kęs, kad tokios mokytojos 
jokios naudos lietuviškai 
mokyklai neneša ir jis norė
jo tą mokyklą daugiau sulie
tuvinti, kas “seserims” ir j 
aukštesniems bosams nepati
ko. Dabar mokykla be kun. 
Bakšio tikrai dvoks airišku 
ir francuzišku raugu. Žmo
nės ir šneka, kad mes už sa- ' 
vo sunkiai uždirbtus centus į 
patįs sau blogą darome. Jei
gu mokykla nelietuviška, tai 
kam tiek pinigų ir vargo au
koti? Už vienus poterius ne
reikia tiek aukų, nes poterius 
kas norės ir bažnyčioje iš
moks.

Kun. Bakšys už lietuvybę 
ir teisingumą prieš visus gai
valus kovojo ir už tą savo 
darbą gavo nuo savo bosų 
gražų “atlyginimą.”

Dėl viršminetų priežasčių 
jį iškėlė iš Waterburio.

Todėl lietuviai visa tai ge
rai supranta ir nesibijo už 
teisybę kovoti. Ir mes nenu
tilsime, pakol nebus sugrą
žintas kun. Bakšys. Kurie iš
rinkti rinkti parašus, turėtų 
nesnausti ir nepasiduoti ne
teisybės Įtekmei, kitaip mes 
pasiliksime mulkiais.

Pavapi joną*.

DETROIT, MICH. 
Lietuvių inteligentijos 

vakarėlis.
Vasario 22 dieną Fronte- 

tuvišką bobutę ir tuomet dar nac Inn viešbuty buvo su- 
butų nekoks iš jo mokytojas, ruošta lietuvių moterų biz

nierių kliubo šauni vakarie
nė. Publikos buvo į pusantro 
šimto. Susirinko beveik visi 
Detroito biznieriai ir profe
sionalai: advokatai, dakta
rai ir kiti.

Po vakarienės buvo šokiai 
ir kitokie pasilinksminimai. 
A. Aukštakalnio vedama lie
tuvių orkestrą grojo lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Ūpas buvo labai geras ir sve
čiai praleido vakarėlį labai 
smagiai.

Reikia tarti padėkos žodį 
nenuilstančiai darbuotojai 
lietuvių tarpe, p. Uvickienei, 
ir jos vyrui, gerb. adv. J. 
U viekui, kuris yra čia gimęs 
ir augęs, vienok neužmiršta 
savo tautos žmonių ir da ki
tus čia gimusius musų jau
nuolius ragina darbuotis lie
tuvių labui.

Ponia Uvickienė yra su
tverus lietuvių moterų biz
nierių kliubą ir pati jam pir
mininkauja. Kliubas yra su
rengęs jau keliatą tokių link
smų vakarėlių. Geistina bu
tų, kad ir daugiau lietuvių 
moterų prie to kliubo prisi
dėtų.

Pasižmonėjimas visiems 
yra reikalingas. O kada bū
relis savų žmonių susirenka Į 
tokį vakarėlį, jaunieji pašo
ka, o senesni pasišnekučiuo
ja, pajuokauja, tai geresnio 
pasižmonėjimo nereikia. To
dėl gerai butų, kad L. B. M. 
K. tankiau tokias skanias va
karienes rengtų.

P. Šunkaris.

WATERBURY, CONN. 
Kunigo Valantiejaus “dikta
tūrai” parapijonai nemano 

pasiduot.
Kun. Valantiejus. bevaly

damas parapiją, nieko gera 
jai neužgyveno, tik ant para
pijos sprando užtraukė bai
siausią skolą — beveik tris 

•šimtus tūkstančių dolerių. Ir 
ta skola nesimažina, bet vis 
dar auga. Ištikro stebėtina, 
kodėl taip yra? Parapijos 
metinės Įeigos siekia apie 50 
tūkstančių dolerių. Su tokia 
suma pinigų galima butų 
stebuklus padalyti, o dabar 
vis dar klimpstame gilyn ir 
einame prie bankruto. Kodėl 
taip yra? Ogi todėl, kad kun. 
Valantiejus yra labai prastas 
gaspadorius, nors ir turi pri
vatinę parapijos apmokamą 
sek retur ką.

Klebonas tinka ne para
piją valdyti, o “šoferiauti” ir 
“šventas” francuziukes ve
žioti. Jam tuos gabumus ir 
parapijonai pripažįsta. Yra 
žinių, kad kun. Valantiejus 
yra pasirengęs važiuoti Lie
tuvon ant vakacijų. Bijoda
mas palikti kun. Bakšį savo 
vietoj, jis pasiskubino jį “iš
ėsti.” Mat kun. Bakšys butų 
sužinojęs daug kun. Valan
tiejaus “sekretų” ir, kaipo 
teisingas kunigas, butų vei
kiausia apie viską pranešęs 
parapijonams. Sakoma, jog 
kun. Bakšys ir pirmiau jau 
išmetinėjo klebonui už pras
tą parapijos reikalų vedimą. 
Todėl klebonas juomi nepa
sitikėjo ir susitaręs, su kun. 
Vaškeliu (jis airišiams pasi
rašo VVuskell. o kur lietuvio 
doleris kvepia, tai pasirašo 
Vaškelis. Puikus patrio
tas’.) pradėjo daryti intri
gas, kad kaip nors kun. Bak
šį prašalinus. Ir padarė kaip 
norėjo. Dabar turime Vaš
kelį, vierną klebono pakali
ką. Vaškelis per vieną vaka
rėlį svetainėje pasisakė, kad 
jis dabar užima Bakšio vietą 
ir jis bandys mokinti vaikus 
lietuviškai, nes buvo vakaci- 
joms Europoj ir biskį pra
moko lietuvių kalbos ir “eu- 
ropiškos sistemos.” Žmonės 
iš to pasakymo daro juokus 
ir nekurie kalba, kad kun. 
Vaškeliui reikėtų dar kelis 
metus pasimokinti lietuvių 
kalbos pas paprasčiausią lie-

I

Vaškeliui bekalbant, kas tai 
tyčia užgesino šviesas, kad 
jis nustotų plepėjęs. Už jo 
kalbą suplojo tik apie tris 
bobelės. Jis manė, kad Wa- 
terburio lietuvius “sumon- 
kins” su savo “europiška me
todą,” bet apsivylė. Vaškelis 
geriau tiktų už vikarą prie 
šv. Patriko, nes jo dvasia ir 
idėjos airiškos ir lai jis ten 
eina ir jų duoną valgo.

Žmonės kalba, kad klebo
nas po vakacijų nebegrišiąs. 
Tai ir gerai padarytų. Dabar 
jis bijo susitikti su gerais 
žmonėmis, nes visi jam akis 
bado.

Plačiai kalbama, kad ir 
kun. Kazlauskas prisidėjo 
prie prašalinimo visų gerbia
mo Bakšio. Jis ir Kazlauskui 
ne vieną kartą teisybės žo
delį pasakė, kas jo “flaperiš- 
ką” puikybę užgavo. Ištikro, 
kun. Kazlauskas yra tikras 
sportas. Žiūrėk, sau su lazde
le spacieruoja. Jis, kaip tas 
katinėlis, pakol glostai, tai 
gerai, o jei ne, tai puikybės 
šeriai ir pasišiaušia. Ir jam 
lietubyvė tiek terūpi, kiek 
margajai pėtnyčia. Visi trįs 
—Valantiejus, Vaškelis ir 
Kazlauskas — paniurę vaik
štinėja ir nesidžiaugia privi
rę košės. Visokiais budais jie' 
bando savo klaidas užzala- 
tinti, bet nesiseka.

Visi patrijotai lietuviai 
liūdi netekę kun. Bakšio, nes 
jis buvo visiems lygus. Jo 
pamoksluose ir kalbose vi
suomet skambėjo lietuviško-

Į
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Ta Touraine 1

zrma
Mišinys turi savy
je keturias jreriau- 
sias kavas, _ kokios 
tik auga. Kiekvie
na paeina iš skir
tingos šalies ir yra . 
tos tautės pasidi
džiavimu.
Trįs šito mišinio 
kavų kainuoja 500•• 
daugiau negu pa-, 
prasta kava ir 25%. 
daugiau negu Sao 
Paulo, prizinė ka-' 
va Brazilijos. Vie
na tų Kavų taip re
ta, kad jos iš viso 
užauga tik 30,000 
maišiukų per me-

Sekretas su t 
pavydu slepiamas

Tik keli vyrai žino sekretą formules, pagal kurią Hąą 
yra daroma La Touraine (Extra) Kava. Tas se- 
kretas yra su pavydu saugojamas. Ss
La Touraine (Extra) nėra tai viena kava, bet misi- ĮSg 
nys keturių geriausių kavų kokios užauga. Tai mi- Ss 
šinys, kuris nesi m ai no.

Išbandvkit La Touraine (Extra) šiandien — jūsų 
groseminkas parduoda ir rekomenduoja ją — ir 
jus žinosite ką reiškia tikroji kava.

“Jums Patartina Pasirinkt Geriausia" i
55c. už svarą

New York

9

9 [f 9,
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fe Touraine Coffee ja-ira:
WSQUINBYCO "

BOSTON Chicago

CAMBRIDGE, MASS. 
Komunistai nori pasigrobti 

visuomenes aukas savo 
tikslams.

Pastarieji pažangiųjų 
draugijų susirinkimai buvo 
gana triukšmingi. Mat, ko
munistai kėlė “revoliuciją” 
prieš buvusių bendrų protes
to prakalbų kasierių, kam 
pastarasis neklauso jų “nu
tarimo,” sulyg kurio turėtų 
pasiųsti visas minėtų pra
kalbų aukas Į komunistų 
fondą.

Sakykite, ką norite, bet 
tie musų “broliai” taip “ap- 
sišvietė,” kad apart “komu
nistų” nachališkc biznio jie 
daugiaus nieko nebemato.

Prakalbos buvo rengia
mos Įvairių organizacijų var
du. Kalbėtojai buvo kviesti 
visų trijų sriovių. Tikslas 
prakalbų buvo išnešti pro
testą prieš Lietuvos smurti
ninkus ir išreikšti užuojautą 
nuverstai demokratinei val
džiai, kas ir padaryta pri
imant tam tinkamą rezoliu
ciją. Ir kad žodžiai nebūtų 
tušti, visuomenė sumeta 60 
dolerių parėmimui demokra
tijos kovoje su fašizmu. Vis
kas gerai. Tik lieka pinigus 
persiųsti buvusios valdžios 
partijoms i Lietuvą. Bet... 60 
dolerių tai ne penktukas. Tie 
pinigai parupo tavoriščiams. 
Ir kadangi protesto rengimo 
komitete jie buvo didžiumo
je, tai susirinkę “nutarė,” 
kad visas aukas pasiųšti Į 
Brooklyn, N. Y. komunistų 
fondui. Argi bereikia dides
nės žulikystės? Reikalas ėjo 
visai apie kitas partijas, apie 
komutistus nė prakalbose, nė 
rezoliucijoje nieko nebuvo] 
minėta, o kaip tik atsirado 
60 dolerių, tai komunistų 
fondas ir čia: duokite aukas 
ir dar ne kokią dalį, bet vi
sas!

Kad jie tuomi apgauna 
visuomenę, kalbėtojus, že
mina tūlų draugijų gerą var-i 

. dą, tas jiems nesvarbu, bile 
tik dolerių gauna.

Jie šaukia, kad socialistai 
neprisidėjo. Tai melas lygus 
visiems kitiems komunistų 

■ melams. Visi žino, kad vie- 
• nas socialistas ir vienas ko

tų Įstatymą, kuriuo butų 
draudžiama bile kam lĮsti su 
savo politiniu kromeliu, kad 
tik iš draugijų dolerių gavus.

Tuomi susitaupyti nema
žai dolerių per metus ir bu
tų išvengta daug bereikalin
gų ginčų, kurie pašaliniams 
nariams įkirėjo iki kaulo.

Šiaulietis.

MONTREAL, CANADA.

KENOSHA, WIS.
Protestas prieš fašistų 

'smurtą Lietuvoje.
Mes, Kenoshos ir apielin- 

kių lietuviai, susirinkę 20 d. 
vasario, 1927 m., Schlitz Sa
lėj į masinį mitingą, sušauk
tą ŠLA. 212 kp. ir apsvarstę 
papildytą Lietuvoje klerika- 
lų-fašistų smurtą, vienbalsiai 
priėmėm šitokią protesto re
zoliuciją:

Kadangi pereitų metų 17 
d. gruodžio, kuomet visa lie
tuvių tauta ruošėsi švęsti sa
vo respublikos prezidento* 
K. Griniaus 60 metų gyveni
mo sukaktuves, ginkluota 
gauja užpuolė jį nakties lai
ku ir ginklais grąsindami 
privertė pasirašyti rezignaci
ją:

Kadangi tą pačią naktį 
tie smurtininkai pagrobė mi- 
nisterius, o paskui vadovau
jant caristui - Plechavičiui, 
kuris už savo kriminališkus 
darbus 1921 metais buvo du 
syk karo teismo pasmerktas 
kalėjiman, įsiveržė su gink
lais i Seimo Rumus, išnieki- 

' no aukščiausią valstybėsTaigi gerb. draugai! Ne
Lietuvių skaičius smarkiai leiskime musų broliškai mei-• šventyklą ir smurtu sugriovė

1 • • • a • • i • t ; F z\i <•> i 11 Lr/"\o trn Iri ryi o

auga.
Aš atvykau iš Lietuvos 

metai atgal ir visą laiką gy- i 
venų Montreal, taip kad te-. 
ko bent kiek susipažinti su 
čionykščiu lietuvių gyveni-] 
mu ir jų veikimu. Kaip pasa
koja senieji gyventojai, i 
Montreale iki 1926 m. pra
džios gyveno lietuvių virš 
penkių šimtų. Beabejo 1926 
metais iš beveik 1000 atvy
kusių lietuvių Į Canadą yra 
apsistojusių čia (Montreale) 
apie pusantro šimto, gal ir 
daugiau. Taigi tame skaičiu
je (su čia gimusiais ir atvy
kusiais) randasi gana gra
žaus jaunimo. Bet mes esa- 

, nes neturime nei 
rytmetį minėtoji moteriškė: vieno inteligento žmogaus, 

; pažadino savo dukterį, su kuris galėtų išvesti mus ant 
kuria kartu gulėjo, prašyda-] kultūringo kelio bėgiu.

,ma parnešti jai limonado. I Jaunime matosi didelio 
IDuktė padariusi, kas jai sa-;noro> kad sudarius kokią 
ikyta. vėl atsigulė, bet po va- nors jaunimo kuopelę, ką 
(landos pajuto kambary gazų parodė kelių draugų sur-uoš- 
i smarvę. Atsikėlusi rado savo tas vakarėlis vasario 27 
motin'ą ant žemės sukniubu- d Taipgi ir šeimyniški žino
sią. Ant galvos turėjo kokį nės nori, kad šitokių gražių 
tai apsiaustą užsimetusi, o,lietuviškų pasilinksminimų 
prie burnos buvo gazinis butų kuodaugiausia, 
žiedas, ant kurio valgis yer-1prisjrjnkusių minėtan ___
damas. Greit davus žinią relin apie pusantro šimto ga- 
kaimynams, pakviesta poli- Įėjo būti vedusių, kurių dau- 
cija, kuri rado moteriškę jau guma dalyvavo ir šokiuose. 
nebegjxą. Atidarius ruimu-j Taigi gerb. draugai jau
ką, rasta jame ?azy PaiPa, nuoliai! Nėra ko toliau lauk- 
kirviu prakirsta, o moteris-jti Kurie sugebėjote pirmus 
kės 12 metų sūnūs lovutėje; band at.
nebegyvas. Gydytojas kori-,Hktb bandy£te dirbtie ir to_ 
statavo, jog jis prieš keletą Hau, šiandien t susirinki- 
valandų miręs. J ' - -- - - - -

Ona Gervilienė, kaip teko 
girdėti, paėjo iš Daukšių pa- ba 
rapijos. Nė prie jokių lietu- ■ 

[Viskų draugijų ei nepn- balsavimo budu galima bus

GLASGOW, ŠKOTIJA.
Tragedija lietuvių šeimynoj.

“Išeivių Draugas” praneša 
iš Škotijos šitokią žinią:

Vasario 25 d. vieną Glas- 
gowc lietuvę patiko baisi ne
laimė. Oxford Lane gyveno 
su savo 12 metų sunum ir 15 
metų dukterimi Ona Gervi- 
lier.ė. kurios vyras 1917 me
tais išvežtas Į Rusiją. Anksti (me biedni,

lei gęsti svetimoje šalyje !i teisėtą respublikos valdžią, 
Meskime kortas i pečių, o sulaužydami tuo budu šalies 
butelius pro langą. ‘ Gyveni- konstituciją ir sutrempdami 

I mas trumpas! Pasirodykim, po kojų žmonių valią ir de- 
kad ir mes, “grinoriai,” mo- mokratybės principus ;

! kame kulturinties! P.Y.! Kadangi Antanas Smeto
na buvo tų smurtininkų pa
statytas nauju prezidentu 
neteisėtai, nes iš 85 Seimo 
narių už jį balsavo 38 kleri
kalai neteisėtame Seimo po
sėdyje, neturėjusiame reika
lingo kvorumo; ir

Kadangi Smetona su da
bartiniu premjeru Voldema
ru priklauso fašistinei tauti
ninkų partijai, kuri neturi 
musų visuomenėj pritarimo 
ir paskutiniuose rinkimuose 
į Seimą pravedė vos tik 3 sa
vo žmones,.

Tai mes pareiškiame: 
Kad žiūrint musų akimis, 

papildytas klerikalų-fašistų 
smurtas yra kriminalis prasi
žengimas prieš Lietuvos res
publiką ir Lietuvos liaudį.

Kad smurtininkų pastaty
tas į Lietuvos prezidentus re
akcininkas ir dvarininkų bi
čiulis Antanas Smetona nėra

kame kulturinties!

nes iš 
vaka-

CHICACO ILL.
Bolševikai kolioia adv.

K. Gugį.
Chicagos bolševikėliai tiek 

Įsismagino “protestuot” 
prieš Lietuvos fašistus, kad 
beveik kasdieną rengia savo 
“protestus.” Kada jau žmo
nės nesilanko Į jų mitingus ir 
nenori klausyti jų kalbėtojų, 
tai dabar mūsiškiai Maskvos 
biznieriai vadina save “pro
gresyviais.”

Bolševikai sutvėrė Chica
gos Lietuvių Draugijų Prieš- 
fašistinę Tarybą, kuri pasi
vadino “progresyve.” Na, 
dabar jau biznis eina šakar- 
makar ir šurum-burum. Ko
vo 15 d. ta pati “taryba” su
rengė “masinį” arba kaip jie 
patįs sako “pasibaisėtiną 
protesto” mitingą. Rengė jį 
Lietuvių Auditorijoj. Kalbė
tojais buvo garsinta Andriu- legalus Lietuvos prezidentas 

ir neturi teisės tokiu vadin
tis, nei prezidento pareigas 
eiti;

Kad visa smurtininkų kli-. 
parašė pranešimą, ka, pasivadinusi nauja Lie-'t 

“valdžia,” nėra jokia

te keli draugai ir iš savo tar
po išsirinkite laikiną valdy- 

kuri paskelbs bendrą 
jaunimo susirinkimą, o tada

lis. Dr. Graičiunas, J. Liau- 
danskas ir adv. K. Gugis.

Gugis, žinoma, atsisakė jų 
mitinge kalbėt, ir “Naujie
nose” 
kad visuomenė žinotų, jog tuvos 
Gugis su raudonaisiais biz- legalė valdžia, bet begėdžių 
nieriais nieko bendra neturi ir uzurpatorių gauja, kurią 
ir kad jų mitinge nekalbė- mes atmetam su didžiausiu 
riąs. pasipiktinimu ir kviečiame

Kada bolševikai pradėjo visus lietuvius kovoti su ja, 
plačiai dalint savo mitingo neremti jos nei darbais, nei 
plakatus, kuriuose buvo ir žodžiais, ir

Reikalauti:
Kad tuojaus butų apskelb-

1. su-

pasipiktinimu ir kviečiame

I

klausė.
EASTON, PA.

Komunistai kviečia sau Į - 
taiką katalikus.

Kovo 13 d. čia kalbėjo ko
munistų apaštalas Pruseika. 
Jis nusiskundė, kari pasta
ruoju laiku komunistams 
pradėjo nesisekti. .Jų organi
zacijos ant tiek sumažėjo, 
kad nebėra iš ko nei valdy
bą išrinkti. Jis kvietė “bro
lius” katalikus vienytis su 
komunistais ir bendrai kovo
ti su socialistais ir laisvama-

išrinkti pastovią valdybą.
Aš patarčiau sudaryti 

“Lietuvių .Jaunimo Kultūros 
kuopelę.” Nors, kaip sakiau, 

....................... *

adv. K. Gugio vardas Įrašy
tas kaipo kalbėtojo, tai žmo
nės visaip kalbėjo:

I

Gugis ti nauji Seimo rinkimai, sū
dei biznio eina su bolševi-,iyg konstitucijos nustatyta 
kais.“ Kiti sako: “.Jeigu Gu- rinkimų tvarka;

* ’ ’ i Kad butų sustabdyti bau- 
,___ _ „/.„.j ir paleisti iš
kalėjimų nekaltai suimtieji 
politiniai kaliniai, ir

Kad tuojaus butų nuimtas 
karo stovis ir sugrąžin
tos Lietuvos piliečiams spau
dos, žodžio, susirinkimų ir 
kitos konstitucijos gvaran- 
tuotos laisvės.

Ant galo mes skelbiam:
Kad pakol Lietuvoj šeimi

ninkaus uzurpatorių klika, 
patol mes nepaliausime prieš 
ją kovoję ir reikalausime iš 
Amerikos vyriausybės, kad 

jji tos klikos nepripažintų ir 
i jokios paramos jai neduotų; 
j Kad kopijos šios rezoliu- 
* ei jos bus pasiųstos Jungtinių 
Valstijų prezidentui, Lietu
vos pasiuntinybei Washing- 
tone, Lietuvos pasiuntiny
bei Londone, Lietuvos Sei
mui, Smetonai, Voldemarui, 
o taipgi Amerikos ir Lietu
vos spaudai.

Pirm. J. Martin, , 
Rast. Felix Povilenskis.

kais.” Kiti sako:
gis kalbėtų jų mitinge, tai i 1__ „
mes tada žinosime kas jis1 dimai mirtim 
per vienas.”

Bolševikai skelbia savo, 
priešų kalbėtojų vardus dėl I 
to, kad publiką sutraukus, 
kad daugiau doleriukų pasi- 
žvejojus. O kada “priešas,” 
sužinojęs, kad jo vardą bol
ševikai naudoja savo biz> 
niui, atsisako kalbėt, tai tada 

lbolševikai savo gazietose rė
kia: žiūrėkite, menševikai 
remia fašistus! Jie taip ir šį 

s kartą padare. Kada Gugis 
___  'pranešė per “Naujienas,” 

nizaciją, tai galėsime maio- kad jis nekalbės, tai kovo 10 
niai paprašyti brolių ameri
kiečių, kurie, tikiu, sutiks 
mums nors retai ir paskaitų 
padaryti bei gražių prakal
bų pasakyti. Tiesa, dauguma 
Amerikiečių apsilanko Į 
Montrealą ant “good time,” 
bet mums tas “good time” i

pas mus inteligentų stoka, 
Įgal mes ir nesugebėsim tin- 
I karnai kulturinties, bet čia 
Ipat yra musų broliai ameri
kiečiai; aš tikiu, kad paduos 

Į jie mums savo ranką!
■ Pasirodo taipogi gana; 
daug vaikinų ir merginų mo
kančių gražiai ant įvairių 
muzikos instrumentų griež
ti, taip kad sudarius kuope
lę galima suorganizuoti gerą 
stygų orkestrą.

Jeigu mes turėsime orga-

-------------- -------------------- ------~ -- , 3UUiaUCVUi’ *>

mumstas visą prakalbų ren- niais. Užvis labiausia jis nie-
~ 1 ____ « • //rr« •• _____ 121a •gimo darbą atliko, o kiti su

sirinko tik aukas “nubal
suoti.”

Tie patįs žmonės, draugi
jų susirinkimuose porina 
apie “bendrą frontą,” drau
giškumą, lygybę ir tt. Bet, 
jųjų darbai parodo visai ką 
kitą. Jiems tie “frontai-lygy- 
bės” reikalingi tik tol, kol jie 
gauna progą paglemžti ki
tus, tada tos “ly^bės’ pasi
lieka vien jų naudai, o kiti 
pajunta žiaurią diktatūrą 
ant savo pečių. litas niym. JUV.1U.;, uv-

Draugijos padarytų nau-lpartyviškus. tai matykit tą 
dingą darbą, jei jos praves- komediją. Paul.

kino “Tėvynės” redaktorių 
Vitaiti. Strazdelis.

CLEVELAND, OHIO. 
Ekstra clevelandiečiams.
Dabar Clevelande randasi 

artistas Pilka iš Chicagos ir 
jis su vietinių dailės mėgėjų 
grupe statys scenoje labai 
juokingą komediją “Žemės 
Rojus.”

Ta triveiksmė komedija 
bus sulošta s.’baioj, 26 d. 
kovo, Lietuvių Svetainėje. 
Kas mylit juokus, juokus be-

ri. laidoj “Vilnis” net ant 
pirmo puslapio išvadino Gu- 

jgį didžiausiu darbininkų 
'priešu ir fašistų draugu. ♦ Ji 
'sako, kad Gugis negalįs jų 
'mitinge kalbėt, nes jis esąs 
i fašistas ir tt. __

<<^Mševi- 
“Vadi-

mitinge kalbėt, 
fašistas ir tt.

Savo plakatu 
jau labai priprastas. Musų kai tarp kitko sako: 
girdįs reikalauja “better ti- naši. Lietuvos diktatoriai yra 
me” 
budu, kartais jų “good time”

(geresnio laiko). Tokiu Lenkijos grobikų draugai ir 
” j slaptai Varšuvoj susitarė su

suteiktu mums ne tik “better:Pilsudskiu parduoti Lietuvą 
time,” bet ir “best time!” Lenkijai.” Don Pilotas. (Tąsa koresp. ant 5 pusi.).

w



1. K E L E Į y įį § No. 12. Kovo 23 d., 1927.

ima juokas. Būdavo net zupę Sirvydą, Draugelį ir Tūlį pa-, 
i e>ioranuose pavadindavo kėlė į “garbės konsulus” A- 

. ra<*10 soup ; krautuvėse merikoje (kada esamieji 
Kovo 7 dieną "Draugas batu*, kepures pavadindavo konsulai neturi ką veikti), 

savo pastabėlėse duoda be- žodžiu radio. Žmonės ta kad savo laikraščiuose rašy- 
dieviams "velnių.” Jisai pir- liga jau persirgo. tų
ma išniekina demokratiją ir Ateis laikas, kada ir stu- :vis, 
Lietuvos bedievius, sakyda- dentai paliaus žudęsi. Sau- ba Glovackio 
mas kam. girdi, jie priešina- •žudystė išeis iš “mados.” 
si algų mokėjimui kunigams. “
o paskui priduria: •'

"Jeigu tikėjimo / ir.kunigų' 
nebūtų, tai ir veikli neturėtų 
ką: netektų tikslo gyventi."

Puiki to rašytojo “filozo- 
fija.” Tuos žodžius jisai ra
šė turbut kiaulėnos perdaug 
valgęs, o gal kauštelėjęs? 
Paniekindamas Lietuvos de
mokratiją. kuri liktai buvo 
užmezgusi pirmuosius žie
dus, jisai, beabejo. užgiria 
monarchiją. Kunigai juk ir 
yra autokratijos garbintojai, 
o darbininkų ir visuomenė' 
gerovė jiems ne galvoj.

Milionai bedievių gyveno 
tūkstančius metų atgal, jie

PASTABOS

Don Pilotas.

EXTRA!
•\ ienybės” num. 23, 

vasario 22, 1927, yra tele
gramas iš Kauno, jog “Vie
nybė” nuo kovo 15 bus lei
džiama jau i Lietuvą, kaip ir 
katalikiški laikraščiai.

•Vienybės” num. 29, re
dakcijos atsakymuose Sū
nui. sakoma: -‘Del tūlų prie
žasčių ‘Vienybė’ tik dabar 
Lietuvoje galės Tamstas pa
siekti.” i

Smetonai su Voldemaru 
laimėjus valdžią su katali
kiško revolverio pagelba, A-

tų kaip Smetonos "Lietu- 
,” Šmulkščio “Rytas” ar- 

> "Tautos Va
lia” (kurios gavau visą glė
bi) po šimučio, “Draugo” 

1. redaktoriaus, vadovybe.
Beje, šinydas yra “agen

tu” naujos vieros 
ma,” I 
savo knygelėje “Visuomy- 
bė’’ puslapis 215.

Taigi persiragožiavimaš 
Karpavičiaus su Sirvydu tik 
sustiprins tautiečius-laisva- 
manius, o pelai nulėks su 
vėju ir nesugrįš.

P. Mikolainis.
“Vienybės” Ex-redaktorius 

tris kartus, 
l'JO Sands St. Brooklyn, N.

IS

I

Austrijos Socialdemokratų 
Galybe.

tų partija pabaigoje sausio 
sušaukė Vienos rotužėje mi
tingą su tikslu nušviesti, ko
kius tikslus turi buržuazija, 
keldama lenną del mokės-* 
nių. Salėn tilpo tik keletas 
tūkstančių žmonių. Tuo tar
pu mitingan atvyko ne vie
nas šimtas tūkstančių darbi
ninkų ir tarnautojų. Kalbėjo 
virš 50 žymiausių socialde
mokratų kalbėtojų <— salėje 
ir lauke — (aikštėse ir gat
vėse). Žinoma, buržuazija 
nuleido nosį, matydama di
delį darbininkų solidarumą. 
;Nėra pajėgos, kuri sugriautų 
socialistinės Vienos proleta
riato v'envbe.

(“S-tas.”)

Austrijos proletariatas gy- i 
vena išvakarėse visos krašto 
valdžios paėmimo į savo 
rankas. Jau dabar sostinė — 

miestas — socialde- 
Jiems 

priklauso 75 nuoš. visų mies
to tarybos mandatų. O juk 
Vienos miestas sudaro treč
dalį gyventojų visos respub
likos.

Priešaky magistrato stovi 
buimistras drg. Zarc. Miesto 
finansus tvarko labai gabus 
ir energingas drg. Hugo 
Braitner, baisiai neapken
čiamas buržuazijos. Sočiai-j 
demokratams paėmus tvar
kyti miesto reikalus, pada
ryta didelė pažanga. Pasta
tyta kelios dešimtys mokyk
lų, prieglaudų. ligoninių, 
vaikų darželių ir priešmoks- 
linio amžiaus vaikų auklėji
mo namų, pastatyta ir mo
derniškai įrengta pirtis, gim
dymo namai ir tt.; įrengta 
dantų gydymo klinikos išim
tinai biednuomenei, nupirk
ta bu\nsi Gausbui*gų pilis ir 
įrengta vaikų prieglauda, 
veltui duodama skalbiniai 
tik ką gimusiems biednuo- 
menės vaikams, virš šimto 
tūkstančių mokyklos vaikų 
gauna veltui pusryčius, ava
linę, drabužius, rankvedžius 
ir rašomą medžiagą.

Pastatyta 25 tūkstančiai 
moderniškai įrengtų darbi
ninkams butų. Tūkstančiai 
statomi naujų. Visa tai pada
rė socialistinė miesto Tary
ba. Tiems darbams atlikti 
reikalinga daug lėšų. Jos su
renkamos pavidale mokes
čių. Apdėta nėmažaismo- 
kesniais nekilnojamas tur
tas, prabangos daiktai ir 
ypač pasilinksminimų įstai
gos (kavinės, barai, dansin
gai, restoranai ir p.).

Krikščioniška, žydiška ir 
kitų tautų buržuazija kelia 
didžiausią lermą spaudoje ir 
susirinkimuose prieš socia
listinę tarybą. Mokesnių sis
temą vadina plėšimu, grobi
mu, mokesnių sadizmu ir tt. 
Socialistinės miesto tarybos 
darbuotojus pravardžiuoja 
plėšikais, žmogžudžiais ir p. 
Gi vyriausias plėšikų vadas, 
pasak burauazijos, tai ma
gistrato finansų vedėjas drg. 
Braitner.

Primesti socialdemokrati
nei savivaldybei nesąžinin
gą lėšų naudojimą dargi pik
čiausi priešai negali.

Austrijos socialdemokra-

1

“Visuo- Vienos _____ _
kaip skelbia Šidlauskis mokratu valdomas.

1 1 - • UIT __ _ ’_____ 4 .
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20 ŽMONIŲ ŽUVO AR
GENTINOS POTVI- 

NIUOSE.
Buenos Aires žiniomis, 

čiai tapo neleidžiami Lietu- Juy provincijoj pasidarė di- 
von. tarp tų ir “Vienybė.” delis potvinis, per kurį žuvo 
“Dirva” jau pirmiaus persi- 20 žmonių, 
ragožiavo į katalikų pusę, --------------
kaip zuikis, o dabar peraira- RUSŲ TEATRE SUDEGĖ 
gožiavo ir senoji “Vienybė,” ■***/‘*K’*e
su Juozu Qtto Sirvydu, kaip 
Smetona i ~ "
laisvamanių į katalikus.

. ..... Matomai Voldemaras yra tapo apversta kerosino lem- 
• vaike, turiu da ir dūšia. Ina'savo parapi jonus neva guclrus biznierius ir sugebama, is. ko,kdo, gaisras n-2<

-Ar tai dūšiai reikia sil-1 ‘ ? p0 « •).ač,ų ™sl.mls
l parapijonai gena munsainą. 
Į daužo vienas kitam nosis, 
j apiplėšinėja gatvėse žmo- 
nes, paleistuvauja ir tt. Reiš
kia, kad kunigų "šventi" pa- 

I mokslai čia nieko nepadeda.
Ot. jeigu kunigai vietoj gie
doję ekzortus ir skaitę evan
gelijas, laikytų mokslines 
paskaitas, išmokintų žmones 
pasaulinio mokslo ir viešos 
bei "privatinės" doros, tai 
natūraliu ir tiesioginiu budu 
žmonės liktų apšviestesni. 
Kunigų mistinė sugestija 

lyra lygi vėjui. Čia reikia re- 
'__ -1- J ir auklėjimo

individualės doros.
♦ $ $

Stalinas, kalbėdamas Mas
kvos geležinkelių dirbtuvių 
darbininkų susirinkime, mi
litaristiniu tonu pareiškė, 
kad su sovietų Rusija ka-

—Tegul bus pagarbintas, viai žiuri tiktai kūno. Bet aš, Kunigai nuolatos “moki- 
Maike...

—Sveikas gyvas, tėve!
Jau pora sąvaičių mes vėl kių? 
nesimatėm. I —Neprovyk juokų, vaike.

—Jes, vaike, kaip dabar Dūšiai nieko nereikia. Užtai • 
gavėnia, tai aš nenoriu daug kada kūnas mažiau ėda. tai. 
vaikščiot. •

- Kodėl?
—Kad nesugriešyt be ręi- del visai nepaliaut valgius? 

kalo. Mat, kai tankiai išeini, Tada dūšia da daugiau su- 
susitinki su senais frontais, stiprėtų. - •
tai ir nepamatai žmogus, ■—Pustelninkai taip ir da-
kaip padarai koki zbitką. lygavo, užtai jie šventais li- 
Ve, aną sykį užėjau pas ko.. Bet mes. griesni žmonės, 
Šnapsaucką pažiūrėt kaip jo negalim to padaryt, ba netu- 
raugrnti kopūstai išrodo, o tfek valios. 
jis,bra.tuojauskvortąmun- 
šaino ant stalo ir sako :-‘T\ . __
mai, išsimeskim po bumą!’ šventųjų? Juk jie pasninkų 
Žinoma, aš jo -kūmas, tai at- nepripažįsta. Jie valgo mėsą 
sisakvt negražu. Išsimetėm per visą gavėnią ir danguje 
po vieną, paskui po kitą, ir, tikisi užimti da geresnę vie- 
pradėjo valgyt norėties. O tą. negu katalikai, 
kaip jis bučeris, tai mėsos 
pas jį pilna. Užkrovė dzu- tonai į dangų neis, 
kiškų kilbasų su česnakais, ir —0 iš kur tu, tėve, žinai?

dusia būna stipresnė.
—Jeigu taip, tėve, tai ko-

Na,. gerai, tėve, b ko-

I
©•vena ir šiandien. Bedievy- Kisko revolveno pagelba, A- 
bė šiandien sparčiai plinta ir ”:eP 08 pažangieji laikras- 
nei vienas bedievis dar nėra 
“jokio tikslo netekęs gyven
ti,” bet atpenč yra nuveikę 
didesnius darbus, negu "die- 

į vočiai.” Bedieviai gyvena 
'dar geriau ir už “sudievius.”
Jų protas yra sveikas ir kuo
sas nuo visokių bibliškų bur
tų.

27 ŽMONĖS.
Rusijos šiaurėse, Avinsko 

» ' ~ • < V

su Voldemaru iš miestely, rodant vietos teat- 
_ * " . rėlyje judomus paveikslus.

Ku- kiuo butfe protestonai Įgijo ’alausJ 8moJįlo . — V oirnntiiiii r liiLr nn nooninL'ii _ _

—Netikėk, Maike; protes-

t

kiškų kilbasų su česnakais, ir 
pradėjom šveisti. Kada su- 
valgėm kilbasas, tai jis sako: katalikams 
“O gal kūmas norėtum mari- yra atdari, 
navotų silkių, kaip dabar ga- —Bet iš kur tu.
vėnia?” Ir aš tik tada atsi-žinai? Juk iš < 
miniau, 1___o_______, ______ _____ _ _______ _____________
kilbasas valgom. Tuojaus niekas negalėjo tau pasaky-! 
nuėjau išsispaviedot, ir kaip ti, kaip tenai via. O tu pats Anglija/Francija ___
pasakiau kunigui, kad vai- tenai irgi nebuvai. Taigi pa- yra gerai prisirengusios ir bi- 
giau kilbasas, tai liepė per sakyk, tėve, iš kur tu žinai, ’ie dieną galėtų stoti karan. 
dvi nedėlias rąžančių kalbėt kaip tenai yra?
ir niekur iš namų neišeit. Va- —Ar tu mislini, vaike,

—Aš žinau, vaike, kad tikI ro greit dar nebusią. Karo 
dangaus vartai i nebusią vien dėlto, kad so-

i vietų priešai dar nesą prisi-
4, tėve, šitą rengę, o antra, tai vąkaių 

«... ______ __ ____ dangaus da Europos darbininkai nenoi i
kad gavėnioj mes niekas nėra sugrįžęs, todėl 'kovoti prieš rusus.

i i,

"Ar Paskutiniai Niek
šai ar Tikri Asilai?"
"Laisvės” š. m. N. 24 til

po straipsnis po užvardžiu: 
"Ar Paskutiniai Niekšai, Ar 
Tikri Asilai.” Tame straips
nyje "L.” pakartotinai tvir
tina. kad Lietuvos liaudinin
kai ir socialdemokratai tiks
liai atidavę visą valstybės 
vairą į fašistų rankas. Liau
dininkai ir socialdemokra
tai, girdi, padarė bendrą 
su fašistais frontą ir atidavė 
Lietuvos, pažangiąją valstie
čių dalį į kruvinas fašistų 
rankas — pardavė ją. kaip 
Judas Iskarijotas Kristų.

Matot, "Laisvė” pasako, 
kad liaudininkai ir socialde
mokratai sužiniai “padarė” 
sutartį su fašistais ir ne tik 

ikad už dyką "atidavė,” bet 
pinigus paėmė, kaip Juda už 
Kristų.

Ir taip per visą straipsnį 
“Laisvė” biaurioja liaudi
ninkus ir socialdemokratus 
už tą “atidavimą” ir "parda
vimą” Lietuvos žmonių fa
šistams. Bet ant galo to 
straipsnio ve kaip užgieda:

“Jeigu jie pardavė Lietu
vos liaudį fašistams, tai di
desnės niekšystės pasaulis 
dar nėra matęs ir jie turi būt 
be mielaširdystės smerkia- • * * mi.

Dabar žiūrėkit.
“Laisvė” pirma pasakė, 

kad liaudininkai ir socialde
mokratai “atidavė” Lietuvos 
liaudį fašistams ir “parda
vė,” o ant galo pati nežino ir 
stato abejotiną klausimą: 
“Jeigu jie pardavė" ir tt. Ir 
tas “jeigu" visą "Laisvės” 
melą užmuša. Padėsiu tą pa
tį “Laisvės” straipsnio už- 
vardį, klausdamas: kas taip 
rašo — ar paskutiniai niek
šai. ar tikri asilai?

Prie to. pažiūrėkit į tą vi
są sakinį, kuris iš “Laisvės 
paimtas. pradėdami nuo 
“Jeigu" ir baigdami “smer
kiami,” tai pamatysit tokį 
žargoną, kokio nesat matę. 
Pirmiausia “Laisvė” prade
da sakinį su žodžiu “jeigu.” 
Vadinasi, nežino tikrai. Bet 
tik už skirsnelio sako, kad 
“tai didesnės niekšystėsJ)a- 
saulis dar nėra matęs.” Gi ši
ta dalis sakinio pasako, kad 
pasaulis pamatė, apie ką 
“Laisvė” rašė. O pabaigoj 
to sakinio sako, kad, 
girdi, “turi būt be mielašir- 

į smerkiami.” Už ką 
“turi būt be mielaširdystės 
smerkiami”? Pati “Laisvė” 
nežino ir abejotiškai sako: 
“Jeigu jie pardavė.” O kuo- 

“Laisvė” nemato

žmonės žuvo liepsnose.susigaudyti zuikius. Sirvy
das pradėjo “Vienybėje” 
net “tautiečiais” vadinti ka
talikus, nuvertusius Lietuvos 
demokratinę valdžią; jis tal
pina Tūlio, Drangelio ir kitų 
raštus, kurie peikia demo- pats viena 
kratybę, o giria katalikišką nės šmugelninkų, kurie ga- 
diktaturą. beno du troku degtinės iš

Smetona pakėlė Glovackį Kanados. Jis keturis jų pa- 
į “generoftĖį” o musų “pa- šovė, kuomet jie norėjo bėg- 
žangiuosius” Karpavičių, ti.

I
I

DETROITO POLICMA
NAS SUĖMĖ 12 ŠMU- ‘ 

GELNINKŲ.
Detroito policmanas Gray 

uėmė 12 degti-

Agrarines Revoliucijos 
i ir Reformos. J

i
• I

Pirmieji po karo metai kad stambesnieji ir turtin- 
daugely kraštų pasižymėjo ogesnieji po kiek laiko galėtų 
agrarinėmis revoliucijomis• supirkti į savo rankas nauja- 
ir reformomis. Didžiausia . kurių žemes, kitaip sakant, 
agrarinė revoliucija įvyko palikta galimybė iš naujo 
Rusijoj. Čionai visai panai- kurtis stambiems ūkiams. Šis 
kinta stambusis žemės ūkis, lietuviškos žemės reformos 
Įstatymu visokios žemės sa
vininku yra valstybė, bet 
faktinai žemės savininkas 
yra valstietis. Ramiai, bet vi
sai nuoseklia reforma ir iš 
pamatų likviduota stambieji 

Mes gerai žinome, kad ukiai Latvijoj ir Estijoj. Bet
■” ~ ų jr jtaj j la yra ir tokių kraštų, kursis

žemės pertvarkymas sustojo 
nusiaukely, pavyzd. Lenki
joj. Vengrijoj, Albanijoj. Ši- perversmui, 
tuose kraštuose stambiau
siems žemės savininkams 
padėjo turtingesnieji kaimo 
gaivalai, ir tuo budu dar iki 
šiam laikui del žemės refor
mos eina sunki it atkakli ko
va. Iš pastarųjų kraštų pa
vyzdžio matome, kad tuose 
kraštuose, kur nepavyko ga
lutinai išvesti žemės refor
mos. šiandien siaučia politi
nė reakcija. Kam nežinomas 
Vengrijos dvarininkų rėži
mas. kurs savo žiaurumais 
prašoko viską girdėta. Ten
ka padaryti ir antroji išvada, 
kad tuose ' kraštuose, kur 
darbininku partijos buvo

. • • t 1’1___ _____ z__1 stiprios, kur c 
masės turėjo daugiau orga
nizacijos, tenai ir žemes

jeigu tiktai kas ji užkurtų. 
Toks Stalino pareiškimas

luk to, vaike, aš dabar ir ne- kad kas danguje nėra pats leidžia manvt. kad sovietai
buvęs, tai tas negali žinoti, 
kaip tenai yra? Tu man aną 
syki pasakojai, kaip japonai 
gyena. o aš beeinu, kad Ja
ponijoj tu nesi buvęs,, Taigi 
pasakyk tu man, iš kur tu 
žinai, kaip Japonijoj yra?

—Aš tą žinau iš knygų.
—A. matai, kokstukyt- 

ras, Maike! Taigi aš ir apie 
dangų žinau iš knygų.

—Ne. tėve, apie dangų tu 
negali iš knygų žinoti!

—0 kaip tu gali iš knygų 
žinot apie Japoniją?

—Apie Japoniją aš galiu 
iš knygų sužinoti viską, nes 
tas knygas parašė žmonės, 
kurie Japonijoj yra buvę ir 
savo akimis viską matę. Bet 
parodyk man. tėve, bent vie- 

kuris yra buvęs 
danguje^' • -

—LMkivzmi, -Maike, mano 

nies pasijieškoti.
1 —Palauk, tėve, palauk!
Taip lengvai neišsisuksi. 
Pirma atsakyk i mano klau
simą.

—Neturiu čėso, vaike. 
Gudbai!

vaikščioju.
—Iš kur tu. tėve, iškasei, 

kad gavėnioj nevalia dešra 
valgyt?

—Ar tai tu, vaike, neži
nai? Tai yra toks katalikų 
bažnyčios prisakymas, kad 
per 40 dienų prieš Velykas 
nevalia valgyt nei pieno, nei 
mėsos.

—Kodėl?
—Todėl, kad griekas. . 
—O ką reiškia “griekas?” 
—Griekas. vaike, tai blo

gas darbas.
—Ar tai valgymas mėsos 

yra blogas darbas? Koks 
skirtumas, tėve, ar tu valgai 
silkę, ar dešrą? Juk maistas 
žmogui reikalingas tiktai 
palaikymui gyvo kūno. Bet 
ar tu jį palaikai pienu ir mė- ną žmogų, 
sa, ar vandeniu ir duona, tai 
skirtumo nėra.

—Maike. bedieviškų pa- pypkė užgeso, tai einu ug- 
mokšlų man nesakyk, ba aš * 
ir taip jau nekoks katalikas.

—Čia ne bedieviškas pa
mokslas, tėve, bet grynai 
mokslinis klausimas. Aš no
riu, kad tu suprastum, jog 
maistas yra reikalingas gy- 
Kjtbei padaikyt, ir todėl vi 
suomet reikia valgyt geresni 
maistą, o ne blogesnio jieš- 
kot.

—Jes, Maike, tai yra čyst- 
bedieviškas mokslą* Bedie-

Į

Iš Romos pranešama, kad 
diku >nus Mussolini turi 
vėžio l\u< vargiai išsigjr- 
dys

• ‘H

yra prisirengę karai su bet 
kuriuo priešu. Jisai pripažįs
ta, kad “artimo meilė” šian
dien nėra galima palaikyt 
žodžiais. kaip bolševikai 
svajoja, bet reikia ginklo 
iprieš ginklą. Vadinasi, bol- 
įševikai negalėjo toliau nu- 
išokt už kapitalistus. Viduje 
jie taipjau turi aštriausią 
diktatūrą prieš savo pilie- 

Ičius. O diktatūra reiškia tą 
patį, ką carizmas. Diktatūra 
yra toks dalykas, kurs su- 
Įspenduoja visas piliečių tei
ses. Diktatorius yra galva 
valstybės ir visi piliečiai tu
ri jo klar.-yti

Ot. kodėl mes -r esame

vedimas pasidarė toks tik 
todėl, kad plačiosios darbi
ninkų minios buvo neorgani
zuotos ir nesąmoningos, to
dėl jos negalėjo išstatyti di
desnės jėgos savo reikalui 
apginti. Lietuvos žemės re
forma išėjo federantiškai 
storkakliška.

Pastaruoju metu, įvykus 
mes girdėjome 

! kalbas apie visišką žemės re
formos sustabdymą ir apie 

j manomus žemės reformos įs
tatymo pakeitimus. Aišku, 
kad tie pakeitimai eis ton 
pusėn, kad stambieji ūkiai 
išliktų. Taigi, politinė ueak- 
cija turės netrukus parodyti ■ 

' ir šitoje srityje savo tikruo- 
! sius norus, žodžiu, ir Lietu
voje tam tikra partijų ir gru
pių norima ir daroma viskas,! 
kad žemės reforma sustotų 
pusiaukelyje. Ar tai įvyks, 
pareis ųuo tos jėgos, kurią 
turi savo rankose tie, kam re- 

i forma ir žemė yra būtinai 
; reikalinga. (“S-tas.”)

dirbančiųjų _2_. _—=—-------- =?------ —-

I
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• Ot. kodėl mes m esame bi ,-Kn
■ priešingi bolševizmui. Mes nū!
ireikajaujame piliečiu 1;

‘į 
demokratiją.

c $ $
r

Po naujų metų Amerikos’ 
mokyklų studentai Iėnkty- 
niuodami pradėjo žudytis., 
Nėra tos dienos, kad jei ne 
keli, tai nors vienas studen
tas nenusižudytų. Lyg kad 
koks kontesta* butų varo
mas.

Yra paprastas uJvkas, 
kad amerikiečių tarpe i. u- 
jas “išmislas” yra labai p* 
mėgdžiojamas. Atsiminus 
radio, kadct ifa buvo išrastas,

•" mų keliu. Tokioj Latvijoj, ne 
vės O niliečio lai-vė reiškiaitik išvesta žemės refor™3‘ ves. v piliečio laisve ieisKia|bet priimUg įstatymas, ku

riuo žemė duodama nemo
kamai.

Pas mus, Lietuvoje, žemės’ 
reforma iš pat pradžių buvo 
vedama pataikaujant stam
biems ūkininkams: palikta 
dvarams po 80 ha neliečia
mos normos, numatyta toji 
norma padininti iki 150 ha, 
paliktas žemės išpirkimas ir 
visai nesirūpinta tais nauja
kuriais, kurie gavo plikos 
žemės sklypą. Šitas naujaku- 
t u neaprupinimas buvo v i 
sa< <amoningai pamirštas •

PA VASARIS. 
Pavasariu pakvipo oras... 
Kvėpuoja žemė ir dangus: 
Kvėpuoja debesys geltoni; 
Kvėpuoja vėjas neramus. 
Ir tu, žmogau, kvėpuok, 

išdžiuvęs 
Prie sausų knygų kambary; 
Išvargęs žiemą, nepražuvęs, 
Bučiuok pavasari glėby! 

Į Špokai žilvity himnus gieda; 
Padangėj groja vieversiai; Į 
Sula iš beržo trykšta, liejas; 
Žybutė šypsosi linksmai. 
Nusikvatok ir tu paniuręs, 
Prislėgtos nuotaikos,žmogau 
Taip plakasi gyvybės juros! 
Nusikvatok ir bus lengviau.

Skudutis,

i

į
I

T •

Kaip darbščios rankos 
plečia ligas 

Šeimynos labui, vartok ši 
mikrobus prašalinanti muilą 

Tlarbščios rjnkos šluoja, dulkina, maz- 
goja ir negali išvengti mikrobų nuc 

.iupitujar.ių daiktų
Bet po tokio darbo — saugumo dč- 

-i — prašalink tuos mikrobus pirm ne
it dasiiytėsi vaikų ar valgių.

The l.ife Fixtcnsion Institutas surask 
37 mikrobų ligas, knrias rankos gali per 
•duoti —— nuo šak ių aki skarlatinos ir Į 
rauplių. ! 
kiekvienam plauti   visados —— su mui- 
r-J. kuris prašatir.a ir «r?rGrobus sn purvu. 

Miliona namų. Litebuoy tara numyli- 
t.-.S prausimo tikslams. Su jo šviežiomis 
<--.>s-p.'.'.ŠA'»n'.-s putomis oda- švelnėja, 
aiškėja: prakaitavimas lieka be kvapsnių 

T ifebucy švarus 1 
rias —- kuris greitai 
ja — pasako, kad jis teikia didesnę ap- : 
saugą. O kainuoja mažai Gaukite Lifc-' 
btiov šiandie.

Vifebuov 
HealthSoap * 

rankom - veidui-maudy nei

Štji kodėl yra tikra apsauga dVStČS
» ..I,*.*. -..I,,. _ , ■

I

higieniška kvepiji- met pati
i po plovimo išgaruo- tos narda vystės ir to atida- 

vimo ir stato abejotiną klau
simą, tai ką-gi pasaulis galė
jo pamatyt? Kaip sau norit ‘ 
kalbėkit, bet aš sakau, kad 
“Laisvės” redaktorių protas 
labai tankiai paima atosto
gas.

V. J. Zabulionis.
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tą, ministerius ir seimą ir 
j smurtu nuvertė teisėtą Lie
tuvos valdžią:

Kadangi tie krikščionių 
; demokratų ir tautininkų su- 

J kurstyti smurtininkai suėmė 
svesnių žmonių. Nesenai 

• elektros viela mainose už
mušė J. Ramanauską. Buvo 
35 metų vyrukas, gana man
dagus ir sportiškas. Palai
dotas tautiškose kapinės?. 
Kitas nelaimingas atsitiki
mas įvyko su 15 metų vaiku 
Kaziu Balčiuku, kurį nety
čia nušovė jo draugas Dauk- 
šiukas, irgi 15 metų vaikas. 
Velionis palaidotas irgi tau
tiškose kapinėse. Taipgi mi
rė Antanas Rauktis, kuris 

1 buvo pittsburgiečiams gerai 
žinomas kaipo dirbęs per 
daugelį metų L. M. D. už 
gaspadorių. Velionis palai
dotas tautiškose kapinėse 
ant savo loto. Kadangi 
Raukčių šeimyna priklauso 
prie parapijos, tai velionį no
rėjo palaidot su bažnytinėm 
apeigom, bet kun. Kazėnas 
atsisakė priimt jį į bažnyčią, 
kamdaidoja tautiškose kapi
nėse. Netikėta mirtis pakir
to gyvybę Onai Skirsnienei. 
Velionė turėjo 35 metus. Pa
liko dideliame nubudime še
šių metų sūnelį ir vyrą. Pa
laidota su bažnytinėm apei
gom. J. Virbickas.

Korespondencijos
DĖTROIT, MICH. 

Margumynai.
Kovo 13 d. Detroito Lietu- 

v.'u. P’ojPesyvių Draugijų 
\ eikianti< Komitetas suren- 
’!'ė protesto mitingą prieš 
Lietuvos fašistus, šis mitin
gas buvo rengtas varde 20 
draugijų bei kuopų. Kalbė
tojai buvo tris: Misevičius ir 
Jačionis —. vietiniai ir V. 
Andriulis iš Chicagos. Dai
navo Ateities ir Aido cho
rai. Publikos, sulyginus su 
draugijų skaičiumi, buvo ne
daug — gal apie 350 ypatų. 
Kad ir svarbus momentas, 
bet publika nenori lankytis. 
.Mat. pas musų kalbėtojus 
yra blogas paprotys tokiuose 
mitinguose kandžiot priešin
gas srioves, o tas atšaldo 
publiką nuo lankymosi į pra
kalbas. Aukų Lietuvos poli
tiniams kaliniams surinkta 
70 dolerių. Bet kaip Andriu
lis savo prakalboj pasakė, 
kad pinigus į Lietuvą jie ne
są “kontrabandos keliu,” tai 
kila abejonė, ar kartais 
“kontrabanščikai” neužsuks 
su aukomis pasilsėt į Bi*ook- 
lyną ir ten aukas prašvilps.

* - *

Po mitingo toj pačioj sve
tainėj buvo surengtas dar- 
biečių “trilypės susaidės” 
vakaras. Perstatyta veikalas 
“Jo skaistybė.” Aktoriai lo
šė taip prastai, kad prasčiau 
negalima nei įsivaizdint. 
Publikos buvo mažai.

♦ ♦ »

Nedėlioję, 27 d. kovo. Lie
tuvių Svetainėj įvyks “Tėvy
nės” redaktoriaus Vitaičio 
prakalbos. Kadangi Vitaitis 
yra geras kalbėtojas, tai pa
tartina vietos lietuviams jį 
išgirsti. Prakalbos bus po 
pietų.

* ♦ «

Po Vitaičio prakalbų, va
kare. Lietuvių Svetainėj bus 
sulošta juokingiausia penkių 
veiksmų komedija “Bajoras 
Gaidys.” Sakoma, jog juo
kingesnio veikalo už šią ko
mediją lietuvių kalboj nėra. 
Tikimasi turėti daug publi
kos. Rengia Dramos Draugi
ja.

C

Ateities choras mokinasi 
puikią St. Šimkaus operą 
“Čigonai.” Teko patirti, jog 
perstatymas įvyks 24 d. ba
landžio, Lietuvių Svetainėj.

♦ ♦ ♦

Oras šiuo laiku pas mus 
labai gražus. Atrodo tikras 
pavasaris. Darbai pradeda 
gerėti. Vien tik Fordo dirb
tuvės “slekuoja.”

P. Matulevičius.

PITTSBURGH, PA. 
Kun. Kazėnas su savo da
vatkomis suardė magijos 

vakarą.
Vasario 23 d. šv. Kazimie

ro parapijos Svetainėje buvo 
surengtas magijos vakaras. 
Turėjo rodyt stebuklus Če- 
kanavičius. kuris pasiskelbė 
esąs vienatinis šiais laikais 
Amerikoje ir net visame pa
saulyje lietuvis magikas. 
Žmonių prisirinko pažiūrėti 
gerokas skaičius. Atvykęs 
Cekanavičius salėn pradėjo 
rengtis prie savo darbo. Ka
dangi Cekanavičius nepasi
klausęs kunigo pavartojo 
stepsus (trepus), tai deltos 
priežasties iškilo tarp Ceka- 
navičiaus ir klebono Kazė
no konfliktas. Kazėnas nesi
gailėjo “pagerbti” Cekana- 
vičių žiupsniu kleboniš
kų “komplimentų.” Užsi
gavęs klebono “komplimen
tais,” Cekanavičius pranešė 
publikai, jog paskelbtas 
programas nebeįvyksiąs. 
Tarpe žmonių kilo suirutė. 
Vieni pritarė klebonui, o ki
ti čekanavičiui. Pagalios bo
belės taip užsidegė, kad ran
kas iškėlusios ėmė “graudin
gu” balsu šaukti, kad Čeka- 

į navičius esąs velnių apsės- 
i tas. Tečiau visą ūžesį per
traukė “Dievo muzikantas” 

. Pranckietis, kuris pareiškė, 
jog Cekanavičius nieko neži
nąs ir publikai geriausia esą 
išsiskirstyti. Tečiau žmonės 
nesiskirstė: jie reikalavo
grąžinti “smulkiuosius,” ku
riuos “viemieji” siūlė ant 
bažnyčios intencijos pa
skirti*. Incidentas pasibaigė, 
žmonės su “smulkiais” išsi-

šimtus darbininkų, uždarė 
laikraščius, sutrempė darbi
ninkų organizacijas, pasi
grobė jų iždus ir pasiskelbė 
save esant “nauja Lietuvos 
valdžia”;

Kadangi jie įvedė krašte 
diktatūrą ir dabar žada pa
keisti respublikos konstituci
ją taip, kad jie galėtų valdy
ti kraštą prieš žmonių valią, 
tai

Tebūnie nutarta, kad šis 
susirinkimas pareiškia, jogei 
Smetona ir Voldemaras ir jų 
sėbrai yra ne Lietuvos teisė
ta valdžia, bet besąžiniški 
uzurpatoriai, sulaužę krašto 
įstatymus: ir, pagaliaus, •

Tebūnie nutarta, jogei šis 
susirinkimas reikalauja, kad 
tuojau butų sugrąžinta lais
vė nekaltai suareštuotiems 
žmonėms, spaudai ir darbi
ninkų organizacijoms ir at- 
steigta konstitucinė tvarka 
Lietuvoje. Kol šitie reikala- 
virųai nebus išpildyti, Ame- 

• rikoš lietuviai neduos jokios 
paramos Lietuvos valdžiai!

Šitos rezoliucijos kopijos 
' nutarta paskelbti spaudoj ir 

taip pat pasiųsti Lietuvos 
pasiuntinybei AVashingtone 
ir Smetonai, Voldemarui ir 
Stulginskiui į Kauną.

Pirm. S. Rainard.
Redakcijos pastaba. Cam- 

bridge’aus draugijos turėtų 
papeikti minėto mitingo ko
mitetą, kuris nepasirūpino 
laikiau nei rezoliucijų laik
raščiams išsiuntinėti. Mitin
gas įvyko 6 d. vasario, o re
zoliuciją mes gavome tik 18 
kovo, tai yra net už šešių są
vaičių.

N

Amžius

Box No.)

Miestas ir valstija ........................ .............

Kari j-avedi pomirtinę (vardas ir pavardė pašelpgavio)

iškirpę

Naujienos Metams ir $10,000 
Apdrauda už $7.75

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

tis — NAUJIENOS.
Kiekvienas lietuvis vyras ar moteris, kuris prisius 

žemiau išpildytą blanką sykiu su $7.75 gaus dienrašti 
“NAUJIENAS” kasdit^ per visą metą ir Travel 
Accident Policy ant sumos $10,000. kuris bus apmokė
tas irgi per visą metą. “NAUJIENOS” >ra padaliusios 
subarti su Inter Ocean Casualty Insurance Co., kad 
“NAUJIENŲ” skaitytojai galėtu pasinaudoti šita ne
paprasta proga. — už kelis centus apdrausti savo gy
vybę laike netikėtos mirties ar susižeidimo. “NAUJIE
NŲ" skaitytojas turėdamas Travel Accident PHiey, jei
gu netikėtai butų užmuštas — jo paselpgavis gaus 
§10.0’8'. arba jeigu pats netikėtai netektų rankų, kojų, 
regėjimo ir t. t. gautų taipgi S10,000, 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 
per visą meta ir virš paminėtą Policy ant 
Tiems kurie užsirašys vien “NAUJIENAS” 
kaina $7.00.

žemiau talpinamą blanką išpildykite ir 
sykiu su S7.75 prisiųskite Į “NAUJIENAS“.

BLANK A ----------------------

Pajieškau savo ■
Uičiutės, po vyro Mazrimienės. . .. 
nuaus gyveno Plymouth, Pa. Dabar 
nežinau kur gyvena. Turiu svarbų rei
kalą. Kas apie ją žino, malonėkite 
pranešti arba pati t_2._

JUOZAS KfRVELAlTIS
71’22 Sowinski avė., Cleveland, Ohio

Pajieš1 au Kazimiero Mikolęiėio, 
gyveno Waterbury. Conn. Lai atsišau
kia tuojaus. nes aš išvažiuoju Lietu
von. ,(13)

VLADAS AUKSELIS
70 Tudor st, So. Boston, Mass.

Pojiv.-kau brolio k'inco Natkevi
čiaus seniau gvveno Nlontraal, Kana- H-y l'.. :: i:--------*— --------
ti arta, pats lai atsišs

JURGIS Mocr
R. R. 2, Box 251,

;i teiksitės atsišaukti. 
(13)

Ne girti, bet reikia teisybę pasa
kyti. kad šita lietuvių ūkininkų ^kolo
nija yra viena iš patogiausių apie lin
kių. smarkiai auganti. Ir nepamirški
te, kad aš turiu 500 geriausių ūkių 
ant pardavimo, pigiausia kaina. Ne
mokėkite kas neverta, pirmiausia pa
siklauskite manęs, tai sutaupysite 
daug pinigų.

175 AKRAI, dvariški budinkai, pusė 
maiiės į miestą, 45 galvijai, 20 avių. 
10 kiaulių, 4 arkliai, mašinos. Kaina 
$11,000. {mokėti reikia $6.000. .

■■

NEW HAVEN, CONN. 
Margumynai.

Darbai pas mus eina silp
nai. Statybos darbai visai su
mažėjo. Iš kitur atvažiavu
siems darbas yra sunku gau
ti.

* ♦

Kooperatyvio

Nta^cevi-

$10.000. 
metams

—n
•i

c------------------------------------- ■—

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SI, 
Chicago. III.

GERB. ‘ NAUJIENT” ALM :
Šiuomi laišku prisiunėlu $7.75 ir prašau už šituos 

pinigus tuoj man pradėti sių.-ti “NAUJIENAS" ka'fdie per 
T vi.-a meta ir prisiųsti TRAVET. ACCIDENT POI.ICY 
I sekamu adresu:
; Vardx- pavardė

Adresas (gatvė ar

><

PITTSBURGH, PA. 
Visokios žinios.

Į Pittsburghą atvažiuoja 
valstiečių liaudininkų atsto
vas ir Seimo narys S. Radys. _______ _
Sandaros kuopos rengia jam tik nabagui *Čekana-
visą eilę prakalbų. Prakal
bos įvyks i” 
viptose‘

Nekėlioj, 27 d. kovo, 2 
vai. po pietų, šv. Jurgio pa
rapijos Svetainėje, ant 19-th 
st., Š. S. Tą pačią dieną, 8 
vai. vakare, L. M. D. Svetai
nėje, 142 Orr st.

Utaminke, 8 vai. vakare.1

vičiui prisiėjo kovoti. Mat jo
siose -dienose ir.krepšius buvo užgrobę, kad

užmokėtų už salę.
Ten Buvęs.

Lietuvių
Namo Bendrovė pradeda 
smarkiai veikti. Šita Bendro
vė gyvuoja jau keturi metai. 
Još užduotis — pagelbėti 
šios kolonijos lietuviams įsi
gyti nuosavą svetainę. Pir
ma daug kas pradėtąjį darbą 
kritikavo, bet dabar jau visi 
lietuviai pradeda suprasti, 
kad be nuosavos svetainės 
apsieiti negalima. Bendro
vės susirinkimai laikomi ant
rą seredą kiekvieno mėne
sio, po numeriu 310 East st. 
Prie šios Bendrovės priima
mi visokių pažiuiią žmonės.

t ♦ .* »

Sausio 16 d. buvo sureng
ta vakarienė naudai Namo 
Bendrovės. Viskas pavyko 
gerai. Sausio 30 d. tam pa
čiam tikslui buvo parengtas 
jaunuolių koncertėlis. Įžan
ga buvo veltui. Užtai geros 
širdies žmonės sumetė $9.75. 
Taipgi parduota šeši Namo 
Bendrovės Šerai. Jaunuoliai 
savo užduotis laike koncerto 
atliko labai gerai.

Dalyvavęs.

reikalingų daiktų, Įsitaisė 
del laikraščių staąęlą ir pas 
jį dabar gulima gauti pirkti 
visokių liątuvi’'kų laikraščių, 
kaip tai “Keleivis” ir kiti.

Taigi žinant, kad East 
New Yorke gyvena daug lie
tuvių, kurie •Keleivį’’’, perka 
ir skaito pavieniais nume
riais. tad atkreipiama jų do- 
mė, kad jie dabar gali gauti 
“Keleivį” nusipiikti pas Viš- 
niauską, 886 Glenmore avė., 
kampas Milford st.

Visi East Netv Yorko lie
tuviai skaitykite “Keleivį, ’ 
nes tai geriausias ir teisin
giausias darbo žmonių laik
raštis. E. N. Yi.

PAJIEŠKOJMAI

CAMBRIDGE, MASS.
Protesto rezoliucija prieš 

Lietuvos fašistų smurtą.
___b_____________ Mes, Cambridge’aus mies- 

L Šunų Svetainėje, 818 Bei- to lietuviai, riešam susirinki- 
montst.N.S.____________ --------- - — -

Seredoj, 8 vai. vakare, L.
me vasario 6 dieną, 1927 m., 
$30 Mass. avė., DurraI Sve-

Piliečių Svetainėje. 2743 Li- tainėj. vadovaujant šioms 
bertv avė draugijoms: Amerikos Lie-

Ketvergo vakare A. P. L. tuvių Darbininkų Literatu- 
A Svetainėje. 24 Locat st.. ros Draugijos 8-tai kuopai, 
McKees Rocks, Pa. Lietuvių Darbininkų Susivie-

Taigi Pittsburgho ir apie- nijimo 27-tai kuopai, Lietu- 
L— Z. r ----- š-

išgirsi ka tik atvažiavusfiš jai ir Lietuvos Sūnų Draugi- 
Lietuvos : 
buvo Seime laike perversmo. 
Jis papasakos daug naujų ir 
negirdėtų dalykų apie Lietu
vos padėtį.

Pittsburgho lietuvių tar
pai! isisuko giltinė ir praša
lino is musų tarpo keletą lai-

draugijoms: Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatu-

linkiu lietuviai turės progą vos Dukterų ir Sūnų Draugi-

Seimo narį, kuris jai, skaičiuje 500, apkalbė
ję smetoninių fašistų smurtą 
gruodžio 17, 1926, Lietuvoj 
vienbalsiai priėmėm šią re
zoliuciją:

Kadangi gruodžio 17 d., 
1926 m., ginkluota klerikali
nių fašistų ir karininkų gau-

169 AKRAI, puikiausi budinka , ęv- 
ra žemė, gyvuliii, padargai. 1 ama 
$8,500. {mokėti $5,000.
, 100 AKRŲ, gera žemė, geri b din; 
__ 1, _Č1_ČT ' ‘ s, pusė ma ės į 
miestą. Kaina $8,500. {mokėt $3. >00 

.jyl.SJ 120 AKRŲ, gera žeme7 budink; i. 40 
,-t>. įąkrų girios, upė. Kaina $2,100. -Jmo-

Hoje. Ka.- anie ji žino malonėj pranešu r 1 ...
.: -j.-----.; i_: ... W «-1 'kai, gyvuliai, masinos

IvEYJt UL’$ A—’ / miestą. Kaina $8.500.

ina

Rnįąiutė^hpajieškau są»vo j keti $1,100. ,
[takaus. Iš LietuvftS-paei- «0 AKRŲ, perą žeme, geri budm- 

- • • • ‘•r,, kai. arti miesto, didelis sodas. I
Aš. Or.a lir 

brolio Račkius.____
na Suvalkų radybos, Antanavos '■Kp- 
skričio. Pilviškių parapijos. Purviniš- 
kiu kaimo. Taipgi pajieškau dėdės 
Račouis, pirmiau abudu gyveno Ang
lijoj, l.iverpoly ir dirbo cukernėj, bet 
dabar nežinau kur jie randasi. Todėl 
jie patįs lai atsišaukia ar kas apie 
juos žino malonės man pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga. (15)

Ona Kačkiutė-Stankevičienė
3176 Cedar st. l’hiladelphia. Pa.

kai, arti miesto, didelis sodas. Kainu 
$1,600. {mokėti $800.

160 AKRŲ, gera žemė ir buainkai, 
15 akrų sodo, 30 akrų girios, 2 maiiės 
į miestą. Kaina $4.500. J mokėti $2,000.

P. D. ANDREKUS (13)
107 AVĖ., PENTNVATER, MICH.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

tarpi- 25 ir 35 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. bile mojanti ir s”n-an- 
’.anti dorai gyventi. Aš esu vaikinas 
35 metų amžiaus, vidutinio ūgio u 
ršžiuros. taipgi pasiturintis. Platesnes 
žinias apie save suteiksiu per laišką. 
Merginas prašau atsišaukti šiuo ad
resu: -J. B. N.
J'. 0. Box 407, Johnstpn City, 111.

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų ūkių, kur pastynė- 

se. Norintieji apsigyventi ant gerų že
mių ir tarpe savo tautos žmonių, tai 
pirkit ūkę Didžiojoj Lietuvių Ūkinin
kų Kolonijoj. Čia lietuviai ūkininkai 
turi 1 draugijas. 2 nuosavas svetaines, 
kas reiškia tikrą lietuvių apsigyveni
mą. Jau 47 lietuviai yra pirkę ukes 
per mane. Todėl ir šįmet surinkau 
daugelį gražių ūkių ant pardavimo. 
Aš. kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės, galiu suteikti geresnį ir 
teisingesnį patarnavimą, mgu miestų 
agentai. Del platesnių žinių rašykit:

JOHN A. ŽEMAITIS <141
R. 1. Box 17. Fountain. Mich.

Pajieškau. mergtaos apsivedimui; 
gero budo. >aisvwŽ,Hnkžtnos. ir . gra
žaus sudėjimo pjjljpKą ar Medn^, 
darbšti butų saŠMįiimystej. -Mekfei^ 
tuojaus atsi.šauktTTr paveikslą prisių
sti. Daugiau žinių suteiksiu laišku.' 

V. L. M.
80—10 15‘J st.. Jamaica, L. I , N. Y.

9~ ~

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, gali būti 70 metų, kad tik Į jose, 
bagota. Aš esu 40 metų, ale labai bied- I 
nas. K. T. M. T. (13)

288 I^efayette st.. Newark, N. J.

REIKALAVIMAI

Pajieškau Anio Ruko < rašė jo l. Pe 
raitais metais gyveno Chicagoje Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žino, 
praneškite man. M. B.

3420 So. NVallac? st.. Chicago, TD .

I’aiieš.t'au P'-tro Baranausko. Jo: < 
ir Kazimiero Daniseviciu, visi Na-ei- 
koriu kaimo. Pakrojo parapijos, 
taipgi ir kiti draugui, kurie mane pa- 
ž’sta malonės atsiliepti. Ir kurie pa
žįsta minėtas ypatas. malonės mar 
pranešti, kur jie randasi, uz ką busit 
dėkingas.

JONAS ŠALTINSKAS
11697 E. St Tziuis St, Detnėt, Mich

i t 
Į

1

Aš. Kazimieras Du’.s’as. pajieš’sar 
savo draugo Ja^zo Maka-evičiau* 
J(M)2 m. gv". en<>m abudu VVatėrbury.. 
Conn.. o 1804 m. gyvenom Stubenvillc 
Ohio. Dabar nežinau kur ji. gyver.a" 
Meldžiu ątsišaukti arba žii artieji m: 
lonėkite pranešti, busit1 labai dėki' 
gas. Noriu surirašv i laiškais 

KAZIMIERAS DULSKAS
84 Caribkn st.. .Mcthuen. Xl;:s-

Pajiešl a u Pranciškaus Užgalio. 
Andriejavo parapijos, gyveno Chicu- 
goje. Pat.- ar ka.- apie jį žino malonės 
■pranešti jo adresą.

ANDRIEJUS DARGIS
234 Inslee place., Elizabeth. N. J. .

Pajieškau I>omininko Dnunio ii 
Užsienių kaimo. Šiaulių apskričio^ 
apie 16 metu atgal gyveno Philade - 
phia. Pa Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats lai atsmaukia ar kas apie jį ž - 
note malonėkite pranešti šiuo adresu:

\\ I LITAM DAUNIS
P. O. Bux 47, Irons, Michigan.

Pajieškau Jono Petrulio, pirroiaus 
gvveno »Athol. Mass. Esam girdėjo, 
kad jis yra Detroite. Meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji praneškit jo ad
resą, už ką busiu dėkingas. A. L. R.
255 Broadvvay. So- Boston, Mass.

Pajieškau sesers Marė' B tratins., 
kaitės, ištekėjusi už Bene- iuno. Api* 
35 metai atgal ji gyveno She nar.doah. 
Pa. Jeigu kas apie ją ką nors žino, a 
ba jos vakar, malonės pranešti..

BA LTR.US BA R ATINSKAS
69 llassard sf.. Hachney Rd. E 2 

London. Engianti.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali 
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų 
pagelbininkai ir namų ruošos darbi
ninkai turi pirminybę. Norint .infor
macijų, rašykit musų agentui, 'kuris 
turi 20 metų patvrimu laivų kompani- 

(-) 
ALENANDER S. LEWIS

45 Uindsnr St_ MontreaL Caaadą.

PAJIEŠKAI DARBO ant Urmo*. 
Moku visokius ūkės darbus, tik nega
liu karvių melžti, nes neturiu vieno 
piršto. Galiu visą ūkę prižiūrėti, nes 
esu turėjęs savo ūkę. Moku sodus už
vesti, čiepvti, vištas auginti. Taipgi 
galiu dirbti visokius taisymo darbus, 
pentvti, popieriuoti ir tt. Esu našlys rr 
norėčiau gauti darbą tokioj vietoj, kur 
galėčiau išbūti nors metus ištisai, per 
vasarą ir žiemą. Kalbu keturiom kal
bom. esu linksmo budo ir teisingas. 
Sutikčiau dirbti ir pas našlę, Rašykit 
tuoiaus šiuo adresu:

JOHN H. SCHULTZ
215 Brigham st- Nvrthhvro. Mass.
Telefonas: Northboro 185.

GERA PROGA.
Atsitraukt Gimines į Kanadą, iš Lie
tuvos, Latvijos, Lenkijos ir Argenti
nos. Paprastas darbininkas per kvie
čių piutį ir per kūlimą gali uždirbti iki 
$3<Ht, o Kanados ūkininkai darbininkų 
reikalauja Merginos prie namų ruo
šos gali uždirbti nuo $15 iki $25 per 
mėnesį ir gauna valgį ir guolį. Aš ga
liu išgauti nuo Kanados valdžios lei
dimus.

Platesnių žinių norint, kreipkitės 
šiuo adresu: (12)

J. JANKŪNAS
P. O. Box 67. Prelate. Ont., Canada.

KAS NORI DIRBT ANT FARMOS 
atsišauk it tuojaus. Turi mokėt melžti 
karves. Su mokesčiu sutiksime. Klaus
ui vpatiškai ar per laiška.

JAMES (SAVIČIUS
U3 llighland st K Bridge*ater. Ma»

REIKALINGAS PART
NERIS.

| akmens ir marmuro paminklų iš- 
l'rkystę; nevedęs ir gabus žmogus* 
lašykit aš s ’t"ik in nlate-r.ių žinių 
įpie šį" biznį. A. BACVIN’KA (12) 
1282 Belair Balt i mūra. Md.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes į Lietuvą ant 

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

JONAS SEKYS
177 Park »t_, Hartford, C«H»a.

CHICAG1ECIAI TEMYKIT
Iš'iduoda kambarys švarus ir švie

ti.-. su vi.-ais parankamais, pas sma
la ias"'a<lin?. -u valiriu ar be valgio.

MRS. DONILA (16)
3531 S. I’arnell avė.. Chicago, 111.

PARDAVIMAI
Pujieskau Mikalir.es Ručinskiutes 

gimusios ir augusius Amerikoje, gy
veno. kur nors Čalifornijoj, bet dabar 
jos adreso neturiu. Šviesių plaukų, 
mėlynų akių, auks'a. Kas ap:ė ją in 
malonėkite pranešti.

KASTANTAS AMSEI’S
225 Terrace avė.. Washiugton. I’a.

K a?.. j4fra -. Kii-h-pus — rub
d~augo Bronislovo Mil.onio. jis gyve
no So. Bostone; paeina iš Birža mies- 

:to; ’air-gj pi jieškau giminaičio '.eono 
l’avilori • An'ano s i:ri’’s. taipgi nuo 

į Biržų. Kas anie juos žino malonėkit 
pranešti a-tri paris lai atsišau ;ia.

KAZ KALINAUSKAS
2143 Cliffurd avo.. Rochestcr, N. Y

PARSIDUODA BAR- 
BERNE

3 krėslai, visi fikčeriai, nauji ir bal- 
‘i, biznis išdirbtas per ilgus metus, 
’vses daugiau 3 metams. Kaina ne- 
rrangi. Priežastį pardavimo patirsit 
int vietos (14)
3701 Deodor st„ Indiana Harbor, Ind.

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DEL ATSI
TRAUKIMO SAVO GIMI

NIŲ Į KANADĄ.
Mes atitraul iame jūsų gimines iš 

visų kraštų i Kanadą greitai ir gausi
me vietas del jų Kanadoj, jog kaip 
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei 
tamstų giminės yra sveiki, moka skai
tyti ir rašyti savo kalboj, tai daa- 
giaus mes viską patįs parūpinsime, 
gausime de! įų affi iavitus, ant kurių 
pasirašys atsakomingi žmonės. Mes 
jau per 10 metų daug žmonių esame į 
Kanadą atitraukę ir mes esame po 

; kaucija (Bonded agents). Visuose K>- 
i nados reikaluose kreipkitės ypatiškai 
arba per laiškus prie musų. (.r

GEO KAUPAS &CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St Clair Ate.. CIeveland. Ohio.

E. NEW YORK, N. Y. 
East New Yorkas — tai 
Brooklyno miesto dalis.
Šita Brooklyno miesto da

lis paskutiniais laikais tapo 
apgyventa gana tirštai lie
tuviais, taip kad East New 
Yorkas dabar sudaro lietu
vių koloniją. Čia daugiausia 
gyvena tie lietuviai, kurie 
turi įsigyję nuosavus namu
kus, nes ši apielinkė yra 
daug švaresnė ir tykesnė, 
negu taip vadinamas Wil- 
liamsburghas. Taip pat čia 
jau yra ir keletas lietuvių 
biznierių, kurie savo vietosi 
daro neblogus biznius, 
bar P. VišrJAiskas, 
Glenmore avė., kuris 
krautuvę ice cream, cigaių. 
cigaretų ir visokių rašymui

Pajieškau draugo Antano Elinsko. 
gyvena Pennsylvania valstijoj. Malo
nės atsišaukti šiuo adresu:

. ADOLFAS ČERNIUS
P. 0. Box 76, Aubum. Mass.

Aš. Marijona Kazlauskaitė-Kruc- 
koskienė. pajieškau tikro brolio Ura
no Kazlausko: paeina iš Lietuvos 
natrakio kaim". A. Panemunės, 
valkų gub. girdėjau kad gyveno Phi- 
ladelphia. Pa. Meidžiu atsišaukti arba 
žinantieji malonėkite pranešti. Turiu 
svarbu reikalą. __

MARIJONA KRUCKOSKIENE
5 North st.Bex 22Č. Gilbertville,Mass

Vai- 
Sv-

Da-
886 
turi

Aš, Stasys Č epulis, j ieškau sarty dė
džių gyvenančių Amerikoje, Aleksan- 
dro’ir Liudvik-1 Savickų ir Stefanijos 
Savickaitės. p<- vyro I*ngrinietlės. 
Prašau atsišaukti arba kitų žinančių 
apie juos pranešti, už ką busiu dėkin
gas. nes turiu svarbų reikalą. Mano 
antrašas: Kaunas-Šančiai. Kariuome
nės Intendantūros Dirbtuvės viršilai, 
Stasiui č'epul ui. Lithuania.

Uršulė Ma .iuknaitė, jieškau dėdės 
Pranciškau- Mažiukuos ir pusbrolio 
Antano Kaspi' •i'ičio. al>u<lu paeina iš 
Pavandenio pa apijos. Meksodžio kai
mo. Seniau gyveno^ Chicago. III., da
line nežniau kur. Kas apie juos žino, 
malonės pranešti arba patįs teiksis at
sišaukti.

URSI Lt: MĄ2ILKNAITfc 
p <> Rov Ji Wewt Groton, Mašs.

Uršulė Kuliu Kiutė iš Garlevo.-, pa- 
iieškau brolio Jono Kulin-ko. Cinua- 
liškių kaimo, ir Katrės Avižienos iš 
Garievos miestelio. Suvalkų gub bel
džiu pačių atsišaukti arba kas apie 
juos žir.o malonės pranešti.

Mrs. Uršulė Y'urgelaitienc
1217 Percy st., Sprin^rfield, III.

Pajieškau pusbrolio Izidoriaus Stu- 
paro, kuris paeina iš Pušilių kaimo. 
Kuršėnų valsčiaus. Api? 1:> metu atgal 
iš South Bostono išvažiavo į Cbicagą 
ir nuo tada nieko anie jį n< girdėjau. 
Turiu svarbų reikalą, malonėk atsi
saukt, arba žinantieji jo adresą malo
nėkit pranešt, už ką ’.ius'ii dėkingas.

K. GRIGAI.AITIS
34 Bay st.. Ik>rchester. Mass.

Pajieškau savu giminių: Povylo Vai- 
tekuno ir Matildos Vaitekunienės, ki
lę iš Kauno rėdygos. Kuokaviečiy kai
mo. Taipgi pajieškau Petro Žuko ir 
T.idkardos Zukienės. kilę iš Kalpokų 
kaimo, Kauno rėdytais. Dabar jie gy
vena Bostone. Kas apie juos žino, 
prašau pranešti, už ką busiu labai dė
kingas arba pati* teiksis atsišaukti 
adresu: .JUOZAS KALPOKIUKAS

380 Park st.. Lavrrance, Mass.

PARSIDUODA KENDŽIŲ 
STORAS.

Visas sutaisymas. fontanas. 3 rui
mai gyvenimui, pigi randa. Biznis iš
dirbtas per keturis metus. Kaina pri
einamu. tik stok ir bizniauk. Priežas
tis, turiu 2 storu, tad persunk u užlai- 
;yt. Parduosiu vieną iš dviejų. Klaus
ite laišku. vpatiškai ar per telefoną.

J. A. KARSOKAS
320 Palosidc ate- Cliffside, N. J.
Tek: Cliffside 1614.

*

Arbata 
pataiso

BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ
ARBATA.

Imk ją karštą prieš gulsiant
Prašalinimui šalčio.
Sutvarkymui kepenų. 
Paliuosavimui vidurių. 
Bulgariškų Žolių < Kraujo) 

sutaisyta iš tyrų žolių. Ji 
kraują 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 arba 6 už $•>.25. 
Adresas: H. H. Von Schlick. President 
100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

FARMOS
karmos:

Gerinusios farmos prie Lov.ell ir 
Grand Rapids miestų, ant gerų kelių 
prie puikių marketų. Kas mylit įsigyti 
puikią farma. matvkit arba rašykit 
pa.-: JOSSTANTON (13)

Realtor Loveli, Mich.

KAS NORI PIRKT ŪKĘ 
LIETUVOJE

Amerikonai, kurie norite rfėr* ukę 
Lietuvoje, gera proga pirkt pas mane 
35 hektarai žemės, budinkai ir visi 
įtaisymai; Burbiškiu dvare, prie 2a-- 
liu; kita ūkė prie Merkines apie 251 
hektarai. R. WISE f

148 W. 3rd sL, So. Boston. Mass.

MEDWAY, MASS.
PARSIDUODA GERA FARMA. 11 

metą gyveno ant tos farmos lietuvis 
ir nori lietuviui parduoti. Nors aš ne 
agentas, bet matydamas gera progą, 
noriu kad nupirktų lietuvis, {nešt rei-

Pajieškan brolio Adomo Valukonio,I kia $4.000. Medway yra keliolika fab- 
Suvalkų radybos, Balbieriškio parapi.' rikų. kur galima gaut darbą. Plates- 
jos, Markių kaimo. Meldžiu atsišauk- ~ 
ti arba kas anie jį žino malonėkit pra
nešti. uz ka bosiu dėkinga. 112)

I»OMI(iEIX VALUKONILTĖ 
9 Laflin TU. Ii'.kerman, Pittst-n, l’a.

nių žinių norint apie farma ir mieste-! 
lį. klauskit, aš smulkmeniškai apra
šysiu. 112) l

JOSEPII M1KOLOP
Box 136, Mcd* aj, Mass. P”

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

MTAUKEGAN. 1LL.
V aid) bos Antrašai:

1 i Pirmininkas VINCAS GABIUS,
730 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas J. A. BUKSAS.
1023 Jackson st.. 

No. Chicago, III.
3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS, 

810—8-th St.
1) Turtų Sek r. V. S. ELZBERGAS, 

1015 jiackson.St. ‘ “
No. Chicago. Ik.

а) Iždininkas KAZ. VAITJ&IJNAS
726—8-th St.

б) Iždo rinkėjai:' 
K WHITE. ,

716—8.th St.
SUSANNA GABRIS,

730 McAllister Avė.
7» Knvgiai:
K. AMBRAZIUNAS,

x-*5 Linco)n St.
JURGIS JOKŪBAITIS.

328 Libortv St.
8) Maršalkos:
A. DELKUS.

738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS.

712 So. Genesce St.
i Susirinki.nal atsibuna paskutiniame 

■ nedeluienyje kiekviena r.unesie, 1 vai.
piet, Liv.s; bė. Svetainėj, ant 8-th

t

J

Mikalir.es
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Istorija rodo, kad apieįafieros, 
3000 metų pirm Kristaus į. 
egyptėnai mirusiam žmogui 
įdėdavo į karstą visokių mu
žikai iškų instrumentų, sto- 
vy lėlių, valgių ir visokių 
brangdaikčių; karstą taip 
įrengdavo, kad jame gulin
tis negyvas lavonas buvo vi
sa kuo aprūpintas, pavalgy
dinta- aprengta.-, nupraus
tas ir tt. Tai taip buvo senoj i 
gadynėj.

Nuo to laiko praslinko 
apie 5000 metų, o žmonija 
pažengė tik liek pirmyn, kad 
įnirusiems nebeideda i kars- 
tą valgių ir stovylėlių, ku
rios mirusį penėtų, aprėdytų., 
nupraustų ir tt. Bet dar .nėra 
atmesta brangus aprėdymaiį 
ir brangdaikčių dėjimas į 
karstus. Tikintieji žmonės 
mirusiam tankiai įdeda į 
karstą arba į rankas įsprau
džia kokios panelės paveiks
lėlį. arba rąžančių, su kuriuo 
galėtų aDsigint nuo velnių.

Kai egyptėnai palaidoda
vo mirusius su visokiais val
giais, stovylėlėmis ir kitais 
daiktais tyrlaukiuose, tai 
tam tikri vagįs iškasdavo 
karstus ir nuo mirusiu viską 
pasiimdavo, o mirusį palik
davo badaut.

Kad apsaugojus karstus 
nuo vagių, egyptėnai sugal
vojo statyt ant mirusiojo 
kapo tam tikras akmenines 
piramidas. Ir kas buvo tur
tingesnis, tas statė didesnes 
piramidas. Mirus vienam tos 
gentkartes karaliui, ant jo 
kapo tapo pastatyta akme
ninė piramida, vardu: ‘‘Ka
rališkos grabavietės laukas.” 
Tas akmeninis antkapis arba 
piramida buvo labai didelė. 
Ji apėmė apie 13 akrų že
mės. Šitą piramidą statė 
LOh.OOO vergų per 20 metų.

Tai taip senos gadynės 
gyventojai apsaugojo miru
sių lavonus ir visą jiems su
dėtą turtą.

Dabartinės gadynės gy
ventojai irgi panašiai daro: 
kuris mažai teišgali, tai pa
stato nors mažiuką akmenį 
arba medžio kryžių ant mi
rusio kapo; daugiau pasitu
rintis pastato didesnį, o tur
čiai pabudavoja vadinamai 
koplyčias ir jose užrakina 
mirusį, kad niekas neišvogtų 
iš jo karsto tų brangenybių, 
kurios yra negyvėliui sūdė- 
t« »s.

Žiūrint į egyptėnų įpro
čius, kurie yra pasilikę, ųž 
4 —5 tukstančiuš metą ir į 
dabartinius žmonių įpročius 
taf labai mažą skirtumą ran
dam. Skirtumas tik tame, 
ii&d šios gadynės žmonės 
Viską atlieka lengviau ir to
buliau. Bet prasmėje skirtu
mas nedidelis.

Minimoj egyptėnų gady
nėj,prie kiekvienos tokios pi- 
ramidos buvo pastatyta kop
lyčia. kurioj buvo pastatytas 
mirusio paveikslas pavidale 
altoriaus. Kiekvieną dieną 
tos gadynės kunigai eidavo į 
tą koplyčią ir nešdavo miru
siam karaliui arba faraonui 
maisto, prikišdavo tą maistą 
prie faraono paveikslo lupų 
ir nulenkę galvas melsdavo
si. Bet kadangi mirusio di- 
diko-faraono paveikslas ne
valgydavo to maisto, tai pats 
kunigas jį suėsdavo.

O kaip šių dienų kunigai 
peni šventuosius? Nei kiek 
neskirtingiau. kaip egyptė
nai.

Visiems yra žinoma, kad 
po kiekviena bažnyčia yra 
paslėptas kokis nors “šven
tasis.” Kiekvienoj bažnyčioj 
yra tam tikras paveikslas, 
kitaip sakant, altorius, prie 
kurio atsistojęs kunigas, iš
kėlęs rankose vyno puodą, 
šiuld šventiems didikams, o 
kadangi šie negyvi nepriima 
to siūlymo, tai kunigas pats 
išgeria.

Kaip senovės vargšai nešė 
kunigams visokį maistą ant galingąjį Valdoną ir kad tas duoklį, o visgi taip

Ka<! aIck. tai mano studijoj 
be įlinko butų pradėjusi grot 
“muzika.”

Kiekvienam vaiduokliui 
•;> :-aiškinimas. Tiktai rei

kia iieškui piiržasues, o nei 
įsivaizduot kokių tai numi-l 
relių "dvasių.”

Don Pilotas.

i Oziris teis žmones sulyg jų
; darbais.

Egyptėn:'.’ tar. tikėjo ir 
nesipriešino kunigams, nes 
bijojo ‘to už kalnų esančio 
Ozirio” bausmės.

Panašiai daro dabar ko- 
. Šie irgi 

rodo neįmatomą komuniz
mą ir liepia tikėt. 0 kurie ne
tiki, tai tuos gązdina, kad; 

• •ulės atsilygint už savo dar
bus. Ir k2:p egyplėnų kur.i-* 
gai giedodami -.ikaruose*•
už kaJnų Oziris ęyvuoja,” 
•nuikin ) t >s gadynė - varg
šus, taip dabar __
giedodami “Komunizmas šių metų Kalendorius “byti- 

mulkina šios na” visus. (
Pūkiai iliustruotas, dailiai

I

kad kunigas pape-, 
nėtų mirusius, taip ir musų1 
gadynėj tamsesni tikintieji įmunistiniai kunigai, 
žmonės neša ir duoda kuni
gams visokias gerybes.

Vadinasi, pačiame pama
te jokio skirtumo nesimato, 
tik ceremonijos kitaip atlie
kamos.

Jeigu šitos senovės tradi
cijos užsiliko iki šių dienų, 
ai mes įr nesistebimo, nes 
nulkintoju klesa per amžius 

kė.
Bet kokis skirtumas ya: 

arpe senovės egyptėnų pa- 
aono. ir bolševikų “švento- 

mj” — Lenino?
Skirtumas mažas, 

taip egyptėnų gadynės kara- 
ius buvo mirkomas natrono 
■SSddn “X|DA APIE VAIDUOKUUS 
įas piramidoj gulėjo, taip! . . T
iandien kitas guli puikiau-1 ^a!P as.surudaJu 
ioj koplyčioj, kaip anos ga- 
lynės žmonės buvo priversti 
melstis už faraonus-didikus. 
aip dabar Rusijos žmonės 

verstinai tuii atiduot pagar
bą Leninui. Skirtumas tik 
ame, kad Leninui neįdėjo 
maisto, o faraonams pri
kraudavo jo užtektinai. Bet 
lagarba atiduodama vieno- 
la.

Taigi, paėmus visa tai aty- 
ion, kįla klausimas: koks 
kartumas tarp fanatiško ka- 
aliko, kuris sulaukęs šv. Jo- 
io ar šv. Jurgio dienos, bė- 
ga, skubinasi į bažnyčią, 
meldžias* ir klauso kunigo 
oamokslo, kuris piešia tų 
"šventųjų” gyvenimą — ir 
arpe dabartinio komunisto, 

kuris bėga į svetainę, kurioj 
vyksta pamaldos už mirusį 
lomunistą, meldžiasi atsi- 
tojęs, nulenkęs galvą ir 
Tausosi komunistiško “ku

nigo” pamokslo ir piešiamos 
niiusiųjų biografijos?

Tai yra vienodas fanatiz
mas ir vienodas dogmų prisi- 
aikymas. tik skirtingos tak
tikos formoje.

Todėl, nežiūrint kiek tuks- 
ančių metų praėjo nuo pira- 
midų gadynės, o garbinimo 
ir afierų davimo dogmos pa
siliko tos pačios. Taigi, pasi- 
-o<lo, kad mes prisilaikome 
senovės įpročių.

Nors, žinoma, dabartiniai 
komunistai skelbia griežtą 
tarą tiems įpročiams, bet iš 
etos pusės jie palaiko juos.

Kuomet vadinamieji ko
munistai juokiąsias tų žmo
nų. kurie meldžiasi ir garbi- 
įa šv. Joną arba šv. Jurgį, 
ai mane ima juokas iš tų ko- 
nunistų. kurie kasmet rr.el- 
Ižias ir garbina “šventą”Lė
tiną ar kitokį mirusį komi- 
arą. Prie to, jeigu komunis- 
ai garbina Leniną, kuris 
kelbė lygybės idėją ir kovo

ki už tą idėją, tai kodėl jie 
tegarbina Kristaus, kuris už 
kleidimą lygybės idėjos ta- 
io nukryžiavotas?

Well, jei Jurgis garbina 
Kristų, tai, sulyg komunistų, 
jis yra asilas: o kuomet Pet- 
*as garbina Leniną, tai —jis 
•ra allright.

Netikinčių mažai rasim. Ir 
mažai rasim tokių, kurie vie- 
tokiu ar kitokiu budu nepa- 
aikytų kokios nors tikybos 
r negarbintų didikų.

Ir kol žmonės tikės, tol jie 
bus pavergti. Nes kas tiki, tai 
r garbina, arba, priešingai, 
tas garbina, tas ir tiki.

Kuomet egyptėnai, apsup- 
i visokių nelaimių: skurdo, 

’igų, mirties ir kitokių pavo
jų, pradėjo galvot, iš kur tas 
riskas paeina, tuomet atsi
rado žmonės(egyptėnai juos 
žadino “kunigais”), kurie 
pradėjo aiškint, jog žmonių 
sielos, atsiskyrusios nuo ku- 
įų, apsigyvens vakaruose, 
iž kalnų, turės atsiskaityti 

už savo darbus prieš tą už 
kalnų esantį galingąjį Ozerį,

y r. ,e _____.
kia jieškot priežasties, o ne

PASIKORĖ ARTISTĖ.
Pereitą sąvaitę Concorde 

pasikorė Miss Eiiznbeth Vv. 
Roberts, viena žymesniųjų 
Amerikos paveiksiu piešėju.

NUSIŠOVĖ.
Juodupė, Rokiškio apsk. 

Vasario 13 d. persišovė vieti
nio fabrikanto Trejaus su
irus.

* Jei plaukai slenka?
S Naudok

.»

ARIAU TW KALEN
DORIŲ 1927 METAMS?

VISŲ ŽINIAI!
; Už visokios rūšies smulkius p«si- 

Sf»rsi>umu<, kaip tai: pajittfkoji
! mus apsivedimu. įvairius praneši 

mus, pardavimus, pirkimus, sk 
tome po 3c. už žodį

“Keleivio” Kalendoriai
komunistai i visuomet buvo puikus, bet

.itą tradicija prievarta palai- -!ixU, ffyvuoja.
{gaaytes 'darbinmM

Bet kaip t gy pienai nema-įatSpausdintas, arti 100 pus- 
I ie to “už laimi vuojančio į lapių skaityme, ir ^Keleivio” 
uzirio.” kuri kunigai garbi
no, taip m •-• šiandien nema
tom “gyvuojančio k.irnnnz- 
mo.” V. J. Zabuiionis.

Nes

i savostudi-[ 
joj vaiduokli.

Oi, tie vaiduokliai! \ ai- 
duokliai daug baimes Įvaro, 
o prietaringiems žmonėms 
vaiduokliai sudaro net "ste
buklus.” Kadangi nesenai 
"Keleivyje” buvo išspaus-1 
dinta pora straipsnelių, ku
riuose tiksliai nurodė kaip 
tie vaiduokliai buvo surasti 
ir daugiau nesi vaidino, tai aš 
noriu jums papasakot ir apie 
savo vaiduoklį.

Jau tris metai kaip aš lai-j 
kau studiją Chicagoj, dirbu 
vakarais ir naktimis net iki 
3-4 vai. ryto ir niekas iki šiol 
lenai nesivaidino. Bet apie 
mėnesis laiko atgal naktį 
pradėjo traškėti, lyg kad 
malkos dega. Traškėjimas 
labai panašus į malkų traš
kėjimą ir kas ypatingo, kad 
traška sienoje. Aš atsibun
du iš miego, apžiūriu sienas, 
[daiktus, rodosi tada ir traš
kėjimas pranyksta. Kaip tik-

skaitytojam* parsiduoda tik 
už 25c.

Jei norite daug žinoti, tai 
tuojaus u žs įsakykit “Kelei
vio” Kalendorių 1927 me
tams. Tik vienas straipsnis 
“Ar turi žmogus dusių” ver
tas yra $5.00. O panašių 
straipsnių šių metų Kalendo
riuje telpa daugybė.

Prisiųskit kvoterį arba 
štampų už 25c. ir tų Kalen
dorių tuojaus gausite.
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kelis sykius,
skaitome 2c. uz žodį už ::yk|.
"Keleivio” skaitytojams, kurie 
užsipretitwa-ravę i;:\ir 
pinr.4 sykį skaitome i-o 2c. už žodį.
Už pajMkojrmus giminių 
draugų skaitome po 2c. u k 
pirma syk;;
kojinių talpyt ilgiau, skaiiotce ,»o 
lc. už žodi už kiekvienų sykį.

"Keleivio” sk. 
tur užsiprenumeravę lai k raiti, 
pajieškojimus 
ska iuune ir už piro.4 syki t~- 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padnr 
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpini paj-eško- 
.iimą su pave.kslu, reikia prlsiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojima a<int >-n 
garsinimų reikia prisiųst kartu 
mokest;.

"ULEI VIS"
255 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS.
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MES STATOME
NAMUS. GARADŽIUS IR KRAUTUVES: 
PERKAM, PARDUODAM IR 1ŠMA1.NOM 
NAMUS. UKES IK VISOKIUS BIZNIUS, 
KAIP TAI BUCERNES. BEKERNES IR 
RESTORANTUS. 1NŠIURINAME NAMUS 
NUO UGNIES IR NELAIMIU, TAIP PAT 
KRAUTUVES IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM ANGLIS, KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME KAMARNINKĄ, ARK ĮTEK
TĄ; PADAROME PLANUS DĖL BUD.VVO- 
TOJU; UŽLAIKOME NAMU TAISYTOJUS,

STOGDENGIUS, PLUMEKIUS IR KLEKTRIKtERlUS. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGIDŽIU* TAJPGI SU
TEIKIAM LEGAI.MKUS PATAKIMLS PER SAVO ADVOKATĄ 
VISOKIUOSE KE1KA1.L OSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: f-j

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

TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arb* ©441.
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VALET

AuioSirop
Razor

Išsigeian' 
da pa* L Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado

Specialistas Slaptą ligą motam Ir vyrą, kraujo ir adės. Kalke lai 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. CbMtbars St_, BOSTON. KABI

SUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
taip originaiss P.aume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk originali francuziską

BAUME BENGUE
tANA1.OES1Q.VE )

PARSIDUODA TIESIA! JUM 
TIKRAI AUKŠTOS 
IR ŽEMIAUSIOMIS
MIS BOSTONE.
BOSTON PI IMBING

, LIGHTING St’PPLY CO.
147 Portland St.,Boston 

netoli North Station.

Visokie Plumberiški Prietaisai
RŪŠIES 
KAINO-

&

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

Ik

"RIMBAS” FAŠISTUS 
GERIAUSIA NUPLAKA!

šių metų pirmas “Rim- 
■ be” numeris (už du mėne
sius) yra labai -didelis ii 
Įdomus, nes puikiausiai 
numaskuoja fašistus. Taip 

_ . gi telpa daugybė paveikslų
tai atsigulu, viskas ramu, kurie atvaizdina fašistų 
tada ir pradeda traškėti. Ma-gtneroius ir jų pakalikus, 
niau. kad žiurkės sieną Tuoj dėk 10c. konvertan ir 
graužia, bet mano manymas su savo antrašu nieko ne
buvo klaidingas. Drąsos pas laukdamas siųsk 
JAA 1 -v — — w 1 9 Ą Z-V. t •    * _ •   ? _

kiems vaiduokliams ašneti-, ’rio. U 
kiu. Pradėjau jieškoti prie- truktų, 
žasties.

Vieną popietį uždariau 
priekinį langą, studijoj nesi
girdėjo automobilių ir gat- 
vekarių bildesio. Girdžiu, 
kad kampe, kur buvo su
krauta krūva paveikslų,braš- 
ka-traška kaip ir pirmiau 
girdėtas traškėjimas. Ma
niau, kad paveikslus apstojo 
vaiduokliai. Pradėjau juos 
kraustvt ir suradau vaiduok
li.

Vaiduoklis išėjo aikštėn. 
Tas vaiduoklis pasirodė la
bai paprastas dalykas ir ant 
galo juokingas. Kada atė-‘ 
minu paskutinį paveikslą, 
pamačiau krova susiraičiu- . t
;ių tamsiai gelsvų maka Jei ratnikt, BMMyilt 
’-onų. Tie makaronai issi- *
tiesę ilgais kaspinais, o vidu
ry buvo nedidelis kamuolė
lis. Tas kamuolėlis krutėjo ir 
traškėjo. Maniau, kad kokių 
nors kirminų ar gyvatukų 
krūva, bet buvo štai kas. 
Prieš mėnesį laiko aš pada
viau šuniui žaisti golfo bo-i 
liuke. Šuo labai mėgo gaudyt 
boliukes. Kada aš jo nepri
žiūrėjau. tai jis dantimis nu
lupo nuo T 
(gana kietą; apvalkalą ir tą 
boliukę paritęs kampe pa
liko. Boliukės butą padary
tos iš labai tampraus, plono 
gurno (“rokerio”) kaspinė
lių. Tie kaspinėliai atsipalai- 
doję luposi nuo boliukės, o 
kadangi jie suklijuoti su ko
kiu tai smaluotu skystimu, 
tai besilupdami traškėjo. Iš 
arti klausant tas traškėjimas ' Rašykit'
buvo labiau panašus į stigų ....... .
garsus.

Kada tą boliukę ašpadė-' 
jau kiton vieton,* tai ji ilgai 
dar tebesilupo ir traškėjo. 
Tai, matot, kas galėtų sau 
įsivaizduot tokį keistą vai- 

buvo.’ t

atvaizdina fašistu

buvo klaidingas. Drąsos pas laukdamas siųsk išleistu- 
mane buvo užtektinai ir jo- ! vei gavimui vieno nume- 

— ■Ml / " ’ Skubinkit, kad nepri-
’ .... Prenumerata me- 

itams SI. Užsirašyk tuojau! 
“RIMBAS”

1 Bateman PI., So. Boston, 
Mass.I____ _

Mes išdirbam armonikai 
ir importuoja
me visokių rū
šių rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akorbiaas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos. 
Musų kai
nos žeme
snės negu kitų išdirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunčiaąn dykai. (-) 

RUATTA SERENELLI A CO.
i«U Blue Itdand av. Drt. M. CMcNN

Sekanti Vaistu
Vsrtokit nuo patrūkimo, seno ar nau
ji). 4idrli<> ar mažo ir jąa busit, ant ke

lio. kuria tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PRIRODYTUMtM. 
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

tar vaikas turi tuojaus rašyt pas W S. 
r:ic°. 12-F, Main st., Adams, N. Y., 

. kad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
; puikų paaksti naritį vairią. Tik uždėk i- 
t" ant kylos ir muskulai taojaus ptu- 

, _ • • dės ankštintis; jie pradeda susigiaus-
bohukes gumini t!, taip kad atiiiarvnMa natūraliai už- 

” ’ * ‘ s;<iaro ir nolw>reikia paraišėio nešiot.
Neužmirškite parašyt, kad pririąrių 
išbandymui dykai. JeiffU patrūkimas 
jnsų ir nekankina, bet kam nešiot pa
mišti per visa amžių? Kodėl kentėt? 
Kodėl nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti į pavojų, kuris tufaitančiua atvedė 
į operacijos staia? Būriai žmonių ka« 
diena eina į gangrenom pavojų tik viea 

kad jų natrukimaa neaulaiko Jų 
nuo ėjimo jų kasdieniniu pareqpą. Ra- 
sykit tuojaus reikalaudami ištAady*-

FLIT
UŽMUŠA 

Kandis, Tarakonus 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

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

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

ri
Pareikalaukite 

veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

euu ■■ — —
Nėra nieko geresnio’nuo 
užkietėjimo viduriu ir 

suirusio skilvio.

z: 35c.
už. ■■

B0NĖĄ

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

BreoUyn. N. Y. ■R,

DIDELIS PASISEKIMAS

Feen&mint
Cktning LAXATIVE

Malonus čiagtraūs, koris 
palaiko pilvo reguliarišku- 

. ma. Vaikai m>ii jį.

CONOFNM.D MtLK

StIiup
Chicaro, III.

>
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, Eagle Bravd išangtao dao- 
giau sveikų kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių maistai 

'Tiunl&tvS
EAGLEBRAND

Cvts aad Woondt
Apsisaugokit nuo užsiro- 
animo. Gydykit kiekvieną 
įpjovimą, žaizdą ar jdrėe- 
kimą su stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zonite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

JAUSIS HUZIKAUS LAIKRODIS 
PASAULYJE

C B YirM^yyf

f h

1U9
a n moky ji

o

„ Dykai Nuo Patraktam
W. S. Ricv, (ne.
Į2-F Mato st., Adatas, N Y-
Jus galit man atsiųsti dykai «aa»- 
P»U jūsų paankstinančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas
Adresas
Valstija

Nnorts* jrflvo Ir fanu 
burte pado* 

dMtą a«*iaei steko ger 
KndtkiatEe ir vaikams nėra, 
kaip

Kas. WlNSlOVS 
t t

I*
• ♦ •

Stebėtinas grajijantis laikrodis ir 
ta-s yra naujausis laikrodžiams išradi
mas. Tas laikrodis parodo valandas ir 
minutas, kaip ir kiekvienas kitas. Pa
darytas stipriai, gražiai apdit btas ir 
laikys visam amžiui .Jeigu mylite gir:

• dėti gražią muzika, nereikia Jums mė
tyt pinigų už visokius muzikališkus 

'■ instrumentus, pavyzdžiui: piano, fono- 
, grafo, smuikos. korneto ir tam pana- 
šĮu. Jums tereik tik pasukt raktą vir
šuje to laikrodžio ir jis grajins gra
žias dainas ir meliodijas, kurios pa
linksmins Jus ir ju.-ų draugus. Jis grn 
jina 15 minutų su vienu užvedimu ir 
kiekviena sykį užvedus grejina skir
tingas i nei iodija.'.IxMk rodis aprūpintas 
irijchan'zmu. kad muzikos valiukai pėr 
aimaino patįs. Ta? didelės vertės laik
rodis, neg šalo Inikiadžio turi da ir 
muziką. Tokį laikrodį reikėtų turėti 
kiekviename narhe. Ir jus to laikrodžio 
niekur negalite gauti kaip tik pas 
mus. Tikra kaina to laikrodžio SI8.0C. 
Kiekvienas, kuris iškirps šį apgarsini, 
mą įr prisius mums užsakymą, gaus 
šį laikrodį už $8.75. Mes neprašome 
pinigų iš anksto, tik parašyk savo va r. 
da ir adr««ą aiškiai ir įdėk $2.00 de
pozito, b kitą užmokėsi kada tą laik
rodį atveš jums į namus. Kiekvienas, 

a kuris priajųs $8.75 iš aukšto už tą lai
krodį, tam prisiusime VISAI DYKAI 
gražią deimantinę Špilką ir paauk
suotų retežėlį.

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irviag Are., Dept. 421,

- 4 j
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f DR. MARGERE |

Kaiaos j Klaipėdą ir atgal:
Trečia kiiasa .... ŠI 81.

Turistine ............. *196.

1927.
1927. 
1927.
1927.

Sekanti laivai išplauks tiesiai i Klaipėdą: 
LITI ANIA May 3-čią, 
ESTONIA Mav 24-tą. 
LITUANIA June 14-tą, 
LITU \NIA July 19-tą

V AŽIUOKIT ŠĮ PAVAS \RJ Į LIETUVĄ 
SI AMERIKOS LIETUVĄ JAUNIMU. 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.
IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS. PAMATYKIT SAVO TfcVYNę. 
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.

• ✓ •

k. C fa i v ;

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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CHICAGO, ILL. 
Tel. Bouievard 8483

Gydytojas ir Chirurgas Į
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniai*: 10—2

d.,

=? .“Š: <Ižioklinio šautuvo paleido
šūvi į Kabačmską ir nukovė 
vietoje.

SUDAUŽĖ AUTOMOBI
LIŲ, KAD PLĖŠIKUS 

SULAIKYTŲ.
Palanga. Vasario mėn. 11 

dieną iš Klaipėdos link Pa
langos važiavo dengtu auto
mobiliu du plėšikai, kuriuos 
vežė šofęris Ychan Kurt ir 
pilietis. Smuilavičiu>. Vos iš
važiavę iš Klaipėdos miesto, 
abudu plėšikai išsiėmę iš ki
šenių revolverius atstatė 
prieš savo keliones bičiulius 
ir pareikalavo, kad važiuo
tų visu greitumu, neapsisto- 
jant Palangoje, iki Latvijos 
sienos. Šofei iai klausė jų įsa
kymo — leido automobilį vi
su greitumu. Bet pravažiuo
dami Nimerzato kurortą šo
feriai pastebėjo einančius 
tris pasienio policijos valdi
ninkus. Susilyginę su jais, 
viena akimirka šoferiai au
tomobilį pasuko i telegrafo 
stulpą. Išskiriant šoferį 
Kurt, kiti prie katastrofos 
šiek tiek susitrenkė. Nepai
sydami to plėšikai iš auto
mobilio leidosi bėgt. Dar bu
vo nesutemę. Tai matyda
mas Klaipėdos krašto pasie
nio policijos Palangos ko
misariato III rajono viršinin
kas Jakutis su savo policis- 
tais plėšikus pavijo ir sulai
kė. Pas abu rado revolverius 
ir kelis dokumentus, iš kurių 
paaiškėjo, kad jie anksčiau 
yra padarę visą eilę plėšimų. 
Neilgai trukus iš Palangos 
atvyko policijos nuovados 
viršininkas Stropas su gele
žiniais ir abu plėšiku suraki
no. Tardant paaiškėjo: kad 
vienas plėšikų yra Tananas 
Petras-Jonas iš Naumiesčio 
m., Šanių apskr., kuris praei
tais metais rudenį automobi
liu važiuodamas iš Palangos 
link šventosios, trimis revol
verio šūviais nukovė šoferį 
Klompų. Antras plėšikas yra 
Stepanavičius Andrius, kilęs 
iš Kauno apskričio, Sere- 
džiaus valse., Gaidališkių 
kaimo. Š. m. vasario 4 dieną 
jis bevažiuodamas automo
biliu, ginklu užpuolė šoferi 
Henriką Vanagot, netoli 
Tauragės ir atėmė iš jo pini
gus. Šiedu plėšikai yra pada
rę visą eilę kitų plėšimų ir 
vagysčių. Abu perduoti Klai
pėdos karo komendantui.

KEISTA MIRTIS.
Laukuva, Tauragės apskr. 

Naktį, iš vasario mėn. 15 Į 
16 dieną, per p. Cikaitės ves
tuves, prie pat vestuvių na
mo rasta negyvas 12 metų 
berniukas Stasys Kazlaus
kas. antrojo sk. pradžios mo
kyklos mokinys. Policijos 
dar neišaiškinta, ar jis mirė 
savb mirtimi, ar primuštas 
įsismaginusiu vyrų, — Įta
ria pūsi rėdžiusius “žydais" 
miestelio triukšmadarius, 
Rastas kniūpsčiom, su pra- 
kulta nosimi ir dar... plakan
čia širdimi. Nors berniukas 
greit pasimirė, bet motina 
laiko jį apklosčiusi, tikeda- 
ihos atšigausiant... Motiniš
ka meilė! Jos žodžiais, jis 
buvęs ligotas, negalavęs. Ei
na tyrinėjimas. Moksle buvo 
gabus.

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

kė, tik tuoj pasigirdo šūviai 
tiesiai j paklausė ją. Iššovė 5 
kartus ir pabėgo. Senulė liko 
gyva. Atvyko policija, šauliu 
ir šiaip žmonių. Pasirodė iš
neštas kun. Novodzelskio 
revolveris, iš kurio, matyt, 
ir šaudė, ir peiliukas. Pinigų 
nespėta išimti.

Įdomu, kad budri policija 
tuojau italė tarpe subėgusių 
dalyvių vieną asmenį, tik 
nuo miestelio pusės atbėgus;, 
zakristijono sūnų Praną 
Frayną, 16 metų vyruką 
Tuojau ji areštavo. Kitą die
ną Pr. Fraynas policijai pri
sipažino esąs kaltas; paim
tąjį kun. Novodzelskio brau
ningą pasisakė paslėpęs pas 
savo draugą Juozą Kaubrį 
Švėkšnos dvare.

Jaunas plėšikas ligi teis
mo išvežtas Tauragės kalėji
man.

Tasai jaunas plėšikas jau 
prieš tai (š. m. sausio 17 d. ir 
25 d.) buvo pagarsėjęs, dar 
mokiniu būdamas, savo ano
niminiais laiškais, grąsinan- 
čiais atimti progimnazijos 
mokytojui K. Motušiui gyvy
bę. Tečiau ir čia policijai pri- 
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tėviškai bausmę buvo dova
nojęs. Bet tas padykėlio ne
pataisė, ir dabar štai jis pa
kliuvo kalėjiman.

DIDELIS GAISRAS.
Sausio mėn. naktį iš 29 į 

30 d. Mariampolės apskr., 
Gudelių II vai., Makrickų 
kaime užsidegė pil. Zieniaus 
Vinco medinis tvartas, ku
riame sudegė 7 raguočiai, 3; 
arkliai ir 2 meitėliai. Nuos-j 
tolių viso padaryta 9985 litų 
sumai. Kilus gaisrui ugnis 
persimetė ir ant kaimyno pil. 
Palčio Vinco triobų ir jo su
degė gyvenamas namas, klė-j 
tis, kluonas ir tvartas su vi
sais įrankiais ir produktais.) 
Nuostolių padaryta pil. Pal
šiui 12,040 litų sumai.

UŽMUŠIMAI.
Vasario mėn. naktį iš 13 į! 

14 d. Jurbarko vai., Pankai- 
čių kaimo pil. Andriukaitis 
Juozas nužudė 14 m. am
žiaus piemenuką Babašins- 
ką Antaną, kuris tuo metu 
buvo nuvykęs pas kaimynus 
Vabalius kažkokiais savo 
reikalais.

Vasario mėn. 13 d. Ma- 
riampoles apskr., Klebiškio 
vai., Ingavangio kaime ves
tuvėse dėl kažkokių priežas
čių susikivirčijo to pat kaimo 
•‘vyrai” Savulionis Juozas 
su Kabačinsku Juozu. Tą pat 
dieną apie 23 vai. Kabačin- 
skas atvyko i Savulionio na
mus tikslu atkeršyti ir besi- 
rokuodami Savulionis iš me-

Prašalinkite Silpnumus
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

bronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.

sm BIUSION 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau- 
ja dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra- Mk 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion!

Scott & Bowne. Bloomfield, N. J.

VAGYSTE.
Vasario mėn. 18 d. iš ne-J 

rakinto buto pil. Svirnickio 
Vinco, gyv. Cebliškių kaime, 
Pakuonio vai., Kauno apskr. 
nežinomi piktadariai pavogė 
2 Juodus neaptrauktus kaili
nius, 2 pilkos spalvos nami
nio darbo frenčius, 1 kelnes 
ir 1 porą baltinių, viso nuos
tolių padalyta 291) litų su
mai.

PROFESINIU SĄJUNGŲ 
DELEGACIJA PAS MINIS- 

TERJ PIRMININKĄ.
Šiomis dienomis ministerj 

pirmininką Voldemarą ap
lankė profesinių sąjungų 
centralinio biuro delegacija 
ir kalbėjosi su juo uždarytų 
prof. sąjungų klausimu. Tai
pogi buvo iškeltas klausimas 
dėl neleidimo prof. sąjun
goms daryti susirinkimus.

Ministeris pirmininkas pa
žadėjęs ši visą dalyką ištirti. 
Profesinių Sąjungų veikimas 
nebusiąs sustabdytas.

SLAPTI EMIGRACIJOS 
AGENTAI.

Paskutiniu laiku pastebė
ta. kad pas mus laiksnuo 
laiko . pradėjo vėl rodytis 
slapti emigracijos agentai, 
kurie Įvairiais budais Įkalbi
nėja piliečius emigruoti Į už
jūri (Argentiną, Braziliją 
ir tt.)

Šiomis dienomis Kauno

PLĖŠIMAI.
Vasario men. 11d. apie 18 

vai. pil. Jarošiunui Antanui, 
gyv. Smilgelių km., Joniškė
lio vai., Biržų apskr., važiuo
jant iš Pakruojaus miestelio 
i namus, kely netoli Valokų 
dvaro miškely užpuolė jį du 
nežinomi plėšikai ir atėmė iš 
Jarošiuno piniginę su 20 litų 
pinigų, dokumentais ir re
volveri su 6 šoviniais.

Vasario mėn. 17 d. apie 23 
vai. Į namus pil. Kiliko An
tano, gyv. Kušlių km., Ma
žeikių vai. ir apskr. atėjo 
tris ginkluoti ir maskiruoti 
plėšikai, atėmė iš Kiliko 400 
litų pinigų ir apie 8 pudus 
kaulrenos mėsos, pasislėpė.

Vasario mėn. 17 d. apie 
20 vai. vykstant iš Merkinės 
miestelio pil. Paulėnui Abe- 
liui, Šomui Icikui, ir Bem- 
šteinui Nisonui, plente Mer- 
kinė-Leipalingis atstu 12 ki
lometrų už Merkinės iš Ža
liamiškio miško išėjo tris 
ginkluoti trumpais šautuvais 
plėšikai, iššovė kelis kartus Į

SULAIKYTI PABĖGĘ 
KALiNIAI.

Šiomis dienomis Šiaulių 
apylinkėj sulaikyti pabėgę 
sausio mėn. 29 d. ryto metu 
iš Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo skyriaus 9-tame"for
te iki šiam laikui buvę lais
vėje kaliniai: Bobučiauskas 
Ipolitas ir Vasiliauskas Juo
zas, kurie grąžinti atgal 
Kauno kalėjimam

CUKRINĖS BRAVORAI 
VEIKIA.

Tindžiuliai.Panemunėlio v. 
Vasario 13 d. nakties laike 
vietinė policija padarė kra
tą pas pil. Marcijoną, pas ku
ri rado ant krosnės raugalo, 
degtinei varyti aparatą ir 
dar buvo sulaikyti penki as
menys, kurie sriaubė cukri
nę. Be to dar, prieš šią dieną 
Žylių kaime buvo atrastas 
antras bravoras pas p. But
kų.
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PRAŠALINKIT TĄ NUO- $
VARGI! 1$IN

Darbas yra geriausias mu- f*-.
;ų draugas. Vienok jeigu jus $ 
jaučiatės pailsęs po keliu $ 
dienų darbo, tai tuojaus pra- $ 
šalinkite tą nuovargį, kuris $ 
paeina iš priežasties netvar- $ 
kūmo jusu pilve. Pilvo ne- > ---- -------- ---------------- — g 
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BALTIKO AMERIKOS UNIJA I
OFICIALĖ LINIJA

Lietuvos Vyčių Organizacijos
PRANEŠA, KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ši METĄ 

—ĮVYKS—

Laivu TITUAMA” iš New Ywko, Birželio 14
TIESIAI j KLAIPĖDĄ

TIE. KURIE NORITE VAŽH’OTI LIETUVON 
ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

Kainas stačiai i Klaipėdą:
Trečia kiiasa .... $107. 

Turistine trečia .. $117.
Revenue Tax ir Head Tax Atskiram

tvarka greitai pavargina ju
mis ir vietoj smagumo darbe 
jus jaučiate kankynę. Imkite

policija sulaikė vie^a tokį '
provftetfos agentą Channa7*^ .7™** «un -A ♦ J s ir pareikalavo atiduoti pini- 1Banlkiną gyv. Obeliuose; P Nu0 paulen‘o at. J
provincijoj jis vadinamas » „! . . ... . , Į*

JAUNAS PLĖŠIKAS.
Švėkšna. Tauragės apskr. 

Vasario 12 d., apie 6 v. 40 m. 
vakaro, kai kun. Būdvytis iš
važiavo Šilutėn į atlaidus, li
kę namie kunigai kan. Ma- 
ciejauskis ir Novodzelskis — 
išėjo bažnyčion mišparų lai
kyti, o klebonijos “Makojus” 
—savais reikalais miestelin, 
tuo metu per užpakalines 
klebonijos duris (didžiosios 
durys buvo uždarytos) Įėjo 
kaž kas kun. Novodzelskio 
kambarin ir netyčiomis su
bildėjo. Tą bildesį išgirdo 
salione buvusi kan. Macie- 

Ijausko tetulė, kuri paklausė, 
i kas ten beldžiasi. T josios pa- 
< klausimą nieks nieko neatsa-

provincijoj 
iBarilka. Tardymo Įrodyta, 
kad minėtas Barilkinas re
gistravo norinčius emigruoti 
ir turėjo santikių su švedų 
Amerikos linija. Be to nu
statyta, kad Barilkinas ska
tindamas piliečius važiuoti į 
užjurj tuo pačiu drumstė vi
suomenės ramybę. Barilki
nas padėtas Kauno kalėji- 
man: byla perduota karo ko
mendantui.

•ėmė piniginę su 745 lt. pini
gu ir pasu, nuo Bernšteino— 
piniginę su 5 doleriais ir 3 
vekseliais 500 litų sumoje ir 
nuo šomo — piniginę su pi
nigais. .

KRUVINOS VESTUVĖS.
Nocegala. Naujamiesčio 

valse. Netoli Nocegalos yra 
Degionių sodžius. To so
džiaus jaunikaičiai ūkinin
kai savo ir apylinkės sodžių 
didesnes iškilmes pažymi 
krauju.

Taip pat pažymėtos ir No
cegalos sodžiaus jaunave
džių : Jojaftaitės ir Palionio 
sutuoftuSėi ‘apvaikščiotos 
Siu mėtų vasario Trrėn. 25 d.

Į vestuves atvyko žymus 
Degionių mušeikos Kazlaus
kas su Kabeliu. Radę progos, 
gatvėj susikivirčijo ir susiki
bę Įvirto Į griovį. Bet Kaz
lauskas urnai pašoko ir nuėjo 
į artimiausią griėią. Paskui 
nusekę žiūrovai rado Kaz
lauską krauju paplūdusį ir 
nusilpusį. Tuojaus, nakčiaiį ^ 
sužeistasis nugabentas Į Pa- Į pasitafsytha

Trinerio Kartųjį Vyną, kuris 
turi geriausi pasitikėjimą sa
vo kostumeriuose, nes visi 
žino, kad jis geriausia išvalo 
ir sutvarko vidurius, prašali
na užkietėjimą, suteikia ape
titą ir sutvarko visą sistemą. 
;‘Chagrin Falls, O. Vasario 
18. Po pirmų dožų pasekmės 
tuojaus pasirodė. Aš reko
menduosiu Trinerio Kartųjį 
Vyną tarpe savo kaimynų. 
Jos Brejska.” Paprašykit pas 
savo vaistininką Trinerio 
Tabletų nuo Šalčio, kurios 
yra geriausios nuo persišal
dymo ir inFluenzos. Jeigu sa- - 
vo apielinkėj negalite gauti 
tai užsisakykite jas (per paš
tą 35c.) nuo Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, UI.

'J Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar j bendrovę:
$ BALTIf A.MBRltA LINE 8—10 Bridge Street, New York

SULAIKYTAS LENKŲ 
ŠNIPAS.

Vasario mėn. 18 d. pasie
nio policijos N. sargybos vir
šininkas tikrindamas sargy
bos barą pastebėjo pėdsakus 
žmogaus perėjusio iš lenkų Į 
mūšų pusę. Sargybos virši
ninkas pasiėmęs policininką 
pėdsakais nuvy ko Į netoli
mą vienkiemi, kurio bute 
prisiartinus policininkams 
šviesa buvo užgesinta ir

BAISI GRIPO EPIDE
MIJA.

Kelmėje ir apylinkėse gir
nas platinasi — pavojingai. 
Pašilės parapijos klebonas 
atrado vienam name 8 ligo
nis, gulinčius keturiose lovo- 
=« po du ligoniu ir tam name 
nei vieno sveiko nebuvo. Li- 
gonimis ir jų gyvuliais rūpi
nasi geri kaimynai.

Gripo epidemiją platina 
patys piliečiai, nes daugelis 
žmonių nepripažįsta gripo 
užsikrėtimo ir dėl to nesisau- 
goja: spiaudo kambariuose 
ant žemės: valgo iš vieno in
do visi; kosti prieš viens kitą 
kalbėdamiesi, retai plauna

nevėžio arsxr. ligoninę, kur 
parą pagyvenęs mirė.

Pasirodo Ka'elio peilis 
pateko i Kazlausko vidurius 
ir plaučius. Kabelis suimtas 
ir padėtas kalėjiman.

Gerai Miega ir valgo kas tik 
jai patinka

“Nuga-Tone man pagelbėjo labai 
iaug " rašo Miss Nanie Cumn, Ard- 
•nore. Tenn. “Pirm negu aš pradėjai: 
vartoti jas, aš Sabai kentėjau nuo 
gasų viduriuose. Mano širdis ir ner- 

‘ tiek man darė nesmagumo, kad aš 
galėjau miegoti naktimis. Dabar aS 

miegu gerai ir galiu valgyti kas man 
patinka be baimes.”

Nuga-Tor.e suteikia turtinga raudo, 
itą kraują, stiprius nervus, — padaro 
”eikais ir stipriais vyrus ir moteris. 

Jis suteiks jums gera apetitą, pataisys 
jvirškinimą, prašalins inkstų ir kepe- 
ii.ų nemalonumus, prašalins užkieteji- 
’mą ir padaugins jūsų sunkumą. Nuga- 
Tone stimuliuoja ir stiprina nervus ir 
kitus svarbius organus, suteikia rau
donumą'pageltonavusiam veidui, pa- 

’ ’ razina veido jc°nipleksiją ir suteikia 
daugiau energijos ir stiprumo. Varto
ki! keletu jdžtafy '• ir pasteiičkit didelį 

abelnos savo sveikatos. 
Bet žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Nuga-Tone — pavaduotojai 
vertė

oV1VkXI UUVU LAZ^tt Vk^I 1A V<A ** _____ 1 » v* • j *

jiems įėjus į kambarį ir pra- raTlt<as; bučiuojam, kvepuo-
ja atdara burna, o ne nosimi 
ir iš yiso nesilaiko reikalin
gos švaros ir higienos.

dėjus tikrinti dokumentus, 
nežinomas asmuo patamsy 
šovė iš šautuvo ir išbėgo. Iš
bėgęs vejančiuosius polici
ninkus atsišaudė, bet buvo 
sužeistas į koją ir sulaikytas. 
Sulaikius pasirodė, kad tai 
senai gaudomas lenkų šni
pas Juozas Domeika. Prie jo ______
rastas vokiečių karo šautu- Pilviškių Liaudies Universi-i 
vas ir šovinių. Sąrišv su tuo tetas. Buvo Įsteigtas “Kultu- j 
suimti šeši piliečiai teikusie- 'ros” būrelio 1926 m. lapkrl- 
ji jam žinias. čio mėn. 7dieną.

Littons OptemettBtu

UŽDARĖ LIAUDIES UNI
VERSITETĄ.

•Pilviškiai, Vilkaviškio ap. 
Vasario mėn. 19 d. šv. minis
terijos Įsakymu uždarytas akintas, kreiva* aki* atiCteanu, 

ir MibiyopiAkoM laktom) aky- 
*C sugretinu frriesa rinkamo 
laiku.
J U PA«AE4JINIS O. D.
447 Breadvray. 8a Boston. IUm

Vose l Sotis Piane 
Conpcny 

jau virš 20 Mtg.
Jei manot pirkti Ptaryer-Pianą, 

Gaand Pianą. Upright Pieną. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
dami paa mus galit luta u py t pini
gų, nes mes paniuoaim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jj gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiąrim gražų iliust

ruotą katalkigą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylaton St., Bootou. 
įkurtas 1HM tn.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mus tri-šriubinių laivų 
NEW YORK(new)HA.MBURG 

DEl’TSCHLAND, 
ALBERT BALL1.N.

RESOLL’TE, RELIANCE. 
ir ant populiariškų vienodais 
Kambariais laivų Cleveland, 
Wentphalia ir Tharingia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphal;a atplaukia j Bostoną. 
Personaliai dylimi j Europą iš
važiavimai.

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiatuio 
Vokiečiu laivo

COLUMBUS
ARBA KITAIS ŠIOS LINUOS 

LAIVAIS
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
&'> Stale St.. Bnston, Mase, 

arba pas vietos agentus

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit paa vietaa 
agentus arba pas

Hamburg-liMTicM Line
United Ameriran Lincą, Ine.

Genera]. Agcnts
28 Broadway, New York

Plaukite po Amerikos Vėliavą“ - 
Planuokite dabar praleisti 

gražu pavasari

LIETUVOJE 
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa i 
LIETUVĄ

tik 9203.00 ir brangiau per ' * 
Cherbourg ar Bremen :

P AM ĮSI.Y K f TE įp.A pra; pavaerio ž 
diena« ju u tėvynėje! žiema jau nyksta, 

pavasaris uz keliu -.ivaM :u bus čia. •*
Jei planuojate keliauti j IJettiv.;. tai apai- • 

mokės patirti apie nef riiyg t muj patogu- i 
mus—daug mai«t . er«fvųs '
draugiškumai -kuriu ra<i’e ant laivu vai-4 
/ibmij ir operuojamu Suvienytų 'tafcvjtj ■ 
valdžiai.

Išplaukimai United Statės Lines 
laivyno balandy yra: 

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
Balandžio 6 v

S.S. LEVIATHAN 
Balandžio 9

(diilziau^ia^ ktiva< pa«n:dvT 
S.S. GEORGE WASHiNGTON 

Balandžio 20
S.S. PRESIDENT HARDING 

Balandžio 27 
S-S. REPUBLIC 

Balandžio 29 
S.S. LEVIATHAN 

Balandžio 30
Pabrinkite įgilę virt.4 ii tn hirn ir 

%»te *o jom*: tauti*« lt*, o reikalai
ir hagaro bu< aprup nr išw :k>tn.

• PHnu informa<»u: kbmkile. pi*

United
Statės Lines

. 7' Stete

»4K V t
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Vietines Žinios i
AR ŽMOGUS YRA PA- Kerenskis kalbės Bostone 
PRASTA MAŠINA, AR

DIEVO PADARAS?
3 balandžio. 

Bostono rusų socialrevc

Tiečio susikirtimo nebu
vo. nes nstynių rengėjai, ne- 

f ‘ ^a. čampijo-
: a- M.ileew iezius pralaimė- 

diržą, uždraudė Sarpaliui 
r : ristis, o publikai pranešė 
mu: Sarpalius dėl sužeistom 
;/ikos negalįs ristis. Sarpa- 

reikalauja antrų risty- 
: ų su Malceuiczium. Bet 
vagiai gaus, nes Alalcewi- 

:ius jo vengs. Rcp.

namą lietuviams. Tuojau^ i.* 
dygo ir Mokslo Draugija s 
šimtu-kitu narių ir apie J 
syk tiek pritarėjų. Di'augij 
pradėjo rengti paskaita.- 
vakarus, Įkūrė vaikų rr.oky 
klą ir t. p. Visi laukia, kad. 
protestonai atiduos lieti: 

- viams tą namą. Laukta n.e 
_._t,__ 1____ r ilgiau.
Kubiliaus tikslas, kuri- iai; 
anksto buvo permatom:' 
pradėjo aiškėti. Pasirodę 
kad jis stengiasi .-uorgan: 
zuoti protestonišką parap:' 
ir pasigirti protestonų tu 
zams savo gabumu. Taip ;

. ir darė.
Syki susirinko keli pru 

tesnonų tūzai irgiupė Mok- 
lo Draugijos atstovų buk ta 
perimti iš metodistų na::.;. 
Bet kas tau? Po "bog<>nA.<»!: 
cos” protestonai net nusteb' 
kada išgirdo nuo draugi.'" 
atstovų jiems pažadėtą rei 

(kalavimą.
Kaip greit Kubiliaus vt-id 

mainystė paaiškėjo, taii 
greit jis paliko su tuo pati” 

i nepilnu pustuziniu Genioči' 
parapijonų.

Lietuviams žadėtą (ima 
noti seną bažnytnami pro 
testonai pardavė 
Žydai nugriovė

i
GERAS BARGENAS

Hudson Sedan 1924. geram stovy įf 
kaina tik $300.00; Nash atdaras. 1934. 
kaina 5275.00; Hajaes 7 sėdynių *e 
dan. kaina 5150.00 Visi karai grran 
-lovyje. Matyt galima bile laiku. <14.

PETER PILVINIS
.*>11 Broad* ay. So. Boston. Mass.

Telefonas: 1370.

ROJAUS
liucionierių būrelis praneši. inesĮ, laukta antrą ir 
kad 3 balandžio dieną čia I 
kalbės Aleksandras Kerens- 

ikis, kuris nesenai atvyko A- 
merikon. Prakalbos bus va
kare Symphony Hall'ėj.

Tokia tema buvo debatai 
tarp Darrow ir Gray'aus.

Symphony Hallėj. kur tel
pa daugiau 3,000 žmonių, i 
pereitą sąvaitę buvo įdomų-j 
debatai tarp garsaus advo-i 
kato Darrovv iš Chicagos ir 
Bates Kolegijos prezidento; 
Gray aus iš Maine’o valsti-į 
jos. Debatų tema buvo: “Ar 
žmogus vra mašina, ar Die-Į. . . 
vo tvarinys?” Publikos salė | 
prisikimšo kupinai. Pirmas 
kabėjo Darrovv. Štai svar
besnės jo kalbos vietos:

“Žmogus yra mašina, ii 
daugiau jis negali niekas bū
ti. Jei kas turi gerų prirody
mu. kad taip nėra, tai aš pra
šyčiau man tą prirodyt. Je! 
žmogus ne mašina, tai kas 
jis? Jis <leda maistą Į savo 
burną lygiai taip pat. kaip ir 
pečkurys deda kurą į pečių. 
Ugnis negali degti be oro. imą. kad gavusprogą jasspa 
taip pat ir žmogus negali gy-[viedoti. Bėda buvo tame 
venti be oro. Kame čia skir
tumas? Procesas irgi tas 
pats: viskas sugrįžta atgal į pijonų skaičius stovėjo 
gamtą.

“Yra žmonių, kurie tiki, 
buk Dievas sutvėręs 
žmonėms. Tai yra melas, ii |lyka 
aš tam netikiu. Jeigu jau bu
vo koks žemės tvėrėjas, tai 
jis sutvėrė ją žuvims, o ne 
žmonėms. Tik pastudijuokit 
geografiją, ir tuoj pamatysit, 
kad ant žemės yra tris-syk 
daugiau vandens, negu 
sausžemio.”

Sekantis kalba teologas 
prof. Gray. Jis, žinoma, ne
sutinka su Darrovv nuomone, 
kad žmogus yra mašina. “Ar 
gali kas išrasti tokį fordą,” 
klausia Gray, “kuris pats 
galėtų save pataisyti, nusta
tyti ir pagimdyti kitą fordą? 
Ar galima įsivaizduoti vy
riškos ir moteriškos lyties 
mašiną?”

Vėl atsistoja kalbėt Dar
rovv: “Mano draugas tvirti
na, buk žmogus nesąs maši
na, turįs mašiną savyje. Na, 
o kas tuomet yra pats žmo
gus? Gal dūšia? Bet ką reiš
kia tas šešėlis? Aš jį vadinu 
žodžiu Niekis. Tai yra daug 
tinkamesnis pavadinimas. 
Manęs klausia, kas yra pro
tas. "

Gaisras ant Ncrth Stationc.
Turbut jokia Uudga tai? 

(tankiai nedei 
■ Sfa*, iuii?' i / 
iteDi i vėl bu

v
liu. Gelžkc 
projektu; Ju 
stoti, dėl to. : 
nori sudegti.

o ! *lęs gaisra 
*1 ,-b0 nuosto 

:i.» kompanija, 
statyti naui< 

urbiu, senoji i?

itPamišėliu Dalykai ’.
Trejatas metų atgal Soutl 

Bostone vaikštinėdavo bap 
tistų kun. Geniotis ir sap 
nuodavo apie merginas.’ Ji. 
turėjo labai dideli palinki

kad jo bažnytužėj netik kai 
merginu nebuvo, bet ir para 

že

PARSIDUODA GROSERNĖ su 
kendėm ir aiskrvmu lietuvių apgyver. 
toj vietoj, biznis išdirbtas per dauf 
metų Kuris n ri tokio biznelio, atsi
šaukite greitai, parduosiu pigiai.

J. D., (13)
150 M . 3-rd So. Boston. Mass.
Tel.: S. B 3819-R

GROŽYBES LAŠAI
(Paradise Beautifying .Drops)

Juška vėl risis su Sarpalium.
Mums pranešta iš p. Bo\v- 

..' •fiso jog kitą ketvergą, 
• >1 (t. kovo, Juška vėl patų

'U Sarpalium už lietuvių _ 
? !?!v,".a^' • Siuu ,talpu PATOGUS NAMAI — MU- 

"k'‘ >------ , SŲ SVEIKATA.
I Greitai, pigiai, stipri;.! ir gražia 
.atlieku visokiu.' prie namų pataisyme 
ir pagerinimu darbus. Painting. paper 
hanging, u hite ivashing. Norinčius šio 
darbo dirbti mokinu. Namų savinin 
kai. kurie nori patįs dirbti, teikiu pa
tarimus. Kreipkitės šiuo antrašu: 

WALTER ADOMONIS t.12) 
88 E St.. So. Boston. Mass.

Šiuo 1
~ka yra pasirengęs laimė-

I PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ Biznis 

išdirbtas per daug metų. Kaina maža 
galima matyt kasdieną p- 

1280 Itorchestrr avė, 
Dorchester. Mass.

f 

»' 
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Žmogau* Gražumas Priklauso nuu ROJAUS GROŽYBĖS LAŠU- 
Kadangi gamta ne v įsiem ta dovana suteikia, taigi vartok ROJAUS 
GROŽYBĖS UAŠ.US’. o b»<i'.GRAŽUS ROJAUS GROŽYBĖS LASAI 
padaro viridą rneiln širdžiai'ir malonu akiai ROJAUS GROŽYBĖS 
LAŠAI- ura vvai nauja sudėtis,'kuri iki šiol publikai nebuvo žinoma. C

Rojaus Grožybės Lašus Vartoja Visi—Kaip Moterį*, 
Taip ir Vyrai

ROJAUS GROŽYBĖS LAŠAI ne lik kad nekenkia reidui nors ir ilgai 
vartojant, bet dar gražesnę išžiūru suteikia. ROJAUS GROŽYBĖS 
LAŠAI taipgi kiekvienam prieinami, kadangi bunka tik I DOLERIS. 
ROJAUS GROŽYBĖS LAŠAI nėra jokis muilas, pauderis. maliava bei 
dažai, kurie naikina žmogaus gražuma. ROJAUS GROŽYBĖS LAŠAI 
suteikia fibra GAMTIŠKA GRAŽUMA. MALONIA IŠVAIZDA ir 
SKAISTU VEIDĄ. Taigi. KAD BUTUM GRAŽUS ir visų mylimas, 
įdėk tik Vieną Dolerį į paprasta laiška podraug ir savo gyvenamos 
vietos adre.-a, užrašydamas aiškiai, o mes aplaike nuo jus Orderį, 
tuojaus pasiųsime vieną bonkutę ROJAUS GROŽYBĖS 1.AŠV- Siųs
dami pinigus su savo adresu, užrašykite 114)

J. J. STROSSELL
Distributor

122 South 1-st Street, Dept. C., Brooklyn, N. Y.
ORDER BLANK-------------------------------------

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu jums VIENA DOLERJ. už kurį 
malonėsit man prisiųsti vieną bonkutę ROJAUS GROŽYBĖS LAŠU 
su visais nurodymais kaip vartoti.
Vardas
No. ...
Miestas

l

PUIKUS TEATRAS!
Trijų veiksmų dramatiška 
tragedija “Kalvio Duktė.” 
Bengia Sandaros 9 kuopa 

Subatoje, KOVO 26, 1927, 
7:30 vai. vakare.

Naujoje Lužeckio Salėje, 
Inman sq., Cambridge, Mass 

si' veikalas yra vienas iš 
. i-’ažiausiu, todėl kiekvienas! žydam-.1 

tą seną lie
tuvių Įstaigą ir toj vietoj pa- 
sibudavojo krautuves. 0 jus. 
lietuviai, pasišvilpkit! Ta. 
protestonišką lietuviams do
vana.

Syki nagus nudegęs visgi 
Kubilius “pamišėlių dalv- 
ko,” nepametė. Dabar ji? 

I prisigretino prie vvčių-kata- 
įlikų ir vėl iškirto šposą, su- 
jbuntavodamas “Darbinin- 
iko” redaktorių Gudą. Nuo; 
dabar southbostoniečiams ši
ta viera bus žinoma. kaip< 
“Geniočio - Kubiliau.—Gud< 
trejybės pamišėlių dalykas.” 

Dėl Gudo paklydimo So. 
Bostone kilo tikras skanda
las. “Pamišėlių trejybės vie- ' 
ra” viena dūšia padidėjo 
bet užtai katalikai jos nete
ko. Kad susigavus Gudo du-, 
šią, katalikai tiesiog pasiuto. 
Vyčiai, davatkos, kunigai 
bėgioja i Gudo namtis. prast 
jo pačią, vaikus, pažįstamu- 
kad tik paklydėlį Gudą at
vertus prie “dvasios šven
tos.”

Žmonės kalba, buk kuni
gai patarę Gudienei duoti 
Gudui “divorsą.” Gudas iš 
to strioko buk tai pabėgęs i 
Salaveišių .Armiją, kur kele
tą dienų slapstėsi. Dabar Gu
das jau dingo iš South Bos
tono.

Pastorius Kubilius rankas 
trina ir džiaugiasi, kad tai 
dar esąs nė galas. -lis mano 
užduoti vyčiams toki smūgį, 
kokio dar pastarieji nėra 
girdėję.

Pagy rvensime — pamaty
sime. kaip “pamišėlių daly
kai” suksis toliau ir kas bus 
*next vietini." Ku-ku.

I

,'ilankęs bus kuopilniausiai 
‘tinkintas.

Kviečia Rengėjai.

I

miau pustuzinio.
_L.j, Geniotis aiškindavo, jog 

žemęIreligija esąs “pamišėlių da- 
, ii lykas,” nežiūrint ar ta religi

ja butų protestonišką, ar 
krikščioniška ar kitokia. Jis 
net per savo pamokslus aiš
kindavo, kad varlės ir klem- 
sai turi tokia pat dūšią, kaip 
ir žmogus. Būdavo kai kurie 
lietuviai, pasitikę kun. Ge- 
nioti, tuojaus ir klausia: 
“Na. o kaip pamišėlių daly
kai stovi? Ar blusos irgi turi 
dusią? Ar dievų nebeturi 
ant pardavimo?” 'į„;

Kun. Geniočio bažnvtužė v *
buvo užsilikę dar nuo Sent 
laikų bažnytinių daiktų — 
kielikų. minstrancijų ir kra 
pylų. Visus šituos daiktu.- 
kun. Geniotis išpardavė vie
nam bedieviškam kaizeriui 
Pastarasis susigabenęs pirki
nius Į savo namus, susistatė 
visus dievukus Į kambario 
kamputį ir bara: “Jusdabai 
svieto nebemulkinsit.“

Nepripažint blusai dusios 
Geniotis negalėjo. Šitame 
klausime Geniotis aiškinda
vosi. kad jis norįs logiškai iš
aiškint dalyką. Jo nuomone 

Aš prisipažįstu* kad aš dūšios klausime buvo tokia • 
nežinau. Jeigu jus žinote, tai jeigu nepripažinsi blusai, 
prašau pasakyti. Aš manau, 
kad apie žmogaus protą nie
kas d a nežino, kaip lygįai 
niekas niėko nežino ir apie 
dusią. Apie kokį nors sutver- 
toją negali būti jokios kal
bos, nes jeigu priimti teoriją, 
kad gyvybė negalėjo savai- 
mi pasaulyje atsirasti, tai 
kaip tada galėjo atsirasti 
koks ten sutvertojas pats sa- 
vaimi? Sykį jus priimat pa
saką apie sutvertoją, tai tuo
jaus turit išrasti ir kitą su
tvertoją, kuris butų jį sutvė
ręs. Tokiai pasakai galo nie
kur nebūtų ir ji nieko mums 
neišaiškintų. Jęrgu kas iš su
sirinkusių čia žinote, kaip 
Dievas išrodo, tai meldžiu 
paaiškinit.”

Prof. Gray kalba antim 
atveju ir kritikuoja advoka
to Darrow raštus apie krimi- 
nalogiją. Užbaigia dievobai
mingu tonu.

Adv. Darro\v daro savo 
užbaigą. Jis pagiria savo 
oponentą, kad tas skaito ge
rus raštus ir pareiškia, kad 
niekas • la iš ano svieto nėra 
sugrįžęs pasakyti, kaip tenai 
yra. ir turbut niekad nesu
grįš, todėl bergždžias darbas 
yra kalbėti apie dangaus ka
ralystę, kurios niekas neži
no.

Galima pasakyti, kad jei
gu žmogus taip kalbėtų Bos
tone 50 metų atgal, kaip 
j •> ■* kalbėjo šituose de 
batu >-•' |is gyvas nenž 
baigtų sa o kalbos. Minia jį 
jildėgintų ant Ipnyn

i I

i
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\M REIKALINGI MORTGIČIAI 
.-.czc’aits apielinkčje, 
. eitai. Klauskit:

J. VINCU S
;s; ( lark st.. ( ambridge.

galite •
•12) 1

Mass.

The

Repertory
Theatre of Boston.

Vedėjui: -
Jeuett Rcpertl

Fund. Tnc.
Per Dvi Savaites 
Pradedant 7 Kovo — 

Bus Vaidinama

........ St. or Avė.
Statė ...................fe 4*^'Tnc.

S

JUS GALITE SUTAUPYT 
PINIGŲ PAS MUS

Nes mes žinome kaip pirkti rakandus žemiausia kaina. Pa* 
galios jums patartina pirkti rakandus pas mumis ir todėl, 
kad musų rakandų firma yra seniausia So. Bostone, todėl 
čia patikėtinas ir atsakantis patarnavimas.

THE JAMES ELL1S COMPANY
405 Broadway, South Boston, Mass.

MACBETH
Didžiausia ir Įdomiausia 
Shakespeare’o tragedija.

Matinees Ketvergaia ir Su- 
batom 2:15 vai. po pietų 

Vakarais prasideda 8:15 v.
TIKĖTAI—25c. IKI $2.00
Ket\ergais pu pietų nupi

ginta 300 vietų po $1. 
Taksų nėra.

PARDAVIMAI.
MORTGAGEE’S SALE OF 

REAL ESTATE.
t. : ue and in execution of a 

-ale contair.ed in a certain 
<ieed giveu by llarry N. 

:.nd Evaline Brackett, wife 
id Harry N. Brackett in her

- . it. to Mary Hartvvell t arter, 
nentary Guardian <»f Hugh

• arter. a minor, datc l Sep- 
21*. 1916, ar.d recurded in the

..f Deeds for the County of 
Book 3981. page 116. for 
tne conditions of -aid inort- 

. f >.• the purpose of foreclos-
■ -:>me wrill be sold at public 

• hz* premise-. on Saturdąy
• ."d <lay of Auri'. 1927, at 3 

: ne atletu •un. a'l an.i >ingu- 
" preminaF cvoveyed by said 

_• dced, t;ar.u:ly: 
•;-,ir. paree! of land v.ith the 

■■ ■_ - there-m, situated >n that 
;<r.l B'rst'm caUed South Eos- 

• - _ Lot* numbercd 2Cl». 263 
a plan by U illiam Kelly.

i February 5-th, 1895, and 
vith Suffolk Devds. Eook 

Page 464. and bounded:—
< *terlv on East Ninth Street, 

,.nt 66-100 feet; South- 
a r>a**ageway three feet

. hty-two feet; Northeasterly 
■’.i--agewav three feet wide. 

c r. and 20-1'M) feet; South- 
again on the end of said pas- 

three feet; Northeasterly 
land of unknotrn oarner 

and 46-190 feet. and North- 
«n land of unknou*n owner 

feet;
•ther -.vitKand subject to rights 

-agevay. Being the šame
• - conveyed by deed of Mary* 
. : et ai. dated July 24, 1916.

rdvd cvith Suffolk Deed Book 
f’a .-e 7S6.

e< are sold subject to unpaid 
assesstnents if any

.viii he rvquire<l to be paid in
• hc purcha-er at the time and 

sale. Other temas mrill be
■ . <i at the sale.

Mary llartncll ( arter. Mortgagee, 
i a eatary Guardian of Hugh 

M Carter, a minor.
Kutus B. Sprague. Attorney. 

27 Štate Street, Boston 
Mareli 7. 1927. (12)

PtRSIDUODt 2 ŠEIMYNŲ NA- 
M \S ir Bnėernė, arba 3 šeimynų na
mas ir tuščias storas. Klauskit: <11 > 

I ii U. ti-th si.. So. Boston. Mass.

i:

A

I
I
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Tel.: S«. Boston 4151-M.
DOCTOR .

R. CHERNIACK
Dentistas

Valandos: nuo 9—12 ryte, nuo 
1—9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po pietų. 
Išegzaminavimas ir patarimai 
dykai.

392 BROADM AS
• priešais Talbot's)

SO. BOSTON. M ASS.

X***"^*'s
>>>>>

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR

I
i

Cf ■ ? ’ t

To:

C

J. ZDPKAUSKAS-ZŪKAS
G EN ERA LIS KONTRAKTORIUS.

Taisau. Pentinu. Popieruoju ir Kai- Į 
<-amuojn. taipgi dirbu abelną prie pa
taisymo Namų darbą.

į! Persikėliau naujon vieton, todėl rei- 
' įkalė kreipkite* šiuo adresu: < 14>
Į 3.J-STORY ST.. SO. BOSTON.
1 ; f Telefoną.-: 4L8-M.

I

DAKTARAS

GOODNAN
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
374 Dorchester St„ So. Boeioa, 

arti Andruu- Sauare
Tel : So. Boston 2297.

ARCHITEKTAS
pabudavejame geriausius',

varlei ir šuniui dūšios, ta: 
tuomet išeis taip, kad ir žmo
gus neturi dūšios; kadangi 
blusa, zuikis, žmogus, ark
lys, kiaulė, žuvis yra gyvū
nai ir jeigu žmogus turi du
sią. tai ir visi kiti gyvūną 
yra su dūšia. Geniotis, mat 
negalėjo nepripažinti, kad 
žmogus, katė, klemsas neri 
gyvūnai, o kaipo gyvūnai jie 
reikiai lygiai ir “trytyt.”

Laikui bėgant Įvyko persi 
mainymas. Kun. Geniotis iš
važiavo Į Chicagą, o Į. South 
Bostoną iš kur tai atvažiave 
pastorius Kubilius. Kun. Ge
niotis dabar rašo “Kelei
viui”: “Aš esu ne metodistu 
bet katalikų kunigas.” Ta: 
reiškia, kad Geniotis savo 
tikslo atsiekė — dabar jis wiczių. Pirmame susikirtimi 
merginas spaviedoja.

Bet kaip su South Bošto- davė Malcewicziui nei išsi- 
pamišėlių dalykai’ tiest ir Į 22 minutas jį pagul- 

mė. Išėjus ristis iš antro sy
kio, Sarpalius irgi 'beveik 
peniem ėmė viršų. Išsiritu? 
antru sykiu apie 40 minutę 
Sarpalius smarkiai uzsigavc 
i geležini steičiaus stulpą 

___ . kairės rankos alkūnę. Bet ir 
“Darbi-(tai jis ‘'nekvitino.” Ritosi jis

SPORTAS
Sarpalius parode publikai 

jog jis gali paguldyt 
Malcewiczių.

Daugelis sporto mylėtoji; 
manė, jog nėra risti ko, kuri? 
galėtų paguldyti Malcev.i- 
czių. Bet pereitą ketvergą 
Sarpalius parodė, jog jis yni 
geresnis ristikas už Malce-

Sarpalius, galima sakyti, ne-

nu? Čia 
nei kiek n-Jp: gėrė ’o. Kada 
pastudus Kubilius užėmė 
Geniočio vietą, jis nradčio 
vartoti lapės politiką. Jis 
pradėjo landžioti pas visit- 
be skirtumo; “Sandaroj” jir 
buvo sandariais. “Keleivy
je” — kelėivietis, * 
ninke” — katalikas, pas ko su viena ranka. Ir taip jis nu 
munistus — komunistas, kankino čampijoną Malce- 
žodžiu sakant, koks tu esi wiczių, kad tas vos ant koji 
toks ir jis. Pasisekė jam vie- galėjo pastovėti. Po vieno.- : 
nok įkalbėti nekuriuos kelei- valandos Malcewicziui visg 
viečius ir sandariečius, Kad pasisekė Sai’palių pritrenk- 
girdi, jeigu tik kokia noi> ti ir tokiu budu antrą susi 
tinkama lietuviu orga-. i .» kirtimą laimėjo Malcewi- 
cija užsiinteresuotų šituo ne- ežius. Bet tas “laimėjimas” 
zaležnu bažnytnamiu, tai buvo toks, kad Malcewicziu: 
prnte<tonai dovanotų šitą vos galėjo nuo matraso nuei-

nd n

r

l»ORt HESTER. 2 šeimynų stuba. 
-a'"- ., vandens- šiluma, elektra ir kito- 

'■ -ymai. didelis lotas žemes. Tai
* ' -tūba mieste. Kaina tik 

Li ' gvn, išlygos. Kreipkitės šiuo adre- 
:s ( edar st.. Lovrer Milte. River

St. car.

EKSTRA BARGENAS
' -tery. netoli Savin Hill Avė.. 

J ar-,duoda 6 šeimynų namas ir labai 
didelis lotas žemės. Galima budavoti 
du namu arba garadžius Yra 2 po 4 
kambarius ir 4 po 5 kambarius, šiltas 
tar.duo. gasas. maudynės, pečiai ir 
uznaka'.iniai piazai. Rendų neša 5168 j

• -i M>>rtgičių nėra. Ranka pri- 
• ms pirmą. Savininkas antrą. Prašo 
' k šl'2.700. Įnešimo užteks 52.0W. No
ri greit parduoti. Priežastį sužinosite 
pa- Vincent B. A«tew. 255 
Broad« av. Tel.: So Boston 3071.

I
I 1
Faliuosuojd nuo 
KOSULIU

SW4S

Pas savo apliekoriu

> 
y♦ >
i

Mes pabudavejame 
namui, ir pigiai \ _ 
visokiu- planus, išničruoju žemę ir 
etc. Visokiais 
tęs.

Taipgi padarau

395 
Tel.:

reikalais kreipki- 
(-) 

TITUS P. GREV13
Broadway. So. Boalon. 
So Boston 2340.

TIKRI

BARGENAI
GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR 

MALIAVŲ
Sviesi, pilka maliava........ gal. 51.48 j
Bronzinė žalia ir ruda ........ gal. 98c.

I DU PONTS T. & C. I latinė Balta 
galionas ................................ 82.25

SI.(M» vertės Atlantir Floor 1 arnish
galionas ................................ $2.25

Shellae Orandžinis arba Baltas $2.75

LABAI ŽEMOS KAINOS 
VIŠTININKAMS DRATŲ 
2 colių mezginio Rolyje po 

150 pėdų ilgio
ILGIO............................... rolis $3.00
ILGIO.....................rolis $<J5
ILGIO............................ rolis $5.00

I

SPECIALISTAS NERVU IR 
RUONIŠKU LIGŲ PER SI - 
VIRŠ 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI I.I- 

; GAI. GYDYMAS ELEKTRA.
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOI.AY SUUARE 

BOSTON.
OLY.MPIA THEATRE BUMU, 

ROOM 22 
į VALANDOS* DIENOMIS nuo 
! 9 iš rvtz> iki 7 vakare.
i ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
į 1 dieną.

DR. J. MARCUS
LirrVVI&KAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų

261 Hanover St, Boston. Mass. 
R'K>m 7

Tel.: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4val. po pietį;

DAKTARAS 

LANDAU 
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo ypatiškai ir pasekmingai 
Veneriškas Ligas.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
J'U nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12.II t iI

Telefonas So. Boston 23M. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Or. St. L GALVAfllSKI 
(GALINAUSKAS) 

Ofiso valandos: Nuo LO ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakaro^ 
Nedėliomis psgal sutartim.

414 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

36 colių
18 colių
60 colių

LANGAMS SIETAI RO- 
LIUOSE PO 100 PĖDŲ 

ILGIO
Juodi 2c. už keturkampę pėdą. 
Galvaniruoti 21 jC. Ir koperiniai 6!; 

centų uz pėdą.

ŠIMTAI KITOKIŲ 
BARGENŲ 

Ateikite pamatyti. Atai* 
minkite, kad mes visuomet 

į sutaupome jums pinigų.

SOUTH END HARDWARE 
COMPANY

1095 Washington st, prie 
Dover st. Eleveito Stoties, 

BOSTON.

i

I

P. Trechokas ir Vaitaitfe.

PARKWAY 
AUTO SERU IC E

and FILLING STATION ■
l STl DEBAKER K ARU AGEN.TU- ; 

RA IR TAISYMO STOTIS.
> Jeigu norite, kad Jūsų automobilis ; 
l ilgai laikytų, tad duokit pataisyt ; 
[ Petrui Trečiokui. Darbas geras ■ 
; kaina prieinama. Jeigu norit, kart . 
; Jūsų karas gerai trauktų, imkit ' 

gesolinų pas mas.

TSLKFONAS

WRDICINOS DAKTABAB

C. J. MttOLAITIS 
v«iaadn»: aso > iki ♦ po 

aao T iki S vakaro.
107 Summer St 

LAWRENCE, MASS.

Telefonas 6112-W*
! Dr. A, Gorman-GiflNuskis |
$ LIETUVIS DENTISTAS

i

ii

Telefonu #112-W,

I

♦15 (Md Colony Avė. 
SD. BOSTON. MASS.
Telefoną*: Sa. Boston S075-H.

, z ■ • ,

v'Tek So. Borton S0€-W

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

LTTUV18 DANTISTAS
VALANDOS: Ntx> • fid 13 dtaoų 

no 1 iki • vek
NEDALIOMIS: 
iki 1 *. po ei«t>

Seredomit iki 11 (Beną.
Ofisai "Keleivio” namo

251 Broadvrav. tarno C ir D
SO. BOSTON. MAS8.

<

M

VALANDOS: •
Nuo 10—12 diena ' 
Nuo 2—5 po pinų < 
Nuo 6—8 vakare <

Nedėliomis Nuo 10—12 diena , 
705 N. Main SL kamp. Broad St. ;

MONTELLO, MASS '

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
yuo Reumatizmo, nusilpnėjimu 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gi) ligų, kosulio, pat 
Taipgi užlaikom Dielių is 
Patarnavimas kuogeria 
rios šaknys, partrauki 
vos. Vaistus prisiunči 
paštą. Musų Aptieka te 
čioj vietoj.

100 SALĖM STR 
BOSTON, M

t-

--




