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Metai XX

Atsidarė Europos Valstybių 
Saugumo Konferencija.

NORIMA NEVA APSAU- RADIO GADINA BAŽNY- 
GOT PASAULI NUO 

KARŲ.
ČIŲ BIZNI.

Bažnyčia p-a pastatyta 
t ant prietarų ir nežinios, to- 
: dėl mokslo ir technikos išra- 
idimai visuomet jai kenkė. 
Kada pirmieji mokslininkai 

'pradėjo skelbti, jog žemė 
yra apskrita, tai bažnyčia 
juos kankino ir degino ant 

taip vadinama' ' SaugumovįTŪŪŠ'im- vietoj gįildvt (|arbjnin. 
Konferencija, kunon pirmu da mokslas iškėlė evoliuci- . bolševiku
kartu po didžiojo karo vra ;os teorį;a aD;e išsh-vstvma i -K 3 • !• - ouer /vaL-vi J+a nrio vUnn ‘jf-ln J •- - • ‘ ‘ 41 komisarai liepe S2V0 pollCl-paKvlesta prie vieno stalo su žmogaus iš žemesnių gyvu- - -
aliantais^ kaipo lygi su Vynų, bažnyčia apskelbė krv-i 
giais ir Vokietija. :žiaus karą ir tai teorijai. Ji]

Konferencijos tikslas yraljr šiandien prieš ja kovoja, i 
neva apsaugojimas Europos; Dabar atėjo radio. Tai i 
nuo karo. Susirinkę įvairių; vra vjenasdidžiausių techni- 
teutų diplomatai bandys,^os jšradimų. Žmonės sėdė- 
surasti pastoviai taikai pa-i Jami savo namuose Bostone 
matą ir pasirašyti tam tikrą Į kajp tfevv Yorko teat- 
sutartį, kad valstybėms ne- ,ruose dainuoja opera ir grie- 
valia butų kelti karų. jžia muzika, arba kaip Wa-

Teciaus tikrybėj šita kon-'shingtone prezidentas sako 
ferencija yra taikoma priešiprakaibą. Ora ateina netik 
Sovietų Rusiją, ir taip ji bu- muzjkos ir kalbos gaidai, bet 
vo apskelbta Anglijos vai- eina taip pat paveikslai. Iš 
džios memorandume. Ang- Londono f Nevv Yorką andai 
Ii ja ir Francuzija non su-;buvo atsiįsta tuo budu Coo- 
burti visas stambesnes ka-i^g^o fotografija. Laivas į 
pitalistines Europos valsty- j plaukia jūrėmis ir gauna vi-i 
bes prieš bolševizmo pavojų. Įsas žinias nuo sausžemio.i yžja rengiasi šelpti dau. 
Tuo tikslu jos pasikvietė ir. Laivui atsitiko nelaimė vi- ----- ---------- -----------------
Vokietiją. i dury okeano, ir, jei jis turi;

SUČIUPO DIDELI ŠMU
GELI; AREŠTUOTA 

56 ŽMONĖS.
‘ upėj pereitą 

i pėtnyčią valdžios agentai} 
isučiupo labai didelį šmugeli.

Areštuoti maioeriai turi mo-, Buvo areštuota 56 žmonės,! 
keti kalėjime po 60e. į dieną j paimta daug trakų, automo- 

“ii» k-Amk*ri ir valai " !i_:i:.. 1__

Bet istikro konferencijos 
tikslas yr>\ suburti kapita

listines valstybes prieš 
Sovietų Rusiją.

šiomis dienomis Locarno __________ ________
miestelyje, Italijoj, atsidarė {aižų? kaipo “atgalimus”

BOLŠEVIKAI ŠAUDO 
DARBININKUS.

Jaroslavo mieste prie kalėji
mo sužeista 5 streikieriai.
Jaroslavo mieste, bolševi

kų valdomoj Rusijoj, buvo 
darbininkų streikas. Bolše
vikų žvalgyba (čeką) areš
tavo 12 streiko vadų ir uždą- w..................... .
re juos kalėjiman Vėliaus Turbut niekur kitur nėra’gėrimais. Gėrimų vertė ap- 
valdzia nutarė areštuotus > . ..
darbininkų vadus ištremti' 
Sibiran.

Gindami savo vadus, Ja
roslavo darbininkai įtaisė 
protesto demonstraciją. Jie 
susirinko prie kalėjimo ir 
pradėjo reikalauti, kad jų 
vadai butų paliucsuoti.

Suimti 53 Nanieriai.
f

DESPOTIZMAS WEST ; Deleware 
VIRGINIJOJ. Į - -VIRGINIJOJ.

Anglijos Darbo Partija 
Išmetė Komunistus.

už kambarį ir valgį.“ : biliu ir baržą su visokiais J — • • r ..

Į jai šaudyt i demonstrantus, 
į Policininkai paleido ugnį, ir 
[penki darbininkai krito sun
iktai sužeisti.

Dėl šito kraujo praliejimo 
žmonės baisiai pasipiktino. 
Ir Jaroslavo darbininkai, 
kurie pirmutinį streiką buvo 
jau užbaigę, dabar apskelbė 
protesto streiką.

Šita žinia atėjo per Berli- 
ną.

Paklauskite “Laisvės,“ 
kodėl ji nepranešė apie tai 
savo skaitytojams?.

tokio despotizmo, kaip Westskaitoma į pusę miliono do- 
’ Virginijos valstijoj, kuria' lerių. Barža buvo nuduota 
valdo kasyklų baronai. Visa:taip kaip kad ji vežtų smėli, 
valdžia ir teismai tenai kon- i ji buvo įtraukta iš jūrių i 

[traliuojami stambaus kapi-'Deleware upę iki Masonville 
talo, todėl vargas tam, kas! miestelio, kur jos laukė su 

.prieš kapitalo dievą nuside- trakais irautomobiliaiske- 
ida. Angliakasiai, kurie drįs- ‘liasdešimts butlegerių. Ir 
!ta sustreikuoti ir pareikalau-1 kaip tik pradėta iš jos krau
ją žmoniškesnio atlyginimo Ji gėrimai, tuojaus užklupo 
už savo darbą, vra uersekio- valdžios agentai. Baržos 

Ijami ir baudžiami be jokio darbininkai tuojaus uždegė 
! pasigailėjimo. To neslepia . baraą, bet policija ugnį už-į 
:net pačiu kapitalistų spau-: gesino. Tuomet keli šmugel- 
'da. Štai, bostoniškio “He-cinkai šoko nuo baržos į upę 
ral'do” korespondentas pra-pradėjo plaukti kiton pu- 

;neša 5 spaliu, kad Consoli- sėn, bet policija pasirengė 
' dated Coal Co. kasykloi ne- ir Jle sugrįžę pasidavė
toli Fairnioirt, W. Va.,“ su-;areštui. Tarp konfiskuotų 

Į streikavo angliakasiai. Teis- gėrimų yra daug šampano, 
mas tuojaus uždraudė jiems benediktinos, creme dc

I

Į
areštuota.. Streikieriai netu-

toli Fairmoiit, W. Va.,“ su-areštui. Tarp konfiskuotų

vaikščioti “ant pikietų.” 
Streikieriai to uždraudimo 
nepaklausė, ir 53 jų tapo

KOMUNISTŲ “MOČIU 
TĖ“ ĮSIDĖJO “MON- 

KEY GLAND.”

D1D2IAUS1S SMŪGIS 
BOLŠEVIKAMS.I

. Visos jų viltįs tapo sutrius- 
‘ Iš Rygos pranešama, kad ’ kintos Liverpoolio konfe

rencijoj.
Šiomis dienomis Liver- 

, poolio mieste atsibuvo isto
rinė Anglijos darbininkų 
konferencija. Istorinė dėlto, 
kad Anglijos proletariatas 
čia aiškiai ir nedvejodamas 
pasisakė, jog su komunistais 
jam nepakeliui. Ir 2,870,000 
balsų prieš 321,000 konfe
rencija nutarė, kad į Angli
jos Darbo Partiją komunis
tai negali būt priimami nei 
kaipo atskiri nariai, nei kai
po organizacija.

Tai yra didžiausis bolše
vikams smūgis, kokį tik jie 
yra kada nors pergyvenę. 
Jie visuomet gyrėsi, kad tik 

MacDonaldas 
ir kiti “socialburžujai” jiems 
esą priešingi, o susipratę 
Anglijos darbininkai esą vi
si už Maskvos Internaciona
lą.

Bet, štai, suvažiavo tie 
susipratę Anglijos (įarbinin- 
kai ir nutarė iššluoti iš savo

Klara Cetkin, žinoma kaipo 
“komunistų močiutė,” įsidė
jo sau “monkey gland,“ kad 
tapus jaunesne ir štarkesne. 
Operaciją daręs Dr. Voro- 
nov, “glandų“ specialistas 
iš Francijos. Prie jo buvo 
Maskvos sveikatos komisa- 

' ras Dr. Semaška. Klara Cet- 
Į kin yra Vokietijos Reichsta- 
jgo narė.

FRANCUZAI NESUSI
TAIKĖ SU AMERIKA 

DĖL SKOLŲ.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvom rašę, kad Wa- 
shingtonan atvažiavo fran
cuzų komisija derėtis dėl 4< ,
skoly. Iš tų ,de.7bų nieko 1,^'“ 
neišėjo ir komisija išvažiavo į 
jau namo. Franeuzai norėjo 
perdaug lengvai iš savo sko
lų išsisukti ir Amerikos val
džia jų pasiūlymo nepriėmė.

nienthe, škotiškos ir angliš
kos degtinės ir francuziškų 
vynų, šitokių gerų ir bran
gių gėrimų prohibicijos 
agentai sakosi senai jau ne
buvo suėmę. Butlegeriai siū
lė policijai $75,000 kyšį, kad

re jo iš. ko pasisamdyti advo
katą, todėl stojo į teismą bė 
gynėjo; sulyg. įstatjTyių, to-

I

SUDEGĖ 6 VAIKAI
Lėviston, Ida.—Indijonų tarpo visus Maskvos Inter-

1$ Mainuria Streiko,
t,.;, t . ., ’-----L ■

-3 J, . 1 j

-------- ----------- igiau suvargusias šeimynas. 
‘Y jSi?

Times Ljjader,“ kur rašoma, 
kad iš vVyoniing Valley [ 
streikuojantįs angliakasiai; 
kreipėsi į pirmąjį Unijos j 
distrlktą prašydami pašal
pos. Jų komitetas nurodo, 
kad per kelis pastaruosius 
metus Wyomingo Klony 
angliakasiai dirbo labai 
trumpą laiką, tečiaus išlaikė 
savo organizaciją gražiau
sioj tvarkoj. Bet dabar jau 
jų vietos iždas baigia išsi
semti ir daugeliui šeimynų 
prisieis per žiemą pamatyti 
vargo, jeigu Unija nepasirū
pins joms pašalpos.

Pirmojo Distrikto prezi
dentas Cappelini tuojaus su- i 
šaukė Scrantone distrikto 
viršininkų susirinkimą, kad 
išdirbus planą pašalpai teik
ti. Taigi yra vilties, kad 
streikierių šeimynos, ku
rioms reikalinga pašalpa, 
bus tinkamai aprūpintos.

Musų draugas, kuris pri
siuntė šitą žinią, priduria 
nuo savęs, kad streikieriai 
laikosi vienybėj ir nemano 
pasiduoti, pakol jų pakelta 
kova nebus pilnai laimėta. 
Kompanijų agentai jau ban- Į 
dę kviesti streikierius atgal į 
darbą, bet šitą kvietimą dar
bininkai atmetę su pasipik
tinimu.

Laikykitės, vyrai, o jūsų i 
bus laimėta. Streikas kom
panijoms neša milžiniškų 
nuostolių. Joms prisieina 
netik kasyklas palaikyti ir 

, taksas mokėti be jokio už
darbio, bet ir anglių rinka 
joms sprunka iš rankų. Di
delės firmos, kurios pirma 
pirkdavo iš jų anglis, dabar 
eina kitur, ir gali pas jas jau 
nebegrįžti. Taigi kabyklų

met Vokietijos diplomatai taj žinia, tuojaus iš visu pu- 
įšvažiavo tartis su aliantų sjų kiti laivai pribus su pa-
atstovais, i 
Rusijos užsienio reikalų mi
nisteris čičerinas ir karališ
kai Vokietijos 1 
buvo tenai priimtas. O vo- 
kiečių kapitalistai apsiėmė 
duoti Sovietų Rusijai ir $25,- 138 he 
000,000 paskolos, už kuriuos 
sovietų valdžia pirks maši
nų Vokietijoj, čičerinas da
bar veda su vokiečiais pasi
tarimus apie prekybos su
tartį ir pajuokia aliantų Sau
gumo Konferenciją. Anot 
jo, iš tos konferencijos busią 
pasauliui tiek apsaugos, 
kiek iš ožio pieno. Kapita
listų valstybės jau ne vieną 
tokių konferencijų yra turė
jusios, ir kiekvieną syki po 
tokios konferencijos jos pra
dėdavo lenktiniuodamos 
ginkluotis ir ruoštis prie 
naujų kaną.

Šitie dalykai 
negali patikti, 
jau skelbia, kad 
nori sėdėti ant 
d žiu: ji nori susigerinti su{ 
aliantais, kurie taip skau
džiai ją sumušė ir da skau-; 
džiau apiplėšė, ir tuo pačiu' .........

J’ n_?ri. .draugauti su bažnyčiai biznį. Taip pat 
bolševikų Rusija. Tokia po- an^ jos atsiliepia knygos, lai- 
litika esanti negalima, kas kraščiai, automobiliai ir kiti 
iš to įseis, dabar da negali- progj.eso padarai. Bažnyčiai 
ma pasakyti. įr kunigams tiktai tenai ge-

--------------- rai klojasi, kur žmonės tam- 
PASKAND1NTAS FINŲ Sųs. Užtai bažnyčia ir kovo- 

jasuapšvieU.

į Berlyną atvyko galba.
Stebėtinesnio ir naudin

gesnio išradimo, kaip radio, 

rėjęs. O bet gi bažnyčiai ir

. « iEvJIUU <2 vi ui iv,

\ aid įninku pasau]is iki šiol da nėra tu
fas. (J VO- r-- t. x • t.

ma pasakyti.

kiam atsitikime valdžia turi.tlk. leistų jiems tuos gėrimus
duoti kaltinamiems gynėją; nusn-ežti bet si nepaleido. ........................    vijus lnasRVUB
bet šitiems- Angliakasiams /1S1 atestuoti >tnugeIn_iiinai;Laimėlvje netoli nuo čia su- nacionalo garbintojus nedavė. Kada juos atvedė į buvo nugabenti į BuiTIiig^, . .. k J •
teismą, teisėjas suriko: “Aš ^n, N. J., ir tenai uzdaiyti. 

! tikiu, kad jie susitarę taip Pas J1103 atrasta Sllo,000 pi- 
elgiasi. Užtai gi aš jiems ir. 
gynėjo neduosiu. Teismo'
Įsakymas turi būt pildomas, SLAPTA SOVIETŲ SU- 
visviena kad tam reikėtų ir 
viso apskričio, valstijos ir 
net šalies spėkas pavartoti.” Prie Lenkų-Rusų Sąjungos

Kadangi unijistai maine- 
riai West Virginijoj pasiry
žo visi eiti kalėjiman, teisė
jai pradėjo skaityti nuteis
tiems po 60 centų į dieną 
“už kambarį ir maistą kalė
jime.“ Taip buvo Grand 
T o v n'e. Tai yra da negirdė
tas civilizuotam pasauly 
baudimas.

duoti kaltinamiems gynėją; 
bet ši ' — - -

nusivežti, bet ši nepaleido.

[teismą, teisėjas suriko: “Aš *r te*\ai uždaryti.
ir‘ ‘............

TARTIS SU LENKAIS.

I

degė bendrabutis prie kata- Socializmas ir komuniz- 
likų misijos ir gaisre žuvo 6 mas yra du skirtingi dalv- 
vaikai. Manoma, kad ugnis;kai, pasakė Darbo Partijos 
bus kilusi iš kerosininės lem- vadas MacDonald. Socialis- 

(pos. tų partija, o su ja ir Angli
jos Darbo Partija, siekia pa
gerinimų konstituciniais ke
liais ir Anglijos žmonės žiu
rėjo, kaip ji nusistatys sulyg 
komunizmo. Dabar liaudis 
pamatė, kad Darbo Partija 

sažierius. Plėšikas pirma bu- yra griežtai komunizmui 
vo tarnavęs ant gelžkelio už • singa, ir nėra abejonės, 
porterį (patarnautoją).

UŽMUŠĖ PLĖŠIKĄ.
Union Pacific gelžkelio

; sargas Omahos mieste nušo- 
j ve plėšiką, kuris nakties lai- 
* ku apiplėšė miegančius pa

kviečiama prisidėt ir 
Vokietija.

Berlino laikraštis “Neue 
Berliner Zeitung“ išspausdi
no straipsnį, kuriame sako
ma, kad So\ ietų Rusija pa-; 
dariusi su Lenkais slaptą ka- j 
ro sąjungą, prie kurios kvie- j 
čiama prisidėti Vokietija ir j 
kurioje 
Italija.

Straipsnio autorius yra 
trąšų magnatas Arnold 
Rechberg, kuris tvirtina, 
kad kai čičerinas viešėjo 
anądien Varšuvoj, tai jis bu
vo tenai tos sąjungos reika
lais. Dabar tais pačiais rei
kalais jis ir į Berliną atvy
kęs. RechBergo nuomone, 
tokia trilype Sąjunga — Ru
sija. Lenkija ir Vokietija — 
yra neliktai galimas, bet ir 
reikalingas daiktas. Labai 
esą galima, kad prie sąjun
gos prisidės ir Italija.

Kun. Benjamin F. Way- 
land, Worcesterio kongre- 
gacionalistų klebonas, kal
bėdamas anądien savo para- 
pijonims apie žmonių atša
limą nuo bažnyčios, pasakė: 
“Peniai bažnyčia nieko ne
sakė. šįmet ji irgi neprotes
tuoja ir nesiskundžia. Nega
lima juk protestuoti prieš 
tai, kas žmonijai naudinga 
ir progresui reikalinga. Bet 
vistiek reikia pasakyti, kad 
radio daro labai daug žalos 
bažnyčios reikalams. Musų 
bažnyčia nori taikytis prie 
gadynės dvasios ir įsitaisė 
savo radio koncertams pri
iminėti. Bet žmonės vistiek 
bažnyčion neateina, nes jie; 
turi radio aparatus savo na
muose. Ir musų koncertas 
bažnyčioj pereitą nedėldie- 
nį buvo tuščias.“

Bet reikia pasakyti, kad 
ne vienas tik radio gadina

i

aliantams 
Jų spauda 
Vokietija; 

dvieju ke-j

t

ir kunigams tiktai tenai ge
rai klojasi, kur žmonės tam-

KARO LAIVAS.
Iš Stokholmo pranešama, 

kad Botnijos užlajoj Suomi
jos karo laivynas darė ma
nevrus ant jūrių, ir laike tų Little'"Črėve ’ČoeuV ežero, 
manevrų vienas Karo laivas penki banditai užpuolė res- 
tiipo paskandintas. Su laivu torana jr atkišę revolverius 
žuvo 2 oficieriai ir 4o karei- pareikalavo pinigų. Restora- 
vraL no savininkas turėjo prie sa-

tvMfs norneiiMAc vęs revolverį ir, vietoj pd- 
ZLMEo UKLdEJIMAo. banditų įsakymą, pradė- 
Vidarinėj Amerikoj, bu- jo į juos šaudyt. Jis paguldė 

tent Nikaragua respublikoj, ant vietos 3 plėšikus, n kiti 
šį panedėlj drebėjo žemė du pabėeo

UŽMUŠĖ 3 BANDITUS.
Missouri valstijoj,’ prie 

ežero.

ŠOVĖ KUNIGĄ PRIE 
ALTORIAUS.

New Yorke šv. Benedikto 
bažnyčioj šį penedėlį laike 
mišių juodveidė moteris Šo
vė tris kartus iš revolverio 
airių katalikų kunigą T. 
O’Keefe. Viena kulipka 

. pervėrė kunigui raguotą mi- 
! šių kepurę, o kitos dvi sulin- 
•do į altorių. Bažnyčioj mal
dininkų tarpe liko didžiausis 
sumišimas, šovikė iš bažny
čios išbėgo, bet ant gatvės 
buvo suimta ir atiduota poli
cijai. Klausinėjama, kokiais 
motyvais ji norėjo kunigą 
nušauti, ji atsakė, kad ji no
rėjusi jam atkeršyt už suvi- ................ .......... ......
Lojimą ir užnuodijimą dvie- riumenė Afrikoj paėmė rifu 
jų merginų, nes per teismą sostinę Ajdirą. ’ Miestas be- 
teisvbės negalima esą rasti, veik visai esąs sudegintas.

Ant jo pelenų ir griuvėsių 
tapo iškelta katalikiškojo is
panų karaliaus pergalės vė- 

. Išsimaudę laukinių

CHOLERA FILIPINUOSE 
NESUSTOJA.

galinti dalyvauti! Valdžios pranešimais, 
'nuo 17 rugsėjo iki 1 spalių 
‘Manilos mieste, Filipinų sa
lose, nuo choleros mirė 47 
žmonės. Susirgimu buvo 
200.

kad ateinančiais rinkimais 
Darbo Partija bus laimėtoja. 
“Komunistų pagalbos mums 
nereikia. Darbo Partija gali 
laimėti savo kovą ir be jų 
dvilekio,“ pasakė MacDo
nald.

I
i

SUSEKĖ SUOKALBI UŽ
MUŠTI RUMUNIJOS 

VALDONĄ.

VALSTYBĖS NORI TAI
KYTIS SU KYNAIS.

Anglija, Prancūzija ir ki
tos krikščioniškos valstybės 
pasiuntė Kynų valdžiai raš
tą, kad jos nori su ja susitai
kyti dol kilusių andai sumi-

Londono žiniomis, Rumu- Šimų, kuomet krikščioniški 
nijoj susekta suokalbis nu-,kareiviai pradėjo šaudyt ki- 
dėti karalių ir jo pačią, kada niečius darbininkus. Bet ki- 
jie atsilankys į Jassų miestą, niečiai nenori su banditais 
Daug suokalbininkų esą su-i kalbėtis, 
imta.

ISPANAI UŽĖMĖ RIFU 
SOSTINĘ.

Pereitą sąvaitę ispanų ka-

AIRIŲ GENEROLAS 
GAVO 1 ŽANDĄ.

Amerikoj dabar vieši ai- liava.
rių generolas R. Mulcahy, žmonių kraujuose, Ispanijos 
buvęs dabartinės Airijos ka- katalikai dabar galės pasi- 
binete karo ministeris. Ai- girti, kad jie užkariavo krik- 
riai respublikonai jam taip sčionybei naujus laukus, 
priešingi, kad išlipus andai ---------------

'jam iš laivo NcwYoik« jie INDIJOJ STREIKUOJA 
kompanijoms rupi streikas apmėtė ji supu’usiais kiau- 135,000 DARBININKŲ, 
kuo greičiausia užbaigti, ir.šiniais, o data^ nuvažiavus Indijoi boveluos gamyboj
jei tik jos matys, kad stre!Tį;anr. Pniiadelphiion ienas streik ’< ja 135,000 darbinin- 
kieriai drūčiai iaikcs., tai airys kirto jam i Jan ių In- kų Bovelnos gamybą tenai 
yv t u. ės nusileisti ir jų rei- dependencc .-aiej. Užpilo- kontroliuoja Anglijos kani< 

rt’alaviinvs išpildvti • likas buvo areštuotas talistai

STATO LIAUDIES ŽY- 
NYČIOS NAMĄ.

B. F. Kubilius prašo mus 
pranešti, kad tarp Atlantic 
ir 4-th gatvių pradedama 
statyt Liaudies Žinyčios na
mas. Ateinančioj subatoj 3 
valandą po pietų bus jau de-į 
damas kertinis akmuo. Prie i 
tų ceremonijų dalyvausią 
žymus amerikiečiai, tarp ku
rių paminėtini Dr. J. Keple
ris, Dr. A. F. Reimeris ir 
miesto gaspadorius. Lietu
viai irgi kviečiami, nes lietu
viams toji žinyčia skiriama. 

Lietuvių 
tuo tikslu 

Kalbėsią Dr. Į 
prof. Šatukas ir( 
Busią aiškinamaj

I

Jie sako: eikit iš 
musų krašto laukan su visa 
savo krikščioniška civiliza- 

i • • cija.
i

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR SAVE.
Foxboro miestely, netoli 

Bostono, darbininko Bar
ti uisto šeimynoj įvyko kruvi
na tragedija. -Jo vaikai aną 
n tą atsikėlė ir nulipę žemyn 
rado nušautą savo motiną ir 
tėvą virtuvėj. Abudu buvo 
jau atšalę. Manoma, kad 
Barąuist pirma užmušė savo 
žmona, o paskui pats nusi
šovė. Motivas neišaiškintas.

Nedėlios vakare 
Salėj busiančios 
prakalbos. 
Reimeris, 
Kubilius 
apie statymą Liaudies žiny
bos namo.

UŽGRIUVO GELŽKELIO 
TUNELIS.

Virginijos valstijoj už
griuvo Ches«| < ake-Ohio 
gelžkelio ‘u oiif. kuriame 
dirbo keliolika darbininkų. 
Manoma, kad septyni jų 
buvo užmušti



v

ji

i liuoja prieš socializmo idėją, 
tik sarmatijasi prie to prisipa
žinti!

“Kuomet net socialistų prie
šai yra priversti skolinti socia
listų mintis, kad pataisius savo 
partijos vadrą. tai apie galuti
ną socializmo pergalę abejoti 
netenka.”
šitą turėtų įsitėmyti mi- 

zemi musų tautininkėliai, 
kurie norėtų būti šito bur
žuazijos kunigo mokiniais ir 
vadintis “liberalais.”

Lietuvos ne- 
Jie kartais 

Lietuvos ‘pa-

kad apsunkint savoi 
dalyvavimą rinki-į

I
Lietuvos komunis-

KOMUNISTAI IR BEND
RAS FRONTAS.

“Naujienos” praneša, kad 
Chicagoje jau ir komunistai 
pasisiūlė .į tą bendrą frontą, 
kuris dabar pradėjo for
muotis pažangioj lietuvių 
visuomenėj prieš klerikalų 
diktatūrą Lietuvoje.

“Naujienos” tečiaus ma
no, kad komunistų gerinus 
prie šito judėjimo nepriimti, 
nes jie—

“Nepripažįsta 
priklausomybės, 
moka apsimesti
triotais’ ir garsiai pašūkauti 
apie krikščioniu demokratu 
‘pardavimą’ Vilniaus; bet jie 

nėra priešingi tam. kad Lietu
va patektu po sovietų Rusijos 
letena.

“Rengimas kokių nors bend
rą Lietuvos klausimais išvien 
su komunistais gali tiktai su
mažinti tų mitingu svarbą ir 
iškreipti jų prasmę. Klerikalų 
gynėjai gali daryti priekaištą 
tokių mitingų rengėjams, kad 
jie dedasi su Lietuvos prie
šais.”
Komunistų spauda bend

riems pažangiųjų lietuvių 
mitingams labai priešingai 
“Keleivio” redaktoriui teko 
jau dviejuose tokių mitingų 
kalbėti, ir kiekvienam atsiti
kime komunistai už salės 
durų dalijo žmonėms savo 
“literatūrą,” kurioj šlykš
čiausiu budu buvo šmeižia
mi tų mitingų kalbėtojai ir 
rengėjai.

Ir jei visa to akyvaizdoje 
šitie šmeižikai lenda prie pa
žangiųjų žmonių ir siūlosi 
į “bendrą frontą,” tai aišku, 
kad jie daro tai kokiais nors 
piktais tikslais.

Gali būt, kad tarp komu
nistų ir yra tokių žmonių, su

LIETUVOS KOMUNISTAI 
PASIDUODA SOCIALDE

MOKRATAMS.
Lietuvos komunistų parti

ja, kaip “Naujienos” prane
ša, nutarė kapituliuoti (pasi
duoti) socialdemokratams. 
Ji prisipažino, kad jai kito
kio išėjimo nėra, kaip tik 
agituoti, kad darbininkai 
balsuotų už socialdemokra
tų kandidatus rinkimuose Į 
Seimą. Tuo tikslu Lietuvos 
komunistų partijos Centro 
Komitetas išleido šitbkį atsi
šaukimą:

“Reakcija šėlsta. Vienas 
smurto įstatymas leidžiamas 
paskui kitą. Kademų partija ir 
visa valdžia deda visas pastan
gas, kad neišspruktų valdžia iš 
kademų rankų. Musų partija 
prie dabartinės reakcijos nega
lės turėti savo sąrašų per rin
kimus į seimą. Vargiai turės 
sąrašus ir kairesni darbininkai 
ir valstiečiai (t. y. tie -patys 
komunistai, apsimaskavę ‘dar
bininkų kuopų,’ ‘vargingųjų 
valstiečių’ ir kitokiais vardais. 
Red.). Veikiausia nemaža kliū
čių matys net socialdemokratai 
su liaudininkais. Kademai vis
ką darys, 
priešams 
muose...

“Mums,
tams, rupi nuosaki kova su re
akcija — kova visu frontu. Dėl 
to mums rupi daryt visa ką, 
kad kliudyt reakcijos stiprėji
mui, kad didint vienybę darbi
ninkų klasės eilėse kovai prieš 
buržuaziją, reakciją ir karą. 
Tais tikslais musų partijos CK 
ir nutarė agituoti per rinkimus 
už socialdemokratų sąrašus i 
Seimą visose tose rinkimų apy
gardose. kur nebus kairiųjų 
darbininkų ir valstiečių sąra
šų."

Kad neišrodytų, jog ko
munistai visiškai kapituliuo
ja, jie stato socialdemokra
tams tam tikrų “sąlygų:” 
Socialdemokratai privalą 
pasižadėti, kad jie kovos 
prieš buržuaziją, kad jie rei
kalaus 8 valandų darbo die
nos, bedarbių apdraudimo, 
politinių kalinių paliuosavi- 
mo, ir tt.

. Šitie komunistų “reikala
vimai” tečiaus neturi jokios 
prasmės, nes už tokius daly
kus socialdemokratai visuo- 
met kovojo ir dabar kovoja, kuriais galima butų susitar- 

. Astuonių valandų darbokaipgi juos išskirti Ir 
diena, bedarbių apdraudė kaip su jais veikti, kuomet 
mas ir tam panašus dalykai • • - - * - - -
senai jau yra įrašyti Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos programoj.

Įdomu bus matyti, kokią 
dabar poziciją linkui Lietu
vos socialdemokratų užims 
Amerikos lietuvių komunis
tai, kuomet jų vienminčiai 
Lietuvoje nutarė socialde
mokratus remti. •

visa jų spauda ir visi lyde
riai taip griežtai yra nusi
statę prieš socialistus ir san- 
dariečius?

“Naujienų” nuomone, su 
komunistais galima bus 
veikti išvien tiktai tuomet, 
kaip jie išpildys bent šiuos 
reikalavimus: (1) paliaus 
keikę ir šmeižę kitokių nuo
monių žmones; (2) paliaus 
garbinę kruviną bolševikų 
diktatūrą, (3) griežtai pasi-LIBERALŲ KARALIUS'

MOKINASI SOCIALIZMO, sakys už Lietuvos nepriklau- 
David L1oyd George, libe- somybę.

ralų karalius, pradėjo mo- i---------------
kintis socializmo. Ir vieną NEVALIA KALBĖTI APIE 
svarbiausių socializmo prin- į 
cipų jis jau priėmė. Jis jau i 
skelbia, kad stambus dva-‘ 
rai Anglijoj turi būt nacio- į 
nalizuoti. šitą reikalavimą j 
jis, motoma, yra pasiryžęs j 
įdėti ir savo partijos progra- 
man.

’ Tai yra grynas socialistų Į 
reikalavimas ir jis pasisko- j 
lintas iš socialistų programo. Į 
Kalbėdamos apie tai “Nau-i 
jienos” teisingai pastebi,;

“Socialistai, o ne kas kitas.: 
per dešimtis metų skelbė tą1 
idėją. Liberalai gi visuomet ją ' 
smerkė. Jų principas buvo ‘lais
va’ privatinių savininkų inicia
tyva ir ‘laisva’ konkurencija.' 
Llcyd George buvę vfenM iš- < 
kalbingiauriujų te. lihoMnio

• principo ekelbijų tr i
’ priešų.

0 dab?r jisai jau knpitu-įkaipo 7,valdžios griovimas.

KUNIGŲ ALGAS.
i “Lietuvos Ūkininkas” ra- 
šo ‘

“ ‘Rytas’ No. 191 išvedžiojo, 
į kad kada kalbama apie kunigu 
i algas, apie tai, kad jie gauna 
i malkas be varžytinių, esąs tik- 
i slas sukurstyti minią prieš 
1 Seimą ir prieš vyriausybę. Ką 

gi! Dabar kademai visur tokį 
mąstą taiko. Jei tik išsitari 
apie kunigą, klerikalą, tai jau 
reiškia, kad tu valdžią griauni. 
0 valdžios griovikams, kaip 
žinoma, vieta kalėjime. Jei taip 
ir toliaus eis, tai už paminėji
mą kunigo algos gal teks ir ka
lėjime atsidurti."

Jei taip eis ir toliaus, tai 
nevalia bus kalbėti fr apie 
kunigų^B8padine& nesate 

•ocfcHsao izdlet&a “tlfrimų” ^arbr, 
įtaigi gali būt aiškinamas 

q kapitv-i kaipo “valdžios griovimas.”

bininko” No. 105. Paaiški-' 
............ nęs, kad sudėti amerikiečių 

telegrafo agentu-' . pas kun. žilių jau i
virtino, kad tarp į J^patana Jiems da-;
Lenkiios nėra jo- ■ aukti kun. žinių teis- i 

man.
Bet kaip žmonės g.vven- Į 
imi Ameriknitt mK ♦ : i

SLAPTOJI DIPLOMATIJA
Tuo metu, kai oficialė

Lietuvos i
ra “Elta” tvirtino
Lietuvos ir Lenkijos nėra jo
kių derybų, tai Vaiguvos 
išspausdino šitoki praneši-^mi Amerikoje gali traukti 
mą: ‘ ^LsnLan P^^ltėlį,^kuris

“Tarp Lenkijos ir Lietuvos 
jau ilgesnį laika buvo vedamos 
neoficialės derybos apie nor
malių santykių užmezgimą. 
Tos derybos susidūrė su di
džiausiomis kliūtimis, kurios 
dabar pavyko žymiu budu pa
šalinti.

“Lietuvos valdžia iki šiol ne- _ _ * _ _____
norėjusi nė girdėti apie susi- jeigu Vilnius bus kada nors 
artinimą su Lenkija, pradėjo iš lenkų atimtas, tai jis teks 
suprasti, kad normalių diplo- veikiausia baltgudžiams, o 
matinių santykių užmezgimas ne lietuviams. Buvo paaiš- 
su Lenkija yra būtinai reika- a-s i- t....
lingas. Rezultate tapo pasiek
tas susitarimas, kuris duoda 
galimybės pradėti tiesiogines rodo ir jų tautininkų laik- 
derj’bas tarp Lietuvos ir Len- ”o5f’e’ z«a_u.-
kijos.

“Derybos prasidės Kopen-1 
hagoj. kur šio mėn. 20 d. išvyk
sta Lenkijos valdžios delegaci
ja. pirmininkaujant užsienio 
reikalų ministerijos politinio 
departamento direktoriui p. i 
Lukoševičiui. Derybos bus ve-' 
damos apie Lenkijos priėjimą; 
prie Klaipėdos uosto, apie miš-' 
ko plukdymą Nemunu ir apie 
konsulariniu santykių užmez- < 
girną ir gelžkelio bei pašto su
sisiekimą.”

Taigi matome, kad slap
tos derybos su lenkais buvo 
vedamos da prieš Kopenha
gos konferenciją. Ir mato
me, kad vvriausis tu derybų 
tikslas buvo ne miško pluk
dymas Nemunu, bet konsu- 
liarinių santykių užmezgi
mas. Tai yra politinė taika. 
O prie tokios taikos, žinoma, 
turi būt užbaigti visi ginčai 
dėl Vilniaus ir kitų klausi
mų.

Ai* netiesą mes sakėm, 
kad Lietuvos klerikalai susi
vienys su Lenkijos klerika
lais, taip kaip “šventas tė
vas” reikalauja.

Eiti prie tos vienybės atvi
rai klerikalai bijojo, todėl 
jie pradėjo tartis su lenkais 
slapta, ir tai tuo metu, kada 
Seimas yra paleistas, kada 
niekas negali šitai šmugelio 
politikai pasipriešinti. Kada 
Seimas susirinks, faktas bus 
jau įvykęs.

gyvena anapus jūrių? Kas ir 
kaip jį čionai atgabens? Pa
galios, ką ir teisme iš jo 
gausi?

BALTGUDŽIA1 TURI 
AKI ANT VILNIAUS.
Tūlas laikas atgal “Kelei

vyje” buvo jau rašyta, kad

>

i

kinta ir kodėl taip gali būti.
Kad baltgudžiai ištikruju 

turi ant Vilniaus akį, tai pa- i 

rastis “Krinica” (“šalti
nis”), kuris 36-tame nume
ry rašo:

“Eina klausimas, kam Vil
niaus kraštas, dabar esąs Len
ku rankose, priklausys ir turi 
priklausyti ateity: Lietuvai ai> 
Gudijai?

“Atsakymas Į ši klausimą 
nors ir nelengvas, bet vis dėlto 
galimas.

“Imant šį klausimą praktiš
kai. tiek gudai, tiek lietuviai 
turi kaip galima greičiau susi
tarti ir bendradarbiauti, gin
dami save ir atgaudami tautu 
teises iš Maskvos ir Varsa vos. 
Dėt tai atsakymas tik negatys, 
vinis ir jokio nesusipratimo 
tarp gudu ir lietuviu nėra ir 
negali būti.

“O jei eina kalba dėl atsa
kymo Į aukščiau patiektą klau- 
s mą principiniai ir pozityviš- 
kai: kaip padalinti Vilniaus 
lokio kailis, tai reikia pasakyti, 
kad ir čia klausimas ne taip jau 
baisus. Kad šią laimingą va
landą gudų tauta, bent taip 
kaip lietuviai, turėtų savo ne- 
priklausomingą centrą, savo 
valstybę, tai sunku leisti, kad 
tos dvi tautos, sekdamos isto
riją, laiko dvasia, o taip pat 
bendrais interesais, negalėtų 
susitarti dėl savo sienų, ar dar 
geriau — dėl savitarpio gyve
nimo. Musų nuomone, politinė 
musų krašto ateitis (gal ir ne
tolima) turi pasireikšti gudų 
lietuvių ukrainiečių federaci
ja; tuomet kiekviena tų tautų 
turėtų savo politinį centrą, o 
federacijos centras galėtų būti 
Vilnius, senoji lietuvių gudų 
sostonė.”
šitą “Krinacos” pasakoji

mą mes imam iš kauniškės 
“Lietuvos.” Pasakojimas 
yra įdomus tuo, kad jame 
aiškiai pasakyta, jog Vilnius Į 
esanti senoji lietuvių ir gudų i 
sostinė. Vadinasi, lietuviai

KUN. KEMĖŠIS PATARIA 
TRAUKTI TEISMAN 

KUN. ŽILIU.
Kun. F. Kemėšis sakoj 

kad amerikiečiai, kurie davė 
kun. J. Žiliui pinigų “žemės 
Bankui” steigti, dabar turė
tų traukti jį teisman, nes pi
nigai jau žuvę.

Kemėšis sakosi teiravęsisi 
apie tai Lietuvos valdžioj ir 
štai kas paaiškėjo:

“Vyriausybė pabrėžia faktą.
kad didžiumą pinigų kun. Jo
nas žilius sukėlė dar prieš gau
damas p. Galvanausko įgalioji
mą, todėl veikė tuomet privačia 
savo inicijatyva. Kun. žilius pi
nigus surinkęs, valdžiai apy
skaitą nesiuntė. Mainė juos 

.valdžios neatsiklausęs. Siuntė 
ne į valdžios rankas, bet padėjo 
į pusian-valdišką Prekybos- 
Pramonės Banką ir vėlgi ne 
vyriausybės vardu, bet priva
čiais vardais. Dėjo i Prek. Pra
monės ir i Ūkio bankus ne do
leriais, bet markėmis, ir gi 
valdžios neatsiklausęs. Mar
kių nepakeitė tvirtesne valiuta, 
kol dar buvo laikas. Vėliau Į rėš būti da daug riejimų.- 
skolino Garlaivių Bendrovei j 
irgi vyriausybės tam neįgalio
tas. Pagaliaus, kad išgelbėt 
bent likučius, ne patsai rūpi
nosi namų nupirkimu Kaune, 
bet laišku iš Klaipėdos pavelė 
kitiems.

“Visi tie faktai įrodo, kad 
kun. žilius nekaip tesirūpino 
sudėtais žmonių pinigais ir 
kad po teieybei ant jo ir kitų 
direktorių krinta didžioji atsa- 
komybė. Vyriausybė nematan
ti iŠ visos kiblios padėties jo
kios iSeities."

Taip Fabijonas rašo “Dar-

simatę... Todėl iš karto prasi-Į 
dėjo laisvas ir nevaržomas pa-į 

sišnekučiavirnas.
• 'Pirm n ją d ieną v ii abi e j ų I 

delegacijų nariai bendrai nusi
fotografavo. senai, mat. pana-! 
šių nuotraukų fotografams ne-1 
buvo tekę padaryti, todėl, rei-i 
kia manyti, laikraščių sensaci-! 
joms jos bus gana pageidauti
nos !„,

“Pirmąjį vakarą lenkų dele
gacija pakvietė mūsiškę vaka
rienės. kitą dieną mūsiškė su
ruošė lenkams pietus. Ne diplo
matas ir tas pasakys, kad ši 
konferencijų pusė yra visuo
met Įdomesnė ir labiau nusve- 
rianti. Stiklelis paleidžia ir kaž 
kaip užsispyrusi liežuvį ir ką 
jis tuomet pasako, kitą dieną valgiu ir vaiko svarumu, 
belieka tik išvados daryti.”

Ir įie priėjo prie įsvauu, i ° v.i i i x vi-i - t- • . ma sužinoti, kiek valandų kad katalikiškai Lietuvai ir! . .
katalikiškai Lenkijai ge
riausia yra susivienyti.

Švietimo Biuras yni susi-1 mokykloje. Alkanas vaikas 
domėjęs mokyklą lankančių 

■ vaikų sveikata. Todėl jis ly- 
.giai interesuojasi ir jų mie- 
I gu, nes miegas yra vienas 
svarbiausių vaikų sveikatos 
veiksnių.

Reikia žinoti kaip svar
bus yra miegas vaiko svei
katai, ir jo progresui mokyk
loje. Taipgi reikia žinoti ko
kius ryšius turi miegas su

i

Ar žinot, kad vaiko mie-

taipgi negali suvesti atidos 
ant painokų. Maistas, veik
lumas ir miegas, tai yra trys 
dalykai, kurie labai artimai 
surišti. Maistas yra statymo 
medžiaga augimui ir taisy
mui. Maistas taipgi yra ku
ras, kuris duoda šilumą ir 
tvirtumą.

Suv. Vaisi. Šviet. Biuras.

Belgijos Socialish
Partijos švente.

Rugpiučio 15 d. Belgų 
darbininkų partija šventė 
40 savo darbo metų sukak
tuves, Pirmasai partijos 
kongresas ir jos viešos įkur
tuvės įvyko 1885 m. rugpiu 
čio 1 o—l6 d. Antverpene, 
nors partija pradėjo gyvuoti 
kiek anksčiau, būtent, nuo 
balandžio 5—6 dienos tų 
pačių metų. Pažymėtinas 
Įdomus supuolimas: š. m, 
balandžio 5—6 dieną, t. y. 
lygiai 40 metų praslinkus 
nuo partijos gyvavimo die
nos belgų darbininkai par
lamento rinkimuose sumušė 
buržuaziją ir belgų kleri
kalus, laimėdami 148,000 
naujų baisų ir Vietų. Žinant, 
kaip gerai yra susiorgani
zavusi buržuazija ir kunigai, 
šis laimėjimas yra labai di
delis ir reikšmingas. Belgų 
darbininkų partija turi 621,- 
559 narius, jų tarpe 88,960 
moterų. Jaunimas organi
zuotas atskirai, jo organiza
cijos skaito 35,000 narių. 
Visos belgų darbininkų, švie
timo draugijos turi savo cen
trą, veikia darbininkų uni
versitetas. Partija leidžia 
8 dienraščius, 29 sąvaitraš- 
čius, 7 dvisąvaitraščius,. 29 
mėnesinius laikraščius ir 7 
kitus įvairius periodinius 
leidinius.

Takia yra belgų darbinin
kų partija, dirbusi ir kovoju
si ištisus 40 metų.

Mums lietuviams darbi
ninkams yra artimos belgų 
darbininkų kovos, nes Belgi
ja ištisus dešimtmečius buvo 
aršiu klerikalų viešpatavimo 
lizdu. Katalikiškoj Belgijoj 
šiandien klerikalų saulė lei
džiasi, jos vieton teka skaisti 
darbininkiškos Belgijos sau
lutė./ Lietuvos socialdemo
kratai ^pa^juntė širdingus 
sveikinimus belgams, šven
čiant jieųis -litą reikšmingą 
jubilėjų. i (“S-tas”)

- ■ * l« I '

pirmutinis Geležin
kelis BERMUDŲ/.

Pittsburgo kapitalistai 
Cummings gavo leidimą nu
tiesti pirmutinį geležinkelį 
Bermudoj nuo vieno salos 
krašto prie "kito. Bermuda i|- 
tikrųjų yra ne viena salą, 
bet grupė salų, kurių išviso 
priskaitoma Į 300, bet tūlos 
jų taip mažutės, kad niekas 
ant jų negyvena. Ant dides
nių salų yra pastatyti hote- 
liai ir turčiai suvažiuoja te
nai savo pinigus praleisti. 
Šitos salos priklauso Angli
jai.

nrie išvadų galima pasverti? Negali- 
* *’ima sužinoti, valandų

i vaikas miega, bet gali žinoti 
ar miega jis užtektinai.

Kad aiškiau tą supratus, 
turime žinoti, ką gydytojai 
ir kiti mokslininkai sako 

i apie valgio vartojimą. Pir- 
jmiausia, valgis reikalingas 
kad sudrutinus širdį, virški
nimo raumenis ir kvėpavimo 
raumenis. Kitais žodžiais, 
valgis pirmiausiai turi palai
kyti gyvybę. Bet yra ir kiti 

'kūno reikalavimai, kuriuos 
valgis turi aprūpinti, šie rei
kalavimai yra dviejų rūšių: 

[veiklumo ir augimo. Tas 
Į pats valgis negali būti varto
jamas abiem.

Sakysim, žmogus turi 
šmotą medžio. Jis gali su
naudoti ji statymui ar taisy-

ApviltoSkundas.
Ak. delko taip graži 
Buvo toji naktis.
Kurioj tave karatai 
Pamylėjo širdis?
Pamylėjau tave 
Aš už viską labiau, 
0 tu mane pažint 
Gai nenori daugiau,
Nes į mane šaltai 
Taip be galo žiuri, 
Jaučiu—meilės širdyj 
Prie manęs neturi.
Jai patiko labai 
Kito draugo širdis, 
Kuriai ji atsiduot 
Panorėjo suvis.
Karštoj meilėj gyvent 
Panorėj’ su kitu.
Aš nuo jos visiškai 
Palikau atstumtu.
Ji nematė manęs, 
Kaip bažnyčioj verkiau. 
Kiek jos šliubo dienoj 
Sopulių išlaikiau...
Aidas valso namuos 
Praskambėjo linksmai, 
0 man dvasią, jausmus 
Surakino skausmai.
Ir parėjęs namo 
Neturėjau ką veikt, 
Pasirįžęs buvau
Aš gyvybę užbaigt.
Negaliu aš be jos 
Būti linksmas, ramus, 
Negaliu aš pamiršt 

Sunkius dvasios skausmus.
Niekas mano sielos 
Sopulių nepažins, 
Nieks pasaulyj daugiau 
Jau manęs neramins.

J. Naruševičius.

i 
:

i
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mui savo namo, arba jis gali 
j sudeginti jį, kad susišil
džius. Jei jis ji sudegina, jis 
jau negali juo užlopvt savo 

.namų sienos.
j Tas pats yra su valgiu: 
' jis yra musų kunui kuras-h* 
Įstatymo medžiaga. Jei jis 
visas vartojamas kurui, su
šildymui ir kimo veiklumui, 
tai labai maža arba ir visai 
nieko nelieka kimo pataisy
mui ir statymui.

Pažiūrėkime, ką tai reiš
kia vaiko sveikatoje.

Ar esat kada matę vaiką, 
kuris yra mažutis, bet labai 
judras? Tas vaikas visuo
met juda, ir jis sunaudoja 
visą savo maistą kaipo kurą. 
Labai mažai lieka jo kūno 
augimui. Kad tikrai tą fak
tą- patyrus, reikia sužinoti, 
ar vaikas auga svarume ar 
ne. Tuomi galima sužinoti, 
ar maistas eina jo kūno nau
dai. Jei vaikas neina sun
kyn, tai reikia daryti du da- 

. iyku: Reikia padauginti 
! maistą ir sumažinti veiklu
mą. Vaikas turi gauti dau
giau statymo medžiagos, 

i ypač geresnius ir didesnius 
pusryčius. Reikia taipgi žiū
rėti, kad vaikas anksti gul
tų ir gautų porą valandų 
daugiau miegb, negu pir
miau gaudavo. Pasilsys die
nos laiku taipgi labai nau
dingas.

Kokiuos ryšius turi mie
gas su augimu? Miegas su
mažina veiklumą. Didesnė 
dalis vaiko augimo įvyksta 
kuomet jis miega. Todėl ir 
yra sakoma, kad galima vai- 

* ko miegą pasverti. Sverti ga- 
i Įima sykį į mėnesį, ir sve
riant reikia žiūrėti, ar vai
kas užauga per mėnesį tiek 
kiek reikia? Jei ne, tai jis 

. turi daugiau miegoti.
Vaikas septynių metų 

Indijos mieste Bombay! turi miegoti vienuolika va- 
leidžiamas anglų laikraštis- landų kas naktį. Jei jis ke- 
“Times” paduoda apie vai-;basi septyniose^ rytmetį, tai 
kų vedybas tenai šitokiu i turi gulti ant astuonių vaka- 
skaitlinių: i re, kad išmiegojus vienuoli-

Bomba- mieste 1921 me-1 valandų. Butų geriau, jei 
tais buvo ištekėjusių 49,000 eitų miegoti ant septynių 
mergaičių nesukakus da 5 ]r keltų septyniose rytmetį, 
metų amžiaus. Iš to skai- i }r “P^ to pasiilsėtų dienos 
čiaus buvo jau 2,000 našlių. : Pasilsys dienos laiku

Ištekėjusių tarp 5 ir kiekir(
metu amžiaus buvo 261,000. nu®«as .nakties Ia!ku‘ , , 
mergaičių, iš kurių buvo jau [ x._ Tėvai, paprastai, nelabai 
13,000 našlių. i daug miego ir re-

m miegojimo laikasTarL f?..0 raet^ reikalingas vaiko augi-
ziaus ištekėjusių mergaičių mui. Reikia žinoti, kad su- 
buvo 643,000, iš kurių naš- snudęs, neišsimiegojęs vai- 
lių buvo 34,000. i kas negali gerai mokintis I

i

i

Į

i

NUSKINTOJI GĖLĖ.
! negali jį savintis kaipo'savo Viena dieną
> miestą. „af

i

Bėginėjau po žolyną. - 
Nusiskvnęs gėlę vieną. 
Prisisegiau prie kiūtinės.

Tiesa, “Krinica” kol kas 
d a karo lietuviams neskel
bia dėl Vilniaus, nes ir pa- 
mato tam nėra. Vilnius šian- Aš džiaugiausi. »laraoi-,ėjau 
dten .te lietuvių, bet lenkų y skaisčiosios gėlės žiedų, 
rankose. Taigi “Krinica N-et bučiuoti pan=rajau- 
kalba oiplomatiskai. Jisa- B 1t ]jk rfernas stiebaE. 
kc. mes gahme su lietuviais 
susitaikyt, kad bendromis 
spėkomis galėtume atimtij 
savo žemes iš Maskvos ir

Net bučiuoti panorėjau—

Varšuvos.
Bet kas bus, kada atimto

mis žemėmis reikės dalytis? 
Ar baltgudžiai norės išsiža
dėti Vilniaus, kuris yra bu
vusi sena jų sostinė?

Mums rodosi, kad Vilnius 
tyra tas kaulas, dėl kurio tu-

i

t

KAIP LIETUVOS DIPLO
MATAI SU LENKAIS KO
PENHAGOJ BALEVOJO.

“Liet Žin.” randame įdo
mių žinių apie tai, kaip Lie
tuvos “namie auginti” krikš
čionių diplomatai balevojo 
su lenkais laike konferenci
jos Kopenhagos mieste. Gir
di:

“Pirmasis posėdis praėjo ap
lamai labai ramiai. Dauguma 
delegatų jau iš senovės geri 
pažįstami, tik daug metų nebe-

Širdį pervėrė man skausmas, 
Sielą griebė neramumas. 
Iš žiedelio ir to džiaugsmo 
Liko tiktai atminimas.

D. Mažutis.

VAIKU VEDYBOS 
INDIJOJ.
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Kas nieko neveikia,

Per Ohio valstiją.
Apie vidurį birželio mė

nesio Chicagą užklupo dide
li karščiai. Aš apleidau ją 
nakties laiku. Traukinys bė
go per lygius Indianos ir 
Ohio valstijų laukus, oras 
darėsi vėsesnis; naktis bu
vo šviesi. Dienai auštant ant 
pievų žibėjo sidabrinė rasa, 
kur-nekur matėsi bandos 
galvijų vaikščiojo apie gelž- 
kelį. Javai buvo dar maži: 
kornai vos tik nuo žemės pa
kilę, rugių labai mažai Ohio 
valstijoj — daugiausia kvie
čiai, dobilai ir kornai.

•Apie dvyliktą valandą 
dienos musų traukinys arti
nosi prie Pittsburgo, lipo i 
kalnus, vyniojosi aukštais 
Beaver Falls upės krantais, 
kad net baugu darėsi. Pitts- 
burgas tvylojo išsimėtęs kal
nuose ir durnuose pasriuvęs. 
Pats vidurmiestis stovi tarp- 
kalnėje prie Allegheny’ės 
upės, o miesto pakraščiai la
bai išsimėtę, vielomis tik uo
los skardai švietė prieš sau
lę, tai vėl kai kur pasimato 
keletas namų. Neveltui yra 
sakoma, kad Pitlsburgas yra 
sudarytas iš geležies, ak
mens ir durnų...

Išlipęs iš traukinio, nuė
jau pasivaikščioti po miestą 
ir atlankyti Carnegie’s Tech
nologijos Institutą ir Muzė- 
jų. Prie stoties ant kampo 
East Liberty st. nusipirkau 
“Keleivj” ir “Naujienas.”

Carnegies Institutas.
Nors man reikėjo tą pačią 

dieną apleisti Pittsburgą ir 
keliauti sekamu traukiniu Į 
leechburg, Pa. (31 mylia 
nuo Pittsburgo į rytus), bet 
tą dien^ iš vietinių laikraš
čių sužinojau, jog Carnegies 
Institute atsibuna “gradua- 
tion,” taigi nuėjau tenai. 
Mokyklos salėje dalyvavo 
daug studentų, baigusių 
įvairias mokslo šakas, dau
giausia technikos: inžineri
jos, elektros, chemijos, me
chanikos ir k. Buvo pasaky
ta keletas gražių kalbų nuo 
fakulteto vyresnybės ir mo
kytojų!

Kadangi aš pats moki
nausi Chicagoje Dailės In
stitute penkiatą metų, tai 
išvažiuodamas iš Chicagos 
turėjau rekomendaciją nuo 
savo - mokyklos dekano ir 
Alumnų draugijos nario 
korčiukę, kas man davė pro
gos atsilankyti mokyklos 
ofisan, kur gavau daug ži
nių apie Carnegies Institutą. 
Paskui mane nuvedė Į kai 
kuriuos departamentus: la
boratorijos ir salės labai ge
rai Įrengtos ir palaikomos 
geroje tvarkoje. Carnegies 
Institute yra ir dailės sky
rius, kuriame mokinasi arti 
tūkstančio studentų. Bet ta
me skyriuje nieko Įdomaus 
aš nepastebėjau:, studentų 
dailės dalbai daug prastes
ni, negu Chicagos Dailės In
stituto studentų. Matomai, 
tenai trūksta gerų mokytojų 
toje šakoje.

Mokyklos triobesiai yra 
gana dideli: užima apie tris 
keturkampius blokus su par
keliu.

Carnegies muzėjus.
Muzėjus stovi prie Forbes 

gatvės, netoli Technologijos 
Instituto. Triobesys užlipa 
visą keturkampį bloką. įžan
ga visados dykai. Kiekvieną 
vakarą salėje duodama mu
zikaliai koncertai ii’ pamo- .
kofl. Muzėjus susideda iš dinė prisikėlusi randa kiči- 
daugelio skyrių: gamtos is- ny didžiausią netvarką: vie- 
torijos, dailės-meno, didelis nas guli po stalu, kitas vidu- 
knygynas, pašto skyrius ir ry stubos, trečias “pusgyvis” 
biologijos skyrius. į ant stalo snaudžia. Stuba

vidun, visų pirma prilieta alaus, stiklai išmė- 
metasi i akis milžiniško di- tyti, tuščių bački^ krūvos pri- 
dumo sienų dekoracijos, iš- krautos. Gaspadinė, žinoma, 
puoštos Įvairiomis figuro- norėdama stuboj padalyti 
mis. Tas sienas dekoravo tvarką, visus burdingierius 
žymus Amerikos dailininkas' išvaro bažnyčion. Kuris dar

vinias darbininko.” Tai ati
tinka Pittsburgo žmonių gy
venimui : rūksta plieno dirb
tuvės, o darbininkai nuogais 
pečiais, raudonose liepsno
se, geležinėmis štangomis 
stumdo verdančius geležies 
katilus, o tolumoje matosi 
uolos skardai, už kalnų rie
da didelis dūmų debesis 
—viskas sumišę lyg praga
riniame chaose. Visas tas 
vaizdas charakterizuoja, 
pittsburgiečių gyvenimą.

Ilgai žiurėjau aš į tuos pa- j 
veikslus. Išėjus iš muzėjaus, • 
tas pats reginys man matėsi į 
ir mieste, ypač tose dalyse,; 
kur ūžė milžininkos plieno į 
dirbtuvės.

Leechburg, Pa.
Prieš desėtką metų aš gy

venau šitame miestely. Tai 
mažas miestukas, bet gra- ■ 
žioje vietoje, prie upės, 31 
m.ylia Į rytus nuo Pittsburgo. i 
Čia yra trys fabrikai: Sheeti 
or>4 Pinto imnno plieno ir; , ... . • • u ’ir ! g311 kiek paeiti, tai eina baz-

1 yVork- ’nyčion, o kuris pilvu šliau- 
Yra daug anglies jžia-tai $in'’ arba Das kai‘

- ■ - 0 - ; myną, arba kur patvory gu- 1 ! 1 T *
I ’ Nuo dešimtos valandos ir 
! vėl prasideda ta pati istori- 

birias > -.girt“kUavlm:a.s: 
Uždarbis vi-

I

JaTouraine Arbata ir Kava

ir sumalt šviežiai.Indis ir Ceylon

Jums patartina 
<-J pasirinkt

LiloiuMK

Tikrai Nepalyginama Kombinacija

?nd Plate Įmonė, 
lopetų dirbtuvė, 
Leechburg Stecl 
dirbtuvė. \ 
kasyklų, bet šios labai mažai : " 
tedirbo.

Lietuvių čia randasi apie 
20 šeimynų ir apie tiek pat 
pavienių vyrų. L 
nuolat dirba, 
dutinis. Darbui sumažėjus,! 
kompanijos neatleidžia dar-i 
bininkų iš darbo, bet trum-l .- 
pina valandas. Karo i “Keleivi ” " o’vnač “šake 
pagerėjus darbams, kompa-', . '-» ° . P^c ...Sičs prisigabeno daug ^d-^un taomet eriavo^ ta. r 

ku& »2aukugiSX!kaa- Ačiu Ilkimui' kad bu™ 

valandas ir už mažesnę ai-įhu- 
gą. Darbininkai nėra oiga-t D.• • k. 
nizuoti. Valandas trumpinoI > . SventaKupnai g i tuok- 
pačios kompanijos. fceši!S“^b^a™: .MĄ'S’
10 metu tose dirotuvesei. , , *.•'dirbdavo’im> 10.14 valandų paukšta, *ai Kauna jo špiky- (UrtK’.ayo po 1--14 valančių į ..,... ... . ... .

'nesugebėjo jas operuoti,|mą už $1,000 ir pigiau. Bet!gėjai. O pelno tai jau buvo 
taip ir paliko neišnaudojęs, i ir dabar namai labai pigus.! gražaus, nes buvo išgerta 

'Kasyklų apielinkė jam vie-'Puikiausioje rezidencijų keletas vežimų alaus ir “sa- 
nam tiktai ir priklausė. Ka- ,vietoje galima nusipirkti mogonkos.” 

■sykių plote yra didelis so- puikiausį namą, su 10-15 
į das, ir keli namai. Jeigu jo........................
kostumeriai gerdami, buda- 

___ ___ vo, susimuša, tai Pelenis 
menu, būdavo, jeigu žmo- juos nutaiko užfundydamas 
gus esi “bedievis,” tai ir gy- keisą alaus. Jeigu kuris kū
renimui vietos negaii gauti, riam pramušdavo galvą ir 
Jeigu gavai kur, tai kaip tik- visas reikalas atsidurdavo 

kad skaitai teisme, tai Pelenis ir teisė-i” i
I

<*•

n Danijos. . . -tose ^dirbtuvėse

8 valandas. Kompanija su- i tol gena, kol visu,
valandas dėlto, F*®*"8 .,lr 1

,.«u ...... užtektinai darbo. 5«na visą arba ir
Daugelis mano, kad kompa- ^aufa.u- Uz a M >1 ^naga. 

e . . ’. . . - lūs tun mokėti visi burdm-
gieriai, ar visi gėrė, 
nedaro skirtumo.

Taip buvo senai, 
dabar yra negeriau, 
nors gerdavo “i

jas arba advokatas dalykus 
visuomet išrišdavo.

Įvykinus prohibiciją, Pe- 
leniui užėjo “blogi laikai.” 
Svaigalais šmugeliuot jau 
negalėjo. Jisai tada butų ga
lėjęs verstis savo nejudina
mais turtais, bet, deja, žmo
gus patapo didžiausiu gir
tuokliu. Mano draugai išpa
sakojo jo paskutines dienas

trumpino 
kad nėra

nija gerai darbininkams da
rydama sutrumpino darbo 
valandas. Bet algas taipjau 
nukapojo.

Juodveidžiai gyvena kar
tu su baltaisiais, ii’ net su 
lietuviais. Juodveidžiai vie
name skiepe įsisteigė kozi- 
ravimo lizdą, o kituose na
muose (šalę lietuvių namų) 
paleistuviavimo urvus. Kaip 
i vieną, taip ir kitą urvą lan
kosi lietuviai.

Lietuvių gyvenimas.

ar ne,

’ naudojasi ta proga. Katali- 
! kai lietuviai neturi savo ka- 
jpinių.

Jisai nusiskundė, kad 
Dzimdzi-Drimdzi juos suvy- 
lė pereitą pavasari; jiems 
buvęs surengtas spektaklis, 
o jie ėmę ir neatsilankę. 
Pittsburgiečiai labai norį 
matyti Dzimdzi-Drimdzi vo
devilį.

o o o
Turiu pasakyti, kad laisvi 

žmones labai mandagus ir 
svetį priima labai maloniai. 
Dar Leechburge būnant pp. 
Juod vaikiai ir Jonikai su
rengė man išleistuvių vaka
rienes. Pasikalbėję apie lie
tuvių gyvenimą Chicagoje ir 
jii politinį bei draugijinį vei
kimą, atsisveikinome. Kai. 
kurie draugai Vandergrifte 
ir Leechburge Įdavė man 
laikraščių prenumeratas.

Dail. M. Šileikis.

GARY, IND. 
Pažangiųjų lietuvių protes

tas prieš klerikalų smurtą. 
Rezoliucija:

Priimta Bendro Komiteto 
sušauktame Gary’s pažan
giosios lietuvių visuomenės 
susirinkime Vokiečių salėje, 
20 d. rugsėjo, 1925 m.—

Kadangi šių metų birželio 
-iii.- * mėnesio 20 d. krikščionių 

Tvaraa piknike buvo prasta. demokratų blokas Lietuvos 
Seime, nesilaikydamas Sei
mo Statuto, priėmė savo bal
sais Įstatymus, varžančius 
spaudos ir susirinkimų lais
vę ir Įvedančius mirties bau
smę;

Kadangi tie krikščionių 
demokratų ^priimtieji Įstaty
mai aiškiai prieštarauja Lie
tuvos Respublikos Konstitu
cijai, kuri garantuoja pilie
čiams spaudos ir susirinki
mų laisvę;

Kadangi, pravedant tuos 
nekonstitucinius ir antide
mokratinius Įstatymus, buvo 
neteisingai slopinama opo
zicijos balsas ir prieš atsto- ' 
vus, pasipriešinusius tai sau- 
valiai — socialdemokratą 
Bielinį ir valstiečius liaudi
ninkus Lapinską ir Dr. Gri
nių, buvo pavartota ginkluo-

žmonių piknikan suvažia
vo gana daug iš apielinkės 
miestelių: Braddock, Ho- 
mestead, McKeesport, Du- 
ąuesne. Pittsburgo ir k.

I kambarių, už $5,000 ar $7,- 
į 000. Kemėžai, kurie turi
Vandergrifte drabužių siu
vyklą, nusipirko akrą žemės 
ir pasibudavojo puikiausi 
“palocių” už apie $7,000. 
Chicagoje ar kitame -did
miesty tokis namas butų ___ _________ _____
vertas arti šimto tūkstančių šokti nebuvo kur, tik ant že

mės. Kurie šoko, tai dėl dul
kių nebuvo galima nė artyn 
prieiti. Muzikantai į pava
karį tiek nusigėrė, kad tarp 
savo ‘‘dūdų” susmukę gulė
jo. Gulėjo daugelis ir prie 
“baro” ir tarp automobilių 
bei pakrtimėse. Buvo atva
žiavusių “čampi jonų” gėri
kų, kurie irgi apie pavakarį 

. Nelaukė
me mes pikniko pabaigos, 
bet išvažiuojant atrodė, kad 
pusė pikniko “publikos” gal 
tiktai ant rytojaus namus 
tesuras... Geria gerai ir lietu
vės moterys. Naujam žmo
gui atrodo nelabai gražiai.

Po kalnus.

I

Programo jokio nebuvo. Bu
vo tiktai muzikantai, kurie 

; “grojo” lietuviškus šokius.

dolerių. Kadangi aš Įdomau
ju tokiais dalykais, tai susi- 

i pažinęs su real estate broke- 
Iriu apžiurėjau visas Leech- 
burgo parduodamas nuosa
vybes. Oras tyras, po me
džiais ir kvietkomis — nei 
saulė neužeina vasaros kaiš
čiuose. Bet lietuviai to nesu- . 
pranta, jie prageria savo pi- k

i 
l 
i

ir parodė jo rietą, kur jis gy-, migelius. Ungarai, kurių ta- gulėjo krūmuose.
veno ir nuo munšaino mirė.;me miestely yra labai daug, ...... .... —21ureu į gy

venimą. Jie jau negirtuok
liauja taip kaip pirnia. Jie 
dabar Įsigyjo visokius biz
nius. Kiti tik ir verčiasi pirk
dami ir parduodami namus 
ir steigdami biznius, ku
riems yra gero pasisekimo. 
Nuomos pigios — $10—151 
mėnesiui.

Draugijos.
.. . -. - 1. i- j. - _ Man gyvenant Lechburgeti, tai gerdavo keli^ dienM jjUV0 suorganizuota Lietu- 
nieko nevalgęs. Jo kaimynai vog gynų jr Dukterų draugi- 
ateidavo jo pasižiūrėti ir - - - - - - * ■
rasdavo jį be sąmonės gulin
ti tai ant grindų, tai lovoje.
Padarydavo jam ką nors 
Valgyli, bet jis nei ne pažiu-

Aš tiktai patį branduolį ap- pradėjo kitaip 
rašysiu, kad sutaupius laik- 
rašty vietos. Pelenis tiek 
gėrė, kad sarmatyjosi kartu 
su žmonėmis gyventi. Jisai 
gyveno prie savo namo, ku
ris buvo išnuomuotas, sode 
mažytėje “šantelėje” sukal
toje iš popierinių lentų ir 
perdėm skylėtoje. Jisai turė
jo lovą, staliuką ir gesinį pe
čiuką. Kada pradėdavo ger-

Bet ii’ 
Pirma 

___ „______ gerą” alų ir 
degtinę, o dabar patys daro 
ir patys geria. Kiekvienas 
šeimininkas yra degtinda
ris: burdingieriai turi bran
giai už tą “dievo dovaną” 
užmokėti, o jeigu negersi, 
tai ir ant burdo nelaikys.

_______ Įdomia Kazimiero Pelenio
Lietuviai; kurie yra v«įę,! ‘ gyvenimas ir mirtis. .......... ... ........

gyvena labai gražiaituri į Kas galėtų tikėti, kad to-Į valgį, tik gerdavo, 
savo namus ir tai labai gra-; kiame užkampy7 lietuvis ga- jisai ir visus gamtos reikalus 
žius ir ruimingus. Nevedė-Į lėtų tapti milionierium, o to- j teil pat atlikdavo. Pasakoja, 
liai veik visi yra prasigėrę irįkiu buvo Kazimieras Pele-;ka(j kartais nei vidun nega- 
nuskurę, nors, ir jie nuolat j nis. Jisai atvyko iš Lietuvos, hįma būdavo Įeiti dėl nešva- 
dirba. Vedę vyrai, kurių šei-j Salako miestelio, saxoma,! raus OJ-O Pagalios jisai pra- 

Įmynos Lietuvoj skursta, yra i apie 15 metų atgal. Jisai už- ,fĮgjo j^-auju spiaudyti ir ta- 
susidėję su palaidomis mo-1 sidėjo "špikyzę — aiaus ii įp0 <uparaližiuotas. Pašauk- 
terimis: viską joms atiduo-; degtinės bizni. Biznis janiiĮas gydytojas liepė nugaben-, 
da, ka uždirba. įėjo neapsakomai gerai: lie-;įj ligoninėn, kur tuoj ir pasi-

Prieš prohibicijos laikus: tuviai, slavai, italai ir unga- mirė. 
gaspadinė, būdavo, laiko j rai — visi pirko jo produk- Pelenio turtas, kuris buvo ?ieno?- 

tus, nes kito panašaus biznio. surištas su Įvairiomis ban- 
tuomet nebuvo. Saliunų komis ir dokumentai buvo 
Leechburge nėra, tai svaiga- nesutvarkyti, .. 
lūs pristatydavo Pelenis. Kol ko be jokjos tvarkos.' Jisai 
Jisai pats perdaug negėrė, o į pats nežinojo turto vertės. , ... . , ------------------o- -,
tiktai girdė kitus, tai bėgiu Pasiliko vienas jo giminaitis V.3™ mrtmgus. Parengimų nas> gatvė neatrodo Į mies-

žius ir ruimingus. Nevedė-i lėtų tapti milionierium, o to-.teb pat atlikdavo. Pasakoja

gaspadinė,
apie tuziną burd ingi erių. 
Burdingierius gaspadinė 
mokėdavo kontroliuoti, ir 
kad nei vienam, nei kitam 
nebūtų skriaudos, atėjus su
katai užsakydavo porą de- 
sėtkų bačkučių alaus, degti
nės, visokios rūšies vyno. 
Visą tą gerybę sudėdavo Į 
skiepą, atšalėdavo, ir mai-

tiktai girdė kitus, i
kelių metų jis jau užpirko 
veik visą to miestelio prie
miesti. Jisai pirko namus ir 

___ x v . . . kido juosna . nuomininkus, 
neriai", parėję nuo pietų iš Biznis pradėjo dar geriau 
darbo, nusimazgoja pečius, eiti. Pelenis įsigijo automo-

i

i Mano ekskursijos tikslas tos policijos jėga — tai 
buvo piešti Pennsylvanijos 
kalnų paveikslus. . 
rikau, nes sezonas pasitaikė 
negeras — pavasaris — vis-: 
kas buvo pačiame žalume. 
Pennsylvanijos kalnai yra 
apžėlę, plikumos mažai kur 
matyti. Bet visgi nupiešiau 
7 paveikslus. Maniau turė
siąs geras atostogas, bet vie
toj to, turėjau daugiau nu
vargti. Apleidęs savo vieš
buti leidausi-toliau. Aplan
kiau apie penkiolika mieste-; 
Iių ir liepos mėnesi grįžau 

i atgal i Chicagą. Sustojau’
suorganizuota į JiiankFaupas lietuvius ant; dies akyse ir dedant nesenhi 

Norėjau matyti drg.: pasiliuosavusiam nuo sveti- 
.. bet jisai tuo tar- W despotų kraštui naujo
ir “Nau- pu buvo išsikraustęs kitur,despotizmo jungą; ir paga- 

Kuopų susirinkimai;gyventi, čia lietuviai kur/13^ . . ..
būna neskaitlingi. Daugelislkas kulturingiau gyvena, tu-; Tebūnie nutarta, kad šis 
narių neatsilanko dėl girtu-!ii daug draugijų, susirinki-• nirtingas šaukia visus laisvę 

Tain Tr nadiiW rno, o jeigu ir ateina, tai gir-1 ;nai pas iuos gana gyvi ir‘ įnyhnčius Amerikos lietu- 
Į i i,. Vimnzic v>o]_Lbaįtlingi " i vius visais galimais budais

Einu Moultrie ąatve, kal-;?3.^ Lietuvos demokrati-
- - ’ • jai, kovojančiai uz savo tei-

čia lietuviai kaip ir neturi. O to gatv’e bet lyg koks kriau- ses Prles k^nkaiimus dės
tai dėlto, kad esą sunku susi- jjus, 2;’ ‘ ‘ ‘
tarti, o jeigu ir parengia, tai “Keleivi 
šokius, kurių nėra kam šok- ■ prieangio, 
ti. y • “

Duųuesne piknikas.
Birželio 21rd. susitarę su

Gendrolni. automobiliu Ar tamsta esi iš kitur atke-1

ja. Ši draugija dar gyvuoja, 
bet narių turi mažai — vos 
14. Buvo sutverta LSS. kuo

1 pa, bet komunistai atsimetė 
nuo kuopos ir kuopa mirė. 
Buvę komunistai dabar irgi 
iškriko. Jie patirs dabar eina 
slavokų bažnyčion. Yra keli 
socialistai, kurie pirma buvo 
tos kuopos nariai, bet jie da-.___
bar nepriklauso partijai. SEsburge porai" dienų.”At- 
Dabar yra .--------- -
SLA. 277 kuopa.

! Laikraščių ateina: “ 
leivis,” “Tėvynė,” i1 — J, —

- -. Tebūnie nutarta, kad šis
masinfe Gary^s lietuvių mi- 
tingas griežčiausia protes

tuoja prieš begėdišką Lietu- 
j vos konstitucijos trempimą 
ir prieš* žiaui^ krikščionijj: 
demokratų smurtą. *bąi feąuJ 
valiavimą Seime; ir-taip pat 

Tebūnie nutarta, kad šis 
mitingas griežčiausia pa
smerkia Lietuvos valdančiu* 
jų partijų bloko kėsinimąsį 
sugriauti teisėtumo ir demo- 
kratybės pagrindus Lietuvos 
Respublikoje, žeminant Sei*. 
mo ir atstovų autoritetą iiau-

i

Soho. l.„ —4—o-i- , . » . .
Ke- S. Bakaną, bet jisai tuo tar- W despotų kraštui naujo

Jisai ti. Atsimenu, ir kuopos vai-1 skaitlingi 
dyba neretai išsigėrusi ves-! f

tame pat miestely, kuris irgi 1 , .. , , - ,
labai mėgsta gerti, pats nesi- tai (-‘e to-’ ^a< es^ sun^u SUS! 
rupina Pelenio palikimu.
Jeigu jisai mokėtu reikalus 
sutvarkyti, tai galėtų išjieš- 
koti gražaus turto. Kiti pasa-

šius, žiuriu, žmogus skaito 
i” sėdėdamas ant*

uaiuu, į, grąžus l uit v. iuu paša-
na, ir pradeda balevoti. Ba-Į bilius, arklius, nusamdė ke- ĮiOja, kad pastaruoju laiku

-------------- i-- lėtą darbininkų, o pats tik- pelenis kai kurias huosavy- P-liavoja per visą naktį. Jie 
užsiprašo ir svečių kiek tik
tai nori. Ant rytojaus gaspa-

’ Pažangiųjų Gary’s lietu-
. ....... ~":vių komitetas:

* ~ : Pirm. J. Vilimaitis,
i Sekr. J. Raškauskas,

atsakė jis._  Iždin. M. Steponavičius.

—Tamsta lietuvis? — pa-- 
klausiau.

—Taip!

Ija
» 

apžiūrėjome daugelį mieste-j ir užvedėme kalbas. Jisai! Iki šiol į raudonąją armi- 
lių, kuriuose randasi dau^i papasakojo, kad pittsbur- ją Rusijoj buvo imami tiktai 

“pikniką rengt f giečiai turi savo laisvas ka-ištikimi bolševikams žmo- 
Piliečių Kliubas. Bet vėliau j pines, kuriose neretai ir ka- 
dasižinojau, kad buvo tiktai•, talikai laidoja numirusius. 
Piliečių Kliubo vardu reng-, * ’ 
tas piknikas, nes pikniką fi-'

I

tai politikieriaudavo su mie- va;D ūm nadovanoies ir pasileidome į Duouesne, Pa. liavęs? I _ _
alelio šerifu ir taikos teisė- daug ką pragėręs. Sakoma Važiuodami per Pittsburgą! Aš pasisakiau kas reikėjo NEN IR NE-BOLSEVIKUS. 
ju. Ką jie norėdavo, tą ir da- kad Pelenis anglies kasyklas “- *~2- - J ’’ - ' -A- , — i-»— «—• «-• -• —j—-•-------- -•
rydavo. Jeigu norėjo, kad pavedęs Farmers’ Bank ui-

liktų savo vietoj kokie mies-namają vietą, nutraukiau
telio viršininkai, f- - -- —
pasilikdavo.

Pelenius nupirko keletą 
ūkių, anglies kasyklas, ku
rias buvo atidaręs, bet neno
rėdamas konkuruoti su ang
lies kompanija, o gal pats

rinkimus laimėtų arba pasi-. Apžiūrėjęs Pelenio gyve- lietuvių. liVtn 09 v n vnoini LnLio _ __ ____________ s._
tai tie ir j fotografiją atminčiai.

Nejudiaamos nuosavybes.
Kaip minėjau, kurie lietu- nansavo keli susidėję vleti- 

viai turi irjsipir :ę namus, niai biznieriai-saliunininkai. 
dabar džiaugiasi. Prieš karą Kiti pasakojo, kad pikniko 
buvo galima nusipirkti na- pelnu pasidaliję patys ren-

Aš paklausiau, kodėl katali
kai naudojasi laisvomis ka
pinėmis? Jisai atsakė, kad 
su kunigais turi daug nesu
sipratimų, o čia niekam nė
ra uždrausta laidoti, tai ir

nės, daugiausia darbininkai. 
Dabargi nutarta imti kariu- 
menės tarnybon ir nedarbi
ninkų klasės žmones. Te
čiaus buržujai, kurie nenori 
eiti raudonai armija; tar
nauti, gali nuo tos tamvbos 
išsipirkti.
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Sako, kad sukapotos gy; 
vatės gabalai gali dar ilgai 
judėti ir raitytis.

Matyti, tokiomis ypatybė
mis gamta apdovanojo ir ru
sų monarchizmą. Rusijos 
monarchija jau senai ir “ant 
amžių” nudardėjo į istorijos 
bedugnę, bet josios apolio- 
getai vis dar tebesvajoja 
apie caro sosto atstatymą. 
Išblaškytoji po visą Europą 
rusų monarchistinė emigra
cija pastaruoju laiku krupu- 
lingai darbuojasi, daro su
važiavimus, posėdžiauja ii’ 
organizuojasi. Kuriami cen
trai, “Štabai,” karo organi
zacijos, ruošiami politinio 
veikimo arba, teisingiau sa
kant, intrigų planai ir tt. 
Aišku, kad šitie buvusieji 
žmonės galų gale nieko rim
to nepajėgs padaryti, bet 
progai pasitaikius vis gi ga
lės vandenį drumsti.

Jau senai įvairiuose Va
karų Europos centruose yra 
susuktos monarchizmo vorų 
guštos. Naudodamiesi su
teikta jiems pastoge — jie 
nesėdi ramiai, o varo savo 
darbą. Be monarchistinių 
pajėgų subūrimo, jie stato 
sau tikslą visomis priemo
nėmis iššaukti konfliktą 
tarp Vakarų Europos su So
vietais. Jie nekantraudami 
laukia užsidegant karo Rytų 
Europoje, nes tuomet pakil
tų ir jų akcijos; tuomet ir jie 
taptų reikalingi, kaipo “spe- 
cai” patarėjai ir padėjėjai ir 
kuo svarbiausiai galėtų pri
eiti prie pinigų. Tas gi ati
dengtų jiems ir tolesnes per
spektyvas. Kol kas gi jie su
sirūpinę visose valstybėse 
surišti monarchistinį gaiva
lą organizacijos ryšiais ir 
duoti jam idėjinę vadovybę. 
Svarbiausias jų uždavinys— 
tai išlaikymas savo ranko
se buv. Rusijos karo elemen
tų, karininkų ir tt. Visi emi
grantai monarchininkai ka
riai yra suregistruoti ir skai
tomi “atsargoje.” Reik pri
pažinti, kad monarchininku 
narių tarpe dar užsiliko 
drausmingumas ir jie skaito 
save “einančiais tarnybą.” 
Kariams duodamos instruk
cijos stoti į vietos kariume- 
nes, kad nenuprasti nuo sa
vo profesijos darbo. Atski
rose valstybėse, kur susi
spietę gana daug karių —jie 
sudaro ne tiktai politinę, 
bet ir tam tikrą karo grupę 
(bojevaja grupa). Taip Pie
tų Slavijoje, Bulgarijoje, Ki
nuose, Paraguajuje, Vran
gelio, Semenovo, Ungcrno 
būriai egzistuoja, kaipo vie
netai su savo karininkais ir 
net štabais. Jie neša apmo
kamą vidaus ir pasienių ap
saugos sargybą.

Reikalui esant monarchi- 
ninkų centrai gali greitu lai
ku turėti iš jų pirmuosius ka
ro pajėgos kadrus. Reakci
nės Europos valdžios nariai 
naudojasi jais, kaipo kvali
fikuota malšinimo pajėga. 
Tai yra užgrudyti carizmo ir 
reakcijos idėjoje žmonės, 
kurie giliai neapkenčia “vi
sokias demokratybes.” Iš jų 
išsidirbo savotiško rusiško 
kondotjero tipas, ir tarptau
tinė reakcija gerai tai įverti
no.

Musų dienomis Kinuose, 
Kantone ir kitur rusų kon- 
dotjerai geriausiai atlieka tą 
malšinimo darbą, kurį nega
lima pavesti nei anglų, nei 
franeuzų pajėgoms.

Rusų monarchininkai “po
litikai,” turėdami gerų ryšių 
ir pažinčių visose valstybė
se, gauna įvairių privilegijų, 
o dažnai net ir finansinės 
paramos savo organizaci
joms laikyti. Pakliuvusią į 
jų rankas jaunuomenę jie 
muštruoja senoje dvasioje 
visokiuose dar tebesančiuo
se uties “kadetų korpo-

suose” ir tt. Valydami savo 
darbą monarchininkai neuž
mušta nuodyti ir vietos gy
venimą. Jie tampa nuolati- Girnos ribų 
niais vietos reakcijos pata
rėjais ir pagelbininkais. Do
kumentaliai įrodyta, kad ru-

pažintis ir “giminingumo” 
kuriuos rusai turi su

j asmenų...
Rusiškumas ir juo

das rusiškumas, kuris sklei
džiamas kai kurių rusaičių; 
—emigrančių, pakliuvusių 
Lietuvon, dažnai jaučiamas valstybės kūną carizmo pu- 
net toje srityje, kuri yra už vėsių nuodais.

mo Gerceną, Dostojeevskį ir į Gedimino Kalno degla kiau- 
Tniat/Uii Voinz, “rusiclzmo” '*----—J------------“il"‘

t jie nežiūri, 
kad jų panosėje juodieji, 
rusų liaudies išmestieji iš sa
vo tarpo vorai suka guštas ii- 
_ * 1 Y • _ • ••

iri su Tolstojų, kaipo 
žmo- skleidėjus. Bet Buvo Reikalingos

Kaip, girdi, galima tautos, 
herbą kabinti po kiaulės: 

■vuodega? Juk tai pornogra-į 
Aja! .__________

t

užkrečia jaunąjį Lietuvos

Demokratija, paėmus rai
Visa bendrai suėmus ma- stybės vairą į savo rankas, 

tome, kad, be abejo, ir Lie- privalės iššluoti iš Lietuvos 
rusų monaichizmosu juodašimčiai dalyvavo tuv°Je yra rusų monarchu o’u • -ij... ..

Kano nutče Vokietiioie kad mo veikėjų. Apie juos cirs- Ramstą n neleisti jam varyti napo puice V OKietljOje, Kau , ir ts., “Mm čia Lietuvos nenuklansomv.
jie veikia drauge su Bavari
jos nacionalistais. Rusų ka
rininkai dalyvavo Stambu- 
liskio valdžios nuvertime 
Bulgarijoje. Jiems Kapo lai
mėjimas ir kaizerio grąžini
mas yra jau “pusiaukelė į 
Kremlio Rumus.” Cankovui 
viešpataujant vėl tvarkoma 
Vrangelio armija. Fašistai j 
irgi turėjo savo eilėse rusų; 
avantiūristus, kurių vienas' 
net buvo atsikraustęs Lietu
von “fašizmo mokyti.”

Sulyg rusų monarchistų 
centrų nutarimu visose vals
tybėse jie privalo palaikyti 
vietos reakciją ir dėtis prie 
jos. Labiausiai kreipiama 
domės į kaimyninės su Rusi
ja Pabaltijo valstybes ir 
Lenkiją. Anot monarchistų, 
jos dar silpnai persisunkė 
“bolševizmu” t. y. demokra
tiškumu ir į jį valdančiąsias 
grupes galima veikti ir poli
tiniai, stumiant jas į tam tik
rą vagą. Todėl patariama 
skverbtis čia į valstybes 
įstaigas ir tt. ir plėsti savo 
įtaką. Kadangi tose valsty
bėse yra rusų mažumos nuo 
seno sveikos nuo pragaištin
gos rusų inteligentijos įtakos 
—tai siūloma išnaudoti ir 
jas. kaipo atramos punktus. 
Pabaltijo valstybėse monar- 
chininkų organizacijos pri
valančios būti priešakiniais 
monarchizmo forpostais.

Rusų monarchininku va
dai tikisi, kad rusai emigran
tai ir mažumų nariai, daly
vaudami tariamųjų limitro- 
fų visuomenės gyvenime pa
ruoš ir psichologinę dirvą 
didžiosios Rusijos atstaty
mui.

Bet labiausiai jie pasitiki 
dabartine Lenkija, kurios 
imperializmas laiduoja 
jiems konfliktą su Sovietais. 
Lenkijos gegemonija Pabal- 
tyj — esanti būtina monar- 
ehininkų tikslams atsiekti...

Nėra abejonės, kad visose 
Pabaltijo valstybėse ir Lie-

,ka net K-nių žvirbliai. “Mes eia Lietuvos nepriklausomy- 
turime daug patriotų,” kurie bei pragaištingą darbą, 
norėtų atimti iš musų jauni- liuurgenta*.

NAUJAS VIENUOLYNU 
DERLIUS LIETUVOJE-

Derybos su Lenkais?
Nežiūrint į visus oficiali-1 pernai buvo leidusi plukdyti 

nius ir neoficialinius aiški- miskus ir anapus demarka- 
nimus, kas vertė mus tiesio-'cijos linijos dviem lietuviš- 
giniai derėtis su lenkais, vis,koma firmoms ir vienai ang- 
tiktai virš viso tebekabo la- liškai. Dabar: apie tuos lei- 
bai tirštas rūkas, kuriame dimus toms lietuviškoms 
kaž-kas tokio kemežuoja. firmoms jau buvo savo laiku 
Visuomenė pati instrukty- žinoma ir spaudoj iškelta, 
viai tatai pajuto ir jokie gąs- bet tuo laiku vienos tokios 
dinimai neuždraus jai gal- firmos atstovo pirklio kaž-

dimus toms lietuviškomsbai tirštas rūkas, kuriameEsamomis žiniomis Lietu
voj norima atidalyti dar 
naujas vienuolynas.

Šio busimo vienuolyno 
užuomazgos pradžią reikėtų 
jieskoti bene niusų netoli
moj praeity.

Po 1905 metų revoliucijos 
musų kaimiečiai labai spar
čiai pradėjo leisti savo vai
kus į mokslus, bet dėl lėšų 
stokos ne visi galėjo. Tais 
pačiais metais Lietuvoj pasi
painiojo kaž-koks vienuolis 
iš Italijos, kuris ragino no
rinčius mokintis siųsti į Ita
lijos sileziečių vienuolyną. 
Tai buvo, tais laikais, bene 
pigiausia mokykla, nes į me
tus už mokslą ir pilną užlai
kymą raikė jo mokėti regis 
tik 90 rublių.

Į tą vienuolių mokyklą 
pirmieji mokiniai įstojo iš 
Zanavikijos bene A. Skeltys 
ir J. Birbilas, kuriuodu pa
sekė ir kiti. Baigę tą mokyk
lą jie visi tapo Italijoj kuni
gais vienuoliais. Dabar to
kių kunigų vienuolių lietu- 

iviu Italijoj jau esama kelio
lika.

į Kasmet tie kunigai aplan
ko Lietuvą ir gabena musų 
jaunimą Italijon mokytis.

Tų kunigų vienuolių tarpe 
dabar gimęs sumanymas pa
našų į Italijos vienuolyną 
įsteigti Lietuvoj.

.... . . . i Sako, kad tam vienuoly-
valdzia ateina ir pasiklausia; nuj vieta nužiūrėta Jurbar- 

i • • vHLltOS SI OCnt Vp hiTVTi^iriQ 1 i OTin nu-kelti ir nudėvėtas diplomą- iai ka* darori ir ka ii va1-' e bu ? 1-gonne. na.-p, j z*- J? hd varosi iĮ ę-4 Jb muose, kurie, regis, dar tustitų frazes aušinti, bet derėtu. dzia, mano daryti, kad tauta teberioc*o 
Derėtis tiesioginiai su Len-; visuomet galėtu jos žvgi pa-1 _ .
!“12. Čia nebe tiek svarbu ’ eirfj ar nenritarti Lietuvoj jau mažne visi• ■ , —a i-joi. — , ar neP™aru. ; apskričiai turi po šioki tokį

; Siame atveju] nieko pana- J , P laiįusu!
^■?ubUV?- R2esw8aii.sta- Šliauksime, kad ir kiekvie- 
ciai išklausti nebuvo galima. ■ nas miest’eIis tur& 

Paprastai kultūringose liu lizdus.
šalyse oficialiniams dementi; Daug Lietuvos pradžios, 
—mel^aįe?akffU Sąmonė vidurini^ ir aukštesnių m°- 
ga? mulkiaivienuolių ve- 
beteko paregėti po laiko. į 
Tečiau nėra nieko negalima; 
tautai ir tuo griežtesnis bus 
jos pasmerkimas tiems, kas 
įsu jos teisėmis žaidė. Tą 
žaismą visą laiką varė viena 
partija, krikščionių trejybės 
blokas per savo šešių komi
tetą. Mes nuvesti — už vieno 
stalo su lenkais, kurie jau iš 
anksto visa gerkle tyčiojasi.

Insurgentą*.

SU LENKAIS UŽ 
VIENO STALO

Įvyko.
Kopenhagoj Lietuvos vy

riausybės atstovai su Lenkų 
vyriausybės atstovais už vie
no stalo veda derybas. (Da
bar jos jau pertrauktos.— 
Red.)

Visa tai taip staiga, taip 
keista, taip netikėta, jog 
nepašvęstiems į šių derybų 
esmę ir besusiorientuoti sun
ku. Kas pasidarė? Derybos 
su lenkais. Jau? Jau!

Ar tai tiesa? Kieno var
du? Rodosi vienu galingu 
balsu nori paklausti visa ša
lis.

Bet nėra ko klausti, šei
mininko namie nėra—Sei
mas paleistas. Ko spaudz 
tautos neįspėjo? Spauda pa
mauta apinasriu. Kur žmo
nių atstovai, ko jie neatėje 
ir nepapasakojo, kas ter 
viršūnėse daroma? Uždrau
sta susirinkimai.

dos konvencijos, tai juk ne 
su Lenkija koncencija pasi
rašyta, Lenkija čia neturi ko 
mums sakyti nei mes jai. 
Kalba eina tik apie mišką, 
kurio kontragenlu prieš San- 
tarvę gali būti Lenkija, Ru
sija ir bet kuri kita valstybė, 
galinti Nemunu savo par
duotas malkas plukdyti.

Su Nemuno neutralizavi
mu Lietuva pasirašydama 
Barselonos sutartį sutiko, su 
Lenkijos ar kurios kitos val
stybės malkų Nemunu pluk- 
lymu ir to plukdymo taisyk-' 
ėmis, pasirašydama Klaipė- 
los konvenciją, Lietuva su- 
iko. Ko dar trako? Iš kur 
taiga derybos su vienais tik 
Lenkais? Gal kokia nauja 
dauzulė, gal koks išorinis 
spaudimas, ar nepaprastas 
Lenkų pasiūlymas? Gal vai-į 
stybė atsidūrė netikėtame 
pavojuje arba jai atsisklei
dė senai siektieji gorizon-

t
I

I

Tai tokias sąlygas suda- tai? Bet tokiuose atvejuose
rius atsisėsta su lenkais už 
vieno stalo — nebe toastus

kais. i 
derybų esmė, kiek pats prin-- 
cipas. Juk po Suvalkų vy-! 
liaus lietuvių tauta vra vienu 
balsu pareiškusi savo valią, 
kad santykių su lenkais rei
kalas yra jos reikalas, reika
las visos tautos, o ne atski
ros grupės ar partijos. Ir 
vargas tiems, kurie įsidiri- 
gojo tautą apeidami už jos 
nugaros statyti ją prieš įvy
kusį faktą!

. r. . . - Tai išdrįso krikščionių
Ji*ajr Lietuvoje. demokratų partija su savo 

i.. •• "C1?- i VJydant fili jomis dviejų pripuolamai
kraštą, jie kebą galvas, ^es^yty jr trečiojo nusamdjrto 
jaučia ką tai sau artima. Jau į kazoko |,a]so daugum 
dabar dažnai galima išgirst,- 
kaip įvairus “garbės lietu-

• • • tt -viai r”"’ 
ratora i 
kraščių pardavėjų 
Viemost” ir 
los,” 1 
nėjami Kaune. Vietos rusų 
tarpe dauguma — tai caris- 
įai. Jie kol kas gali eiti į 
“ūkininkų s-gas”, bet ilgai
niui gali parodyti ir savo tik
rąjį veidą. O kokiu pasigė
rėjimu jie kalba apie viso
kias represijas, vartojamas 
prieš spaudą ir prieš Lietu
vos piliečius! “Vse tak, kak 
u nas bilo.” Jie organiniai 
neapkenčia Lietuvos liaudį, 
kuri jiems yra “bolševikiš
ka.”

Ar mažai tų rusų musų 
įstaigose. Jiems kas tai bu
ria Lietuvoje. Jie turi gci-ų 
globėjų. Priminsiu tik vieną 
pavyzdį. Per rinkimus į pir
mąjį Seimą buvo išstatytas 
“demokratinių rusų” sąra
šas su kazoku Jerinu ir Ve- 
riovkinu priešaky. Kada 
Kaune pasirodė pažangiųjų 
rusų kuopelės atsišaukimas 
“Juodųjų jėgų mobilizaci
ja”, kuriame buvo nutrauk
ta kaukė nuo Jcrino ir K-o _ _ _ , __________________
—tai kieno tai įsakymu tas čioji ir tiesioginė instancija-į Vilniui vaduoti. Bet ne vis- 
atsišaukimas buvo tolaiki- Didžiosios valstybės ir Tau-;kas eina gerai, šaulių Sąjun- 
nės milicijos nuplėštas. Sa-tų Sąjunga. Jei Nemunu i ga išleido plakatą, ant kurio 
ko, kad ir čia suvaidino rolę plukdymas išeina is Klaipė-!yra nupiešta sėdinti prie

ftuvoje monarchininku veda
mas darbas ir ruošiama joms!
pražūtis. Jų organizacijų; 
pėdsakų ;
“Krikščionims valdant filijomis dviejų pripuolamai

a.
Burtas mestas. Rubikonas!.v cinu.-) įaiuu.' uciu- . .---------

mini “gosudaria impe- peržengtas, derybos jau ei-« 
•” ir plėšte plėšia iš lai- na> Lietuvos visuomenė pa-'

voti ir suprasti visų priežas
čių priežasties.

Prisimenant naivų oficio-

keno iš viršaus spaudimu bu
vo atšaukta, jog tai esą ne
tiesa, — kas dabar po gerų

žinių agentu norą įtikinti ki- P»ties ?• min- P’™':
te, kad tež derybose nebu- nlnk" '“P0™“ . P.asuY*e 
šia politinio pobūdžio ir jų f'sa!1.? tiesa- Tom <i\iern he- 
nestanen atskirti ekonomi“ tUVlskom firmom pinigaipastangų atskirti ekonomi
ją nuo politikos, — buvo ir 
laliks tiesa, kad visokia po- 
itika yra tik ekonomikos, o 
cartais ir platesnio suprati
mo biznio palydovas.

Mes jau įrodinėjome, kad mintinu ' 
nebuvo jokio reikalo su vie- broliai * Vailokaičiai,' Yčai' 
nais lenkais eiti derėtis dėl Naftaliai ir — visa eilė kitu miškų Nemunu plukdymo mažesnių. U

i Anglai dėl vienos tik savo 
firmos interesų, ko ir oficia- 
linės informacijos nenugin
čijo, darė rimto į mus spau
dimo, versdami derėtis su 
lenkais. Tai ar negalėjo būti 
taip, kad musų dvi firmos 
taip jau dėl savo interesų 
galėjo padalyti dvejopą 
spaudimą?!

Sukim vienu galu ar kitu, 
vis tik logiškai išeina.

Ir šiokį opų momentą, 
kuomet reikalinga duoti vi
suomenei dalyvauti, intere
suotis jos visos taip svarbia
me klausime, jai užčiaupia
ma burna, uždaroma durys. 
Ar suramins ar įtikins visuo
menę policijos priemonės ir 
draudimų paragrafai? Ar 
valst. liaudininkų Kauno 
kuopai be jokios priežasties 
neleistasis pereitą sekma
dienį viešas susirinkimas su 
diskusijomis jau tuo žmones 
ir įtikins, kad visuomenei 
nėra reikalo pačiai rūpintis, 
kad už ją visa bus puikiau
siai padalyta? O, ne!

Nebe laikas mums pozici
ją mokinti. Turėjo progos ir 
laiko. Jei nematė, o pasirin
ko šį kelią, mes nieko nebe
turim jai daugiau pasakyti, 
tik nusiplauti rankas, kad, 
dievaž, nesame kalti dabar
tinių valdovų bankroto.

Bgpts.

duoti musų verteivų. Kas yra 
i musų tie verteivos, aiškiai ir 
I atvirai pasakė lenkas Nova- 
činskis, Lietuvos Stinnesus 

: pavardėmis įvardindamas; 
1 mums jie ir be pavardžių at- 

Tai pirmoj eilėj

taisyklių smulkmenų, jei jos 
jau yra musų išdirbtos, pri
imtos ir nuo jų nemanoma 
nė trupučio nusileisti, šių 
derybų iniciatoriai nieko po
zityvaus negalėjo pasakyti 
savo bandymuose apginti 
tiesioginių derybų reikalin- 

! gumą.
Lenkai atviresni: jie nors 

iš karto viešai pasisakė, ko 
norėję — kad šios derybos 
jiems buvo kam kitam reika
lingos, būtent savo propa
gandai, arba anot jų, įrodyti 
pasauliui, kad lenkai neatsi
sako nė vienos progos ‘tai
kiai derėtis dėl normalinių 
santykių Europos lytuose 
grąžinimo ir pasaulio taikos 
apsaugojimo.”

Derybos pasiseks jiems 
(mums iš jų jokio išrokavi- 
mo!) ar nepasiseks, ar pa
vyks musų, anot p. Kalvelio, 
namie augintiems naiviems 
diplomatams lenkus, ar len
kams mus apgauti, arba nė 
tiems nė kitiems, vis tik len
kų tikslas bus atsiektas: prie 
bendro derybų stalo bus dar 
vieną kartą sėdėta ir tik “dėl 
lietuvių atkaklumo taika Eu
ropos lytuose” bus negalė-

visuomenei • damį ar nėra užsimojimo ir jusi grįžti.

_.j “Viera prieš vykstantį fak-,ra praleidžia, lenkų spaudą!
“Vojennyj Go-!^-

kurie laisvai pardavi-j Galbūt, kol šios eilutės!nju liogery

i visas Lietuvos mokyklas pa- 
į vesti globoti vienuoliams ar 
i vienuolėms.I
Į Kaune “Saulės” mokyto- 
i jų seminarija pavedama vie- 
: nuolėms, jėzuitai turi savo 
; gimnaziją.

?.Iariampolėj vienuoliai 
turi savo aukštesnę mokyk- 

_____ !lą. Ukmergėj kas tai pana- 
Tik paskaitykite, jei cenzu-:saus steigiama. Panevėžyj

■---- * ■ ■ * regis mokytoju seminarijos
bendrabutis pavestas globo
ti vienuolėms.

Tauragėj kalbama, kad ir
Girdėti, rūgsta ir krikščio- 

. _ . ,ir pas šeškomą
pasieks visuomenes ausis,; ne visi namie. Žinoma, nio-i k žk okios \-ienuoiAS ar ka. 
faktas jau bus vykęs. Visuo-!kės jie vora savo ministeriu L vi - + yęnuoies ar hamenės perspėti ją pąinfor- Į padmytHaRė ° ”pirkU. S“ b^,gla mokmiams 
muoti neDin o laiko. Kai mi-; O2iais ir paaukot juos vieša-' p.., 
mstens pirmininkas apie pa-; jam teismui. Bet šį karta tuo *. U’^lis vid. ir ąukstesniu- 
skirtas derybas spaudai pra-|nebeišsisuks ‘ jų mokyklų yedejų nuosim-
nešė, jau visa buvo senai pa- Visa 'atsakomvbė krinta'1’8 k a- Pa
ruosta ir kol žinia pasiekė ant dabartiniu valdovu gal- r!?mP°>% mokytojų senimą- 
sk-aitvtnni<s ian rUUo-tamio <____ " * ; 1'IJOS, Teisių gimnazijos,

/Rietavo, Kražių, Kybartų, 
Šilalės, šakių ir tt. Vienuo
liai, vienuolės mėgina ir mo
kytojauti.

Ir šit rasit sulauksime dar 
. vieno vienuolyno, į kuri iš 
: Italijos žada parvykti į 60 
: vienuolių.
į Musų bankus, prekybą ir 
> pramonę veda veik vieni 
• kunigai, mokyklas jie sten
gia sau paglemžti, žodžiu, 

. pasaulinius inteligentus stu-
Is Telšių musų korespon- mia iš visur.

’ Visiems ištikimiems da
bartinės Lietuvos klirui in
teligentams pasiulytina, jei 
turi savo vaikų, leisti juosius 
į vienuolius ir kunigus, nes 
jei jie dar iš kunigo malonės 
valgo duoną, tai jų vaikams 
jos gali netekti...

Juodas Masonas.

skaitytojus, jau delegacija! vos,
važiavo greituoju tarptauti-į Tauta traukia atsakomy- 
niu traukimu. O lig1 tol viso-jbėn visą krikščionių demo- 
K! gandai apie tai, kad kaz- kratų triveide partiją ati
kas Kažkur ruošiama, buvo duoti atskaitomybę iš visų 
autoritetingai cementuoja- jos darbu, padalytų per visa 
Hia, py.cnn<-»iiarr>a nor v-al_;___ _ , z,
džios oficiozą 
suklaidinti 
prieš lenkus 
romą.

Opozicija, 
ninkai Seimo užsienių komi
sijoj, kur derybų išvakarėse 
buvo apie jas pranešta, dari _
suspėjo pasakyti savo nusi- lentas praneša: 
statymą. Su lenkais dabarti-1 Nuo rugsėjo 1 dienos iki 
nėmis sąlygomis negalimos lapkričio 1 dienos visoj Lie- 
jokios derybos. Dei malkų tuvoj šaulių Sąjungos suma- 
Nemunu plukdymo yra tie-invmu vra daroma rinkliava

užginčijama, per vai-j 
j visuomenei! 

buvo fiktyvė 
kampanija va-

I

valst. liaudi-j

savo viešpatavimo laika.
(“L. Uk.”) Bgpts.

KAS MUMS RAŠOMA.

Tautos herbas po kiaulės 
▼uodega.

Todėl šioj pačioj vietoj 
t klausiame pirmiausia patį p. 
ministerį pirmininką, ką jis 
manė viešai pareikšdamas, 
kad Kopenhagos derybos 
neturės jokio politinio pobū
džio, paremdamas tą savo PERSIJOS ŠACHAS BIJO- 
pareiškimą šiokiu faktu, kad 
iš pačios musų delegacijos 
sudėties esą aišku, nes jon 
įeina ne diplomatai, o tik tų 
žinybų viršininkai, kurios 
turinčios santykių su miško 
plukdymo realizacija? Juk 
ir viena ir kita neatatinka 
tikrenybei. Kokios politinės 
reikšmės šios deiybos turi, 
jau ir aklam aišku dar ligi 
tik deryboms prasidėjus.

Musų delegaciją veda p. 
Sidzikauskas, musų įvai
rioms politinėms konferen- _ ________ _
cijoms bent pastaruoju metu laivininkų streikas nesibai- 
bene dažniausias atstovas, gia, kaip buvo tikėtasi, bet 
O p. Petkevičius kokios tie- eina vis platyn. Dabar Aust- 
sioginiai suinteresuotos ži- ralija likos atkirsta nuo pa- 
nybos viršininkas? Arba p. —” *..............................
Martynas Yčas? Jei delega
cijoj figūruoja p. p. Tamo- 
ševičius ir Skardinskas, tai 
jie tik bus kaipo savo sričių 
žinovai ir blogiausiame at- 
vejuj gal būt kaipo iešmi
ninkai. O galop p. Vygan
das? kurs musų žiniomis ir 
bene Kopenhagoj vieši.

Akyvaizdoj tokių faktų, 
kada pačiose viršūnėse taip 
griežtai skiriasi žodžiai nuo 
darbų, nerimstant prisieina 
jieškot tikrosios tiesos prad
menų įvairių pusbalsių su
gretinimuose, o tų kaip tik
tai netrūksta. __________

Būtent, pats p. ministeris nės,” ateityje nerašykit,°nes 
pirmininkas pagaliau paša- Amerikos lietuviai tokiais 
kė, kad Lietuvos valdžia dar dalykais neįdomauja.

SI GRĮŽTI NAMO.
Persijos šachas, kuris su 

sav’o pačiomis buvo atvažia
vęs Šveicarijon, dabar bijosi 
grįžti namo, nes tenai pasi
darė neramu. Taigi iš Švei
carijos jis išvažiavo Pary
žiun. Bloga tiems despo
tams, kurie turi bijotis savo 
šalies žmonių.

JURININKŲ STREIKAS. 
PLINTA.

Anglijos ir jos kolonijų

šaulio, ir streikuojantįs juri
ninkai visai nenori tartis.

Red. Atsakymai
N. Gintalui.—Pereitą są- 

vąitę gavome nuo tamstos 
tris žinutes, ir kiekviena at
skiram konverte. Tai berei
kalingas eikvojimas pinigų 
ant pašto ženklelių — galė
jot viską prisiųsti vienam 
konverte ir sutaupyti apie 
40 lietuviškų centų, prie 
progos pastebėsime, kad to
kių žinių, kaip arkliu paro
da arba “futbolo fungty-



Korespondencijos
NANT1COKE, PA. 

Angliakasių streikas ir ko
munistų politika.

“Laisvės” 224-tame nu-' 
mery tilpo iš šio miestelio 
korespondencija, kurioje tū
las J. Sągutis rašo, kad mai- 
neriai netaip streikuoją, 
kaip reikėtų.

Klausimas, kaip gi reikė
tų kitaip streikuoti? Gal kel
ti komunistišką “revoliuci
ją?” Man rodosi, kad Su
vienyti Angliakasiai žino 
gerai, kaip raikia streikuoti. 
Kada senoji sutartis pasibai
gė ir prie naujos negalima 
buvo prieiti, jie pasidėjo sa
vo Įrankius ir streikuoja sau 
ramiai ir visi sutikime gyve
na.

Sagutis rašo savo kores
pondencijoj, kad nekuriems 
jau gręsianti bado šmėkla. 
Ne, bado jokio nėra ir strei- 
kieriai nemano eiti pas ko
munistus aukų prašyti.

Komunistai tui but norėtų 
pasinaudoti ir vardan ba
daujančių streikierių prisi
rinkti sau pinigų, todcl tur
būt jie ir pradeda . rašyti, 
kad. streikieriams jau grę
sianti bado šmėkla. Bet vi
suomenė privalo komunis
tams netikėti ir nesiduoti jų 
agitatoriams apgauti.

Sagutis*. i sako, kad neku- 
rie niaineriai jau atsiėmė 
paskutines šfryo- algas ir 
trąukia per kalnus kitur. 
Taip nėra. O jeigu katras ir 
išvažiavo kitur darbo jieš- 
koti. ' tai čia juk nedidelė 
naujiena. Tikri unijištai ne
važiuoja ir nedirba ten,’ kur 
sulyg konstitucijos jie te
privalo dirbti. Jei kas va
žiuoja Į Wėst -Virginiją ar į 
kitas skebineS mainas, tai 
daugiausia patįs komunistai. 
Bei paklausk jų, kur jie va
žiuoja, tai gausi atsakymą, 
kad ^‘3nt vakacijų.”

Gal atsimenat 1923 me
tus, kuomet unijištai parei
kalavo geresnių darbo sąly
gų ir metę darbą 28 balan
džio apskelbė streiką? Ko
munistai tuomet išmėtė la
pelius, šaukdami “Sukeiki
me Revoliuciją Pirmą Gegu
žės,” o patįs nuo pat ryto 
nubėgo dirbti. Tai matot, 
kokie iš jų “kovotojai!”

“Laisvės” korespondentas 
rašo da apie dideles politi
kierių parodas, kuriomis čia 
darbininkai buvo mulkina
mi. Bet lietuviai tose paro
dose nedalyvavo. Tiesa, dar
bininkai statė savo kandida
tus, vienas buvo lietuvis, o 
du lenkai, kurie gina darbi
ninkų reikalus. Bet komuni
stai nori būt gudresni; jie 
galvoja taip: “Jus dalyvau- 
kit sau politikoj, o mes eisi
me pas politikierius aukų 
rinkti.” Ir jie taip padarė. 
Išrinko moterį, kurios pa
vardės čia neminėsiu, ir ji 
ėjo per_politikierius sakyda
ma: 
o mes balsuosim už jumis." _  • • . • • « A _ •

jus skaito ge- i
. « • Į * - i■ neskaito; be*. J

rjs laikrašč us, tokius kaip 
|‘ Keleivis,” ‘ Tėvynė.” 
j Bėda tiems komunistams, 
ši»d niekas prie jų partijos 
nestoja ir jų laikraščių ne
skaito; užtai jie šmeižia vi
sus ir niekina. Bet tuo jie 
nieko neatsieksų o tik grei
čiau savo kelines ant tvo* os 
padžiaus.

N&ntikietis.

LAWRENCE, MASS. 
Komunistų prakalbos.

Rugsėjo 28 d. vietos ko
munistai surengė prakalbas. 
Jų plakatuose buvo pasaky
ta : “Prakalbas rengia dar
bininkiškos crganizacij s. 
Kalbės Pruseika.’’

štai, kaip musų komunis
tėliai moka darbininkus 
mulkinti. Jie bijosi pasiva
dinti savo komunistišku var
du, tai dengiasi “darbinin
kiškų draugijų” skraiste, 
kad tik žmonės jų nepažin
tų.

Pirmutiniu kalbėtoju pir
mininkas perstatė Viktorą 
Želioni. Brooklyne tas pats 
komunistas yra žinomas kai
po A. Jankauskas. Tai ir vėl 
mulkinimas darbininkams 
akių: tas pats asmuo vienoj 
vietoj vadinasi vienaip, ki- 

Kam reikia 
mainyti, jeigu 
bloga nesisle-

kitaip.

mislino, gal ir iš tikrųjų jis 
verkia. Ant galo uždavė 
pipirų saviems *'i 
nieriams.” Jus, sako,

•visko. Pasiklausk katro, ar 
.tu bolševikas? atsako, taip, 
! bolševikas. Ar galėtum re
voliuciją kelt? Taip, sako. 
Visi mums pritaria. Bet jei
gu lietus užeitų, tai nei vieno 
revoliucionieriaus nebūtų. 
Revoliucionieriai! Ot, aš tai 
revoliucionierių, ghcli, ne
žiūrėčiau lietaus, bet ženg
čiau pirmyn, ir gana. Aš pa- 
mislinau sau: žengtum prie 
baro saliunan!

Pipiras.

tėvynei Bet, štai, užėjo tam- BET V1SV1EN TAI OAUG’V(£g^Ufl^J.. partnerio^ Uik-

gal gyveno Mahatoy City, Pa., ir 
Juozo Srvčio, Gentinė* sodos, Luo 
k?s parup., Telšių opskr. Turiu svar- 

ibų reikalą. Malonėkit atsišaukti, ar- 
Iba kas apie juodu žinot teiksitės pra- 
'nešt, užT* *—*- J”-:---- "•*
•MRS. M_____________ _____________

518 E. 4-th St, So. Boston, Mass.

lo uždavė sus debesys ant tėvynės lais- 
‘revoliucio- vės, krikščioniu demokratų 
'ako, bijot! blokas suvaržė tą brangiau-'

REIŠKIA.
MtyviVj auk **za*ww> «

?s parup., Telšių apskr. Turiu ff 
gyvename, •veria atsišaukti,
T ... V... Iba kas apie juodu žinot
DlllonU DUlOnUS'n<-4t. už ka busiu dėkinga. (42) ■ 

t* i t vi:; evsm iii* noriž Dari*- M.LRUONA \ ALENT1N1EN1SKovokit brangus broliai tvarų, — jei ju* norit para - 
už piliečių laisvę, o mes rem- šyt PJ*
sime jus ir padėsime jums 1,311,000 pndet dar dvide- 
nugalėti laisvės priešus. i » n».

Šitą rezoliuciją pasiusi- 
mo Lietuvos valstybės prezi- ^jį^ja dėl

Toji žemė, ant kurios pa* 
šią laisvę, užgirdami prieš- viršio mes 
konstitucinius įstatymus. 1,311,000

Valentino. Užb*>riio«» kaimo, Luok&s rodžiu (Jewel*ry) Biznio. G«r* pn»« 
parap., TelAių apakr., keturi metai at- padarji pinigu. Darbo mokč; n«tal

kia. Turinti* pinigų ir norinti* prisi* , 
dėt maloni* ataiiaukti; plačiau pzail- 
kinsin per laUkų. GEO NOVICK 

’ 1240 Rruadvay, Oary. loJ

į iimt vieną nolį daugiau. Da- 
• bar —- jeigu jus sveriat 100, 

I svarų, kągi tai 
, ... -..-i- reisu* “vi musų Motinosdeniui Lietuvos atstovybei žemi#? ^iau reiškiate 

V negu nolu, bet v išvien — tas, 
įkutr r«iilci* iunis. Gvver.i-

PARDAVIMAI

“Duokit mums pinigų, t_ i _  •___ "
Nors komunistai balsuotojų 
daug neturi — jų čia yra tik 
apie du ii* pusė piliečio —vis 
dėlto ta moteris surinko apie 
70 dolerių. Komunistai gi
riasi, kad pirma “Tiurdžius” 
nenorėjęs duoti jų baliui lei
dimo, o dabar aukavęs jiems 
du doleriu, kad jie už jį “vo- 
tuotų.” Vadinasi, už du do
leriu" komunistai parduoda 
savo balsą kapitalistų politi
kieriams. Už du doleriu jie 
i irbut parduotų ir visus dar
bininkų reikalus, jeigu jie 
galėtų ' Tai ve, kokie is jų 
darbininku “prietemai.”

Ant galo k<;u.’inistas J. 
SajiUis apšmeižė per savo 
“Lala e” ir visas Nanticokt 
lietuvių moteris, sakyda
mas, kad j "s apsileidusios ii 
laikraščių neskaito. Žinoma,?

jų čia yra tik
• « • V• •

toj 
taip pavardę 
už Įos nieko 
pia?

Pasisakęs 
Velionis I ’ 
kur tas jaunimas, kur tie re
voliucionieriai, kuinų 1917 
nielajtš būdavo pilnos svetai
nėj? Čia tik pora tuzinų, sa
ko: ?ko jus nusigandot, kur 
jųš? AK gircH, komunistas, 
aš ravoliuęionjerhte, : ąš nie
ko nebijau! ’

Aš klausausi ir manau 
sau: O tu veidmainy, veid
mainy! Nieko nesibijai, o 
nuvažiuosi Brooklynan ir 
bijosi Želioniu pasivadinti!

Paskui šitas “revoliucio
nierius” atsidūrė ant “Ke
leivio.” Girdi, pirma žmonės 
jo bijojo, o dabar visi skai
to Maikį su Tėvu. Čia esąs 
jau progresas, tečiaus mes, 
girdi, komunistai, su “Kelei
viu” nesutinkam ir kovojam 
su juo. Ot, komunistų laik
raščiai, tai kas kita. Jie esą 
ir geri ir teisingi.

Aš ir vėl pamaniau sau: 
teisingi, kaip žydo bezmė- 
nas!

Ant galo Želionis pasakė, 
kad neužilgo komunistai tu
rėsią savo rankose Washing- 
toną: tenai sėdėsią sovietai. 
Užbaigęs savo spyčių, atsi
sėdo ant kėdės, išsitraukė iš 
kišeniaus dėžutę cigaretų, 
popierą nuplėšęs numetė 
ant grindų ir užsirūkęs lei
džia durnus, kaip koks Mas
kvos komisai-as. Iš publikos 
žmonės pradėjo šaukti, kad 
salėj nerūkytų, nes čia ne 
Brooklynas. Tuomet jis me
tė cigaretą žemėn ir uždė
jęs koją sutrynė. Žmogus 
elgiasi kaip t vaite!

Antras kalbėjo visiems 
žinomas keikūnas L. Prusei- 
ka. Jisai tuo jaus pradėjo 
apie Lietuvos stovį, ir išsi
traukęs iš kišeniaus “Kelei
vį” kur buvo laiškas iš Lie
tuvos rašytas advokatui Ba- 
gočiui, na, ir tuojaus užsi
puolė ant socialdemokratų, 
tam jie išvien laikosi su 

valstiečiais liaudininkais. 
: ’ruseika džiaugėsi, kad kle
rikalai išmetė iš Seimo už 
apykaklės Bielinį, Grinių ir 
^apinską. Gal da išmes, ša
šo, ir daugiau. Krikščionis 

demokratai esą gana gud
rus, gudriai darą, ir už tai 
mes komunistai jiems pade
dam

Pro. *ika pradėjo taip

_ > savo vargus, 
klausia publikos,

tokių šlamštų kaip komunis-! rėkt, kad n^v n.ij.sainas pro
tų ‘T,sisvp” t? “Vilnis” jos dėjo iš jo akių bėgt. Kiti pa-

WESTV1LLE, ILL.
Protesto rezoliucija prieš 

Lietuvos valdžią.
29 d. Rugpiučio, 19z5, 

Westville, 111., buvo laiko
mas visuomeniškas susirin
kimas X Šiokio svetainėje, 
207’- W. Main st., kuris su
sidėjo iš dešimts draugysčių, 
dėl protesto prieš Lietuvos 
valdžią.

20 d. birželio, šių metų, 
krikščionių-demokratų blo
kas Lietuvos Seime, nesilai
kydamas Seimo statuto, pi i- 
ėmė savo balsais įstatymus, 
varžančius susirinkimų 
laisvę, įvedančius mirties 
bausmę, neatsižvelgiant i 
tai, kad neteisybė Lietuvos 
valstybėje pasiekė tokio 
laipsnio, kad valstybės įsta
tymus niekais pavertė.

Kuomet Seimo krikščio
nių demokratų blokas su po
licijos pagelba išmetė iš Sei
mo pažangiuosius Seimo na
rius: Dr. K. Grinių, Ig. La
pinską ir K. Bielini, tik tada 
perleido Įstatymus tokius, 
kurie suvožė laisvės žodi, 
susirinkimus ir spaudą, ir 
Įvedė mirties bausmę už po
litinius prasikaltimus. Tekis 
Lietuvos Seimo valdonų pa
sielgimas stačiai sulaužė 
valstybės įstatymus (konsti
tuciją).

Mes, westviliečiai, maty
dami tokį nelemtą ir gailų 
Lietuvos Seimo valdonų pa
sielgimą, nutarėme vienbal
siai protestuoti sekančiai:

Mes reiškiame giliausios 
užuojautos šiems Lietuvos 
Seimo atstovams: _ 
niui, Ig. Lapinskui ir K. Bie
liniu! ir kitiems, kurie gynė 
laisvę Lietuvos piliečių, ir 
kuriuos žiauri jėga (polici
jos ) išmetė iš Seimo posė
džio.

Mes, westvilliečiai, svei
kiname jus didvyriai už jūsų 
drąsą, kad stojote ginti vals
tijos konstituciją ir piliečių 
teises.

Mes duodame didžiausią 
papeikimą Lietuvos Seimo 
krikščionių demokratų blo
ko pasielgimams ir jųjų dar-' 
bams, ir kartu protestuoja
me už pažeminimą ir išnie
kinimą Seimo atstovų ir pa
čios Seimo tvarkos. Protes
tuojame ir smerkiame per
leidimą prieš-konstitucinių 
Įstatymų, kurie panaikina 
spaudos ir susirinkimų lais
vę, ir Įveda mirties bausmę 
už politinius prasikaltimus. 
Tai ne krikščioniški Įstaty
mai, kurie, provokuoja 
žmogžudystę.

Mes matom, kad krikščio
nių blokas užgirdamas mir
ties bausmę, užmiršo kas yra į 
dešimts Dievo prisakymų 
(Neužmušk!).

Mes pasižadame visomis 
musų išgalėmis remti mora
liškai ir medžiagiškai Lietu
vos valstiečius, kurie kovoja 
prieš krikščionių demokratų 
žiaurią reakciją ir prieš lau
žymą valstybės konstituci
jos.
Broliai, kovokite prieš pa- 

sikėsinintojus ant Lietuvos 
Siliečių laisvės ir pažangos, 

les rėmėme visuomet visus 
Lietuvos reikalus su gausio
mis aukomis ir bonais, ma- Į 
nydami, kad išliuosuosime 
nuo Lenkų ir Vokiečių musų 
juvusią tėvynę, ir tada 
džiaugsis musų broliai ir se
sutės sulaukė laisvės savo

i

Dr. Gri-

PARSIDUODA GERAS PIANAS pi
giai. Matyt gal: bilc laiku.

11 Orvia Road. Arlington.
Tci. Arlington 1592-M.

Aš. Vicautas Pūkas, jieškau savo 
tėvo Simono l'uko ir noriu žinot ar 

j jis yra gyvas. Mano mama Margare- 
[ta Pūkas per sena ir dirbtuvėje dirbt 
! negali, aš esu per jaunas Todėl mr- 
rr.a nori ženytis su kitu kad galėtų už
laikyti šeimyną. Kas apie jį žino, ma
lonės pranešt-. (12)

VITO PŪKAS
501 Roulevard Base, Bayonnc, N J.Amerikoje, Lietuvos Seimui 

ir tiems Seimo nariams, *“
i rie buvo brutalinės jėgos
(policijos) išmesti iš Seimo, . . *♦
posėdžių salės, tai yra, Dr. I

• Griniui, Ig. Lapinskui ii • jųs negalit išsirinkt{
h. Bieliniin. Taipgi pa ' .geregnio draugo kaip Trine-j 
pmsime Amerikos ^etu" į ho Kartųjį Vyną. Kuom?.-; 
vos laikiasciuose. ;žiau vidurių nesmagumų,i

A. A. Appanaitis. pirm-iitao ilgesnis gyvenimas. Tri-!
V. F. Šlik?-, rast., Rezoliuc. nerio Kartusis Vynas išvalys 

.jūsų skilvį ir vidurius ir jtp 
i turėsit geresni apetitą, mie-į 
igosit geriau, jausitės geriau.; 
Jūsų aptiekorius arba par 
davėias turi ii savo krautu- P*™ idėjų. 'Mes vaikų oėturim, farmv

daug reiškia jutus. Gyveni* 
, mas yra saldus, nepaisant 

nesmagumų, ir 
kiekvienas nori kucilgiausia

Pajieškau Jono Kavviiaus. pirmiuu 
Jis gyveno Jersey City, N. J. Malo
nėk atsisaukt, arba kas žino jo adri- ą 
pmneškil. už ka busiu dėkingas.

KRANK BE1NARIS (42) 
48 Ridgevood St., Ikirchester, Mas s.

PARSIDUODA PUS£ DALIES TO
• NIK1N&S, biznis išdirbtas per 6 me
tus. Priežastis pardavimo — nesvei* 

*kata. Atsišaukit pas,
S. MORKIS

33 Valley St.. Laureneę, Mas*.

I
i
i

V. F. šlik?“, rast., Rezoliuc. i 
komisija: Kun. P. P. Zalin- 
kevičius, Andrius Yasaitis, 
Ignas Krivickas, Edw. Za- 
niercskis, Antanas Levickis.

Redakcijos prierašas: Rei
kia paguli westvilliečius, 
kad jie pakėlė savo balsą 
prieš klerikalų smurtą. Tik 
gaila, kad žmogus, kuris ra
šė jiems šitą protesto rezo
liuciją, buvo toks vienpusiš
kas: jis kalba visų westvil- 
liečių vardu, bet paramą 
prižada tik vieniems Lietu
vos valstiečiams, kurie ko
voja prieš krikščionių reak
ciją, tartum socialdemokra
tai visai nekovoja. Tuo tar
pu gi faktas yra toks, kad 
kovoj už Lietuvos laisvę so
cialdemokratai visuomet 
stoja pirmutiniai Į muši su 
reakcijos spėkomis. Ir tą is
torinę 20 birželio dieną, ka
da Lietuvos Seime klerika
lai sutrempė šalies konstitu
ciją, pirmutinis prieš tą 
smurtą stojo soeialdemokra-' 
tas Bielinis, ir jis pinnutiris 
susidūrė su ginkluota jų po
licija.

Liaudininkai nekuomet 
taip griežtai su klerikalais 
nekovojo, kaip socialdemo
kratai. Buvo laikas, kada 
liaudininkai -sėdėjo su kleri
kalais vienoj ministerijoj ir 
kartu su jais balsavo už pa
laikymą karo stovio. Žino
ma, tai buvo valstiečių liau
dininkų klaida, kurią jie da
bar ir patįs suprato. Bet so
cialdemokratai tokios klai
dos nepadarė. O tai ir vėl 
paroti o, kad jie yra tvirtesni 
ir nuosakesni kovotojai. To
dėl protestuoti prieš Lietu
vos reakciją ir sakyti, kad 
mes remsime tiktai liaudi
ninkus, kurie kovoja prieš 
tą reakciją, yra perdaug 
vienpusiška ir Įžeidžia so
cialdemokratus, kurie dau
giausia už Lietuvos laisvę 
kovoja.

LAWRENCE, MASS. 
Klaidų atitaisymas.

“Keleivio” 37-tame nu
meryje tilpo iš Lawrence’o 
pranešimas po antgalviu 
“Bendras Frontas ir Atskai
ta,” kur aukavusiųjų var
duose Įsiskverbė keliatas 
klaidų. Buvo pasakyta, kad 
po .$1 aukavo V. Stručinskas 
(ir kiti), o turėjo būti: V. 
Tručinskas.

Tarpe aukavusių po 50c.! 
buvo parašyta 0. Jemene ir 
Ig. Stručinskas, o turėjo būti 
O. Lcnienė ir Ig. Tručins- 
kas.

Klaidą atitaiso J. Savin- 
čius.

PARSIDUODA 2 lotai, vienas 
30x125 pėdos — 330 lotas, ant
ras 60x125 — 700 lotas, taipgi 3 
ir 3 ruimų medžio trioba, par
duosiu už 28 šimtus. Parduosiu 

sese: * žaborskienėt;; jie gyvena apie greitai, nes perku namą ir reikia 
už ks uJ pinigu- Savininkas; (42)

P. SU BLINSKAS
416 Hart St.. Chicago, UL

Pajieškae brolio Antano Ziątiko ir

Chicago, III. Patys ar kas kitas malo
nėkit suteikti jų adresą, 
širdingai atlyginta. Turiu labai sva- 
bų reikalą. (43)

JUOZAPAS ZINT1KAS . - 
124 I*ine St.. Elizabeth, N. J.

PAJIEAKAU VAIKINO. kuris my
lėtų eit ant fanuos gyventi ir norėtu
mėm, kad jis butų musų augintiniu —

PARSIDUODA 6 STALU PUL«
RULMIS ir visi įrengimai. (43) 

M. BUSLEY
943 Wcstern are.. Lyną, Masu.

.. ■ -> >. • virta ••‘10,000, žemė visa dirbama. kOveje. Spaus atneša sakius ir akrų. __ \
kosulius, bukit prisirengę ir užrašysim tų farmų ir atiduosim d i- ■ •ii •* *r • • v a '4"~ --------- '*——:laikykit Triiicrio Crougn 
dative pas save namie. Jei 
šitų gyduolių negalit gaut 
jūsų kaimynystėj, rašykit 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

su gyvuliais ir padarais. Mes 

dus tinkamam žmogui. Gali atsišaukti 
ir ženotas su mažai vaikų.

Aš taipgi esu Real Estate ir turiu 
pardavimui visokių farmų i-.,’, 
brangių, kokių tik kas nori, su gyvu 
liais ir be gyvulių, ant pigiausių iš

čia ir mokjkla ant vietos, miestas ne
toli, prie gerų marketų, apielinkėj 
gyvena 150 lietuvių. ( *5»

K \ZIMIERAS ZVIRGDAS
R. 1. 57, FOUNTA1N, MICH. !
------------ - _ - -__ _  •

PARSIDUODA LAIKRODŽIU 
KRAUTUVE

Per daugeli metų išdirbtas reikalas,
pigių ir geroj vietoj biznis, turi gerą vardą. 

: Parsiduoda dėl savininko nesveikatoą 
I ir turi būt greitai parduotas. Kreipę 

mokesčių. Už (<> akrų $3,000. Ražnyt kitės šiuo adresu: (44) t
854 Bank St.. WATERBURY, CONNj

FARMOS

Darbininku.
APSIVEDIMAI

JIEŠKAU DARBO Bl ČERNĖJ, , u 
patyręs darbi* atsakančiai; kalbu lie
tuviškai. latviškai, lenkiškai ir ang
liškai. Darbą norėčiau gaut Bostouo 
apielinkėje.

?.l. KARAS
99 Evudvin avc., DorvhcsU-r, Ma s.

PAJIEš.itU senyvos moteries p.*ie 
dabojimo namų ir vaikų, malonėkit 

'atsisaukt šiuo adresu:
MRS. A. VAlTKEVYčIENi;

4620 rii::i< re st., Pittsburgh, P...

PARSIDUODA GERA ŪKE
Ibriežastis pardavimo yra staigi 

mirtis mano vyro. Ūkė yra di<kl& 
Visokiais atžvilgiais moderniška. Eu4 
dinkai visi geri. 2en.ės yra 280 skė
riai, virš 120 akerių dirbamos, apie 

i 75 skėriai, didrlio miško ir daug ga-
-- — .

visos . mašinos prie ūkės ir truka*. 
Pusantros mailės į miestelį. Ūkė ver
ta apie $15.000; aš parduosiu visai 
pigiai, r.es negaliu pati apdirbti. 
Kreipkitės pas: (-)

MRS. K. MEŠKAUSKIENĖ ; 
R. F. D. 2, COLCHESTER, CONN.; 
Te). 48, Ring 12. j

Pajieskau draugės apsivedimui, 
našlės arba merginos, kuri butų pro
tinga. Aš esu vyras 33 metų amžiaus. 
Norėčiau kad butų tinkama prie biz
nio. A MAICUS -------- „
193 Grand st.. Bos 139, Brooklyn,N.Y. nykių. Raguočių galvijų 18, arklių 2;

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, aš esu 30 metų, nerūkau 
ir munšaino negeriu, atrodau gražiai. 
Čia nėra lietuvių -merginų todėl ma|r>- 
nėėiau susipažinti iš toliau. Su laišku 
malonės prisiųsti ir paveiksią. i 

JOHN ŽILIS
P. O. Box 92, NvrthianĄ M;eh.

•» t

FARMOS! /
t' Visokios fačr.ros parsiduoda pigiaį 

fti TIRE A I tu*tu> malonės arčiau susipažinti. Aš miestų ir prie vandenio! Męs turimą> vJJIIVlrtl 33 metų, į pėdų. <» ęplių, .Su pir- visoktų tarmį *nt pardavimo, kokių
mš laišku malonės j-n iųst ir? saro,tilt- r.otčamjėk Klaųfetitet < ’;(42) •

■ ’ " ’• ' If ;; ANTAKIS $ARKUN411Š IR
. 'i iOKUR-ifi
) H ^.11.

i FARMOS.

—----------------------------------*£.•••{ <■ y. •----------------

MOTERIS, ku-į ^ut-iktų gyvent ar.t . ..... . _________r„___ ,
ūkės ir kad galėtu prisidėt su kigk New Jerei-y ' valstijoj, prie turgaunų

Pajieškau Vinco Kolišio. jis gyv>- vi į 
So. Bostone per 20 metų ir sksu ia- 
vo “Keleivį.” Iš amato — kriaueies. 
Malonės atsišaukti arba žinantieji 
teiksis pranešti. CHAS ZIGMAM 

1000 Sidney Street, St. Lvuis. Mo.

paveikslą. C. M. J.
! 2923 Ša. Emerald avė., 1 fl. reur

CHICAGO, 1LL.

Gerbiamos merginos ar našlės, ku-

t
__ ____ *______ Į
SergeantvUie, K j. ,j

Pajieškau draugo Antano JuozapC- 
no, Anykščių mies’-eiio. Utenos apskr. 
Jau 3 metai Amerik< je. Malonės atsi
šaukti arba kas a;>: • ji zir>-.. t ik is 
pranešti. JOS SNIUKA
5676 Trentoi: st., Iktreit, ?.li-. h.

J^,b^Lm’n: ?^usiP S±iMnuSSt Me’I

Stasio ' FPajieškau Stasio ' Belaševii iu.’-. 
kokį laikų gyvenusio po ad-esu: >35 -- - j>as jj Vlrj

Mik'.'ckas. 
1ūetu-

Ma

Slreet, Chicago. 
reikalų Juozas 

Agotos Kslaševii iutės sunu.;.
VINCAS KAUNAS 

718 Na. Montello st., Montci!

Welis 
swbų

voje.
*•1 Q

Gerbiami Draugai ir Draugės:
Atraskit liuesą laiką ir pa rūšy L: t 

man laiškelį.

1913 metais aš atvykau į laim 
Ameri'U ir laimingai -ryvenu. S 
tau mano draugą "Keleivį" vir 
metų ir neatradau nė vieno paji“ 
ji:n<> iš mano krašto. As paęir 
Kauno guli.. Telšių apskr, Va 
valsčiaus. Patilčių kaimo.

ANTANAS STIKE1JS
Getieral Deliv., St. Paul, Min:i.

ru vyru jums ant visados ir tikrai my
lėsiu. Aš turiu gražų gyvenimą Lietu
voje. tik stoka pinigu ir negaliu gerai 

I pradėt gyvent. Esu išmokęs gerus 
į darbus, esu 44 metu, nevedęs. Plates- 
i nes žinias suteiksiu per laiški. Mer
ginos malonės atsisaukt nuo 30 iki 45 
metų amžiaus. (4°)

MIKLIAM RIMKUS
P. O. Boa 14, Ken-ington, Conn. 

------------------------------- —------------------j namas, 2 bamės,

rašykit mums. Mes prisiusime jums 
katalogu^ ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai farmęriai toj apie* 
linkėj. (42)

PILYPS and M ATTIK
R. 2, Bos 83. Scottvillc, Midi.

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės, vidutinio amžiaus, 
turinčios kiek turto ir mandagios. Aš 
‘■su pasiturintis; platernias žinias su
teigsiu per laišką. Malonės prisiųst 
savo paveikslą. (4->)

M R. S. O. S.
Box 583, New Britain, Conn.

KARMA PARSIDUODA
75 akru ant Statė Road, tik 5 minu- 
s važiuot iš miesto, 10 kambarių

5 kiti budinkai, 14 
_ ., ... rkiiai, vištų, įran

kiai, mašinerija, vežimai, derlius vi- 
•’ sekios rūšies, pienų paima po 10c. už 

kvorta. Kaina už viską $4,500. J mo
kėt $1,500. Turi būt parduota greitai. 
Rašykit angliškai. (44)

MRS. WHITNEY
Box l$l. Saratoga Springs, N. Y.

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajii-akoji- 

i rnus apsivedimų. įvairius praneši- 
i mus. pardavimus, pirkimus, skai

tome po 3c. už žodį už syky. No
rint tą patį, apgarsinima pacalpm. 
kelis sykius, už sekančius sykiui 
skaitome 2c. uz žodi už sykj.

I "Keleivio” skaitytojams, kūne trr 
: užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
; pirmą >ykį skaitome po 2c. t ž žo'lj.

Už pajie -kojimus giminių arba 
draugų skaitome ųo 2c. už žodį 
pirmą sykį; norint tą patį paj eš- 
kojimą taip.’, t ilgiau, skaitome po 
1c. už žodį už kiekvieną sykį.

! "Keleivio" skaitytojams, k*trie 
! tur užsiprenumeravę laikraztj, už 
; pajreškojimus giminių ir draugų 
; skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
; už žodį.
; Pajieškojimai su paveikslu rre- 
; kiuoja daug brangiau, nes padr-ry- 
’ mas klišės dabar prekiuoja b*an- 
giai. Todėl norint talpint pa/eško- 
jiiiią su paveiksiu, reikia pi siųst 
fotografiją ir klaust kainos

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

PARSIDUODA KARMA
106 akrai su gyvuliais, 7 mailės nuo 

Nas'nua, N. H. Kaina $3,200. Sutinku 
mainyt ant namo. A. DYM3A (44)

R. F. D. No. 1, Brookline, N. H.

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, ra 

šukom, verstiniai 
balandžiai visokiu 
spalvų. Ant or- 
lerio prisiunčia 
į visas dali* Su
vienytų Valstijų. 
Su užklauaima 
ašykit laiškus.

(44)
GEORGE BENDORAITIS 

520 Wiison St.. IVaterbury. Conn.

Geriausi Laiškai
Su gražiomis dainomis ENTRA dėl 

Kalėdų, už $1.90 duodame laiškų 
ir 60 konvertų. Visados parašykite 
kokių norite. Adresuokite: (42)

GRiKSONO SPAUDA
233 N. Clarion Ste I’hiladelphia. l’a.

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos r.ba
lams. Be kvapczio. Stipru
mas ir tyrcrr.aa nepakeičia
ma*. Be dcocūo ir neatsi
duoda. Imkit Keilugg's. nu
piltas Laboratorijose.

Z" Geras paprotys
Kaudok’t Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos edą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

runaki.r* pleiskana', t. cvarbtaisi 
nrieij jraiiu plaukų.

Nusipirkite bonka 6S** šiandien 
pa, .iro va:stiiir<a. ?$• tuomet 
siua.iaaa tieaoj ii laboratorijom.

F. A D. RICHTER. & CO. 
Berry & South 5tb Sts. 

Erook ; n. N. Y.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

KELLOGG S
TASTELESS CASTOR 011



6 K £ h fi 1 V i S
T

Humoristika
prisilietė prie savo kasdieni
nio paprasto darbo.

Kada Juki grižo namon 
jis nustebo, kad žmona netil 
neišėjo jo pasitikti, bet — i 
vakarienė neprirengta.

Tai va, ką reiškia visa ta 
vo meilė ir visi pažadai! — 
?ušuko vieton sveikinimi 
Ine-ko.

Dar vieni metai kaip me 
edę, o tu jau laikai šlapei 

mėlynoje vazoje paveiksi: 
svetimos moteriškės. Tu my- 
i šitą biauriaią moterį dau 
pauananęs, daugiau savo iš 
ikimos žmonos!

—Ine-ko, ką tu kalbi — 
ginčijosi supykęs Juki. — 
Juk tai atvaizdas mano gar
bingojo tėvo. Aš radau jį 
ratvėje ir paslėpiau patiki
moje vietose.

Ine-ko užsidegė iš pykčio.
Ir jie stipriai susibarė.
ir kaip tik 

iro jų namą 
;ų kunigas, 
jamių aidus.

—Vaikai 
ventasi<

i

VEIDRODIS.
Japonų humoreska.

Viso 50-60 metų atgal 
veidrodis japonų sodžiuje 
buvo visai nežinomu daiktu.

Mergaites apie savo gra
žumą sužinodavo tik iš žo
džių "savo mylimųjų.

Bet syki vienas jaunas ja
ponas rado gale sodžiaus 
mažuti kišenini veidrodėli, 
matyt pamestą europiečių 
moters.

Pirmą syk gyvenime Juki 
pamatė tokį daiktą.

Jis apžiurėjo naują radini 
ir — savo nusistebėjimui— 
jame pamatė bronzinės spal
vos veidą su juodomis aki
mis.

Juki krito ant kelių ir vis 
žiūrėdamas veidrodin tyliai 
prakalbėjo:

—Juk tai bruožai mano 
brangaus senai mintsio tėvo,: 
kokiu gi budu jo atvaizdas į 
atsirado čia? < ‘ '
man., Prana5Tst^ iš aukštu- njgas žiurėjo nenutraukda
mas? ..... . imas akių.

Jis nusilenkė prieš atyaiz- po jis žemai jam nusi
etą ir rūpestingai suvyniojęs lenke, 
tą neįkainuojamą brangeny 
bę įsikišo rankovėn.

Vakare grįžęs namon pa
slėpė paveikslą į mėlynąją 
vazą. — Apie savo radini 
žmonai jis nesakė ne žo
džio: bijojo, kad neišplept- 
tų.

Bet patsai Juki niekaip 
negalėjo nusiraminti. Jam 
prisiėjo po kelis syk dienoje 
metus darbą grįžti namon, 
kad slapčia pasigerėti tėvo 
atvaizdu.

toje minutėje 
ėjo gerbiamas 
kuris išgirdo

mano, — tarė 
žmogus, pradary

damas širmas.
—Ką jus čia darote?
—Šventasis tėve, — sušu-

. ,<o Juki — mano žmona išė
jo iš proto.

—Tėvi
—mano vyras slapčia užlai-; 
ko atvaizdą kokios tai sveti-1 
mos moters. Aš jį radau mė- ’ 
lynoje vazoje. Žiūrėkit!

- Su tais žodžiais ji perda-
Gah^ būt tai;jam veidrodėlį, Į kurį ku-į 

i 
i

—Vaikai mano, — prata-- 
rė jis:

—Liaukite savo tuščius 
ginčus. Jus abu neteisus.

—čia yra atvaizdas di
džio ir garbingo šventojo. 
Aš privalau išnešti šitą at
vaizdą su savim ir saugoti 
tarp šventenybių musų mal
dyklos.

Su tais žodžiais jis iškėlęs 
rankas palaimino jaunuo
sius ir išėjo, išnešdamas su

skundėsi Ine-ko,

Siuvėjas.
Aprašysiu 
aš kaip yra. 
Ne papeikia, 
ne jiagyrą. 
Kaip siuvėjui 
atsitinka. 
Kaip jam siūti 
sviete tenka.
Jei kur yra 
daug mergelių. 
Tai jam linksma 
ant akelių, 
Tenka siūti 
kelnes vienas 
Iš palengva 
kelias dienas.
Jo širdelė 
čia linksmesnė. 
Jam čia rietą 
daug smagesnė: 
O jei yra 
kelios štukos. 
Tai ant vienos 
kojos sukas.
O merginoms 
to ir reikia, 
Kad siuvėjas 
joms pamerkia: 
Valgą! duoda 
gerus pietus. 
Kad paliktu 
jis ant vietos.
Bet jei nėra 
kur mergelių.
Tai siuvėjui 
daug vargelių: 
Tik pradėjo 
jisai siūti, 
-Jau nubodo 
iam čia būti.
Jis čia baigia 
greitu laiku, 
O čia prašo 
siūti vaikui; 
Tai siuvėjas 
galvą kaso: 
Nėr merginų, 
blogai esą. K. M.

Girtuoklio daina.
Kinku-linku, kinku-linku, 
Filui laukai darbininkų, 
O man šventė karčiamoj, 
Vakar, šiandien ir rytoj.
Kinku-linku, kinku-linku. 
Pilni laukai darbininkų, 
O aš miegu patvory, 
Čia man niekas nerupi.
Kinku-linku, kinku-linku, 

. .. — j-, laukai darbininkų,
. savimi veidrodėli, buvusi Aš sau giedu kaip gaidys- 

Jo žmona gi Ine-ko nie- priežastimi nesusipratimu. ‘ n Vac
.........  " " “š. N.” ‘kaip negalėjo suprasti, ko

dėl vyras taip tankiai pradė
jo vaikščioti namon, ko jis 
niekada nedalydavo. Po ne
kurto laiko pas ją atsirado 
įtarimas ir ji pradėjo sekti. 
Jai pasisekė. Jam nematant 
įėjo į kambarį kaip tik tuo 
momentu, kada Juki vazą į 
rietązkėlė. -

Jam išėjus, ji tuojaus pa
kėlė vazą ir išėmė iš jos 
veidrodėlį. Čia ji ant syk su-. 
prato baisiąją paslaptį: 
veidrody ji pamatė moteriš
kes atvaizdą.

Tai ve kodėl Juki, kuris 
apsimetęs tokiu geru, mylin
čiu ir ištikimu — taip tan
kiai grįždavo namon!

Jis eidavo gėrėtis atvaiz
duotos moteriškės!

Pilna pavydo ir pykčio ji 
dar pažvelgė veidrodin.

Ji nustebo, kad Juki galė
jo joje rasti gera — juk akys. 
kurios į ją žiurėjo buvo pil
nos neapykantos ir pykčio. ■

Ine-ko apsiautė sunkios ir 
liūdnos mintys ir ji net ne- j

------------------- - -----

L1TTLE JUL

Polka-kokietė.
Pusk, pusk, 
Nors uždusk,

Dūda—muzikantas !
Aš berniokas
Ne ant juoko—

Tikras miesto frantas!
Tu, mergytė, 
Duok rankytę,

Triptelėk kojyte!
Tai Į šalį, 
Tai pro sali

Žybtelėk akyte!
Ajisisuk
Ir išspnik,

Bėk toliau prie kito!
Taip vadžiosies 
Tu už nosies

Iki paties ryto!
Pusk, pusk, 
Nors uždusk,

Dūda su kliarniete!
Juokus krėsk, 
Bete neliesk,—

Tai polka—kokietė.
Dūdelė.

O kas mane pabaidvs? 
-------------- 1

Žemaitiška “Polkialė.”
į Tra-ta-ta-ta! Tra-ta-ta-ta! 
Nauji bata, nauji bata. 
Seni pada, seni pada— 
Šokti mada, šokti mada!

‘ Nusimovęs kepui ialę, 
? Apkabinęs mergužialę, 
J Suk aplinkui, suk polkialę, 
i Nesigailėk patkavialių.
; Tra-ta-ta-ta! Tra-ta-ta-ta! 
i Seni bata. nauji pada.
i Šlapi kakta, šlapi kakta. 
Polka mušta, polka plakta!

<

Ulia-ulia, ulia-alia!
1 Susipynę už rankialių, 
i Sudarykime ratialį,
■ Meskim aukštyn nosinialį.
Ulia-ulia, ulia-alia I
Šokt nemoku, tripti valia! 
Dar supinkim lenciugiali, 
Dar po vieną bernužiai]. 
Dabar pora už poros, 
Kam neteko—už tvoros! 
Ulia-ulia, ulia-alia! 
Tai žemaitiška polkialė.

Dud a-muzikantas.

I

i

I
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I
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į^UO jSKDRiMO, tEONATiZMO,
DIEGULIO. SUSIŽEINNU 

Visukių Manių G dinų 
ir Sastiitim

Pereina be deginimo

Stebėtinas Linimentas

te

(DON 
uvvtN< e ---- -.T' 
žš;- 
r?

Naudojamas Atletikų

HARVARDO - HOLVCROSS 
COLDMBIA ■ - NOTRE DANE 

ir kitų pirmaeilių sokįt'ų

Padaro Draugais kurie Vartoja

k
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KNYGOS
iš Lietuvos

‘nė knygų Įgijimo, 
.o *.i, tiluii iinrb«i Lietu- 

M llliiUS BEN'liROVŪ 
amerikiečiams lietuviams 

<i įr užię ir turic.ingų knygų 
<>» kainomis. Knyya sura- 

n vėliau.
______ . iliustruota, nū- 

nr-ęinį popuieraus n.ukslo žur
nalu ”KULTl’RĄ.“
Kaina n:et .ris Amerikoj ir už- 
sičiuose yil, pusei meių $1.50 
J.ictav.. e metams 20 litu. Pu
sei metu 12 litų.

Adresas:
KI LT' ROS BENDROVĖ 

1»VAR4) GATV. 24. 
ŠI A L l.l Al. LITU GANIA.

K-;»?r..tvvin<' 
U t h ' 
' j"‘

$a
Liew . .

Už- išakyk it

Į

GAUNAMAS JUS APTIEKOJE
Arba pasiųsk 50c. už bonką išbandymui Barreit Liniment Ct>., 25 Huntington Avė. 

Boston, Mass.

Karčemoj.
Baltrus vaikščioja po stal- 
piktas, brauko degtukus; 
sako žvdelkai: “Jei tu;

i

Nuaipirkit knygą vardu:“KAS YRA RUSĮT S0- iw~7’’varda:, vietų respublika?” Naujos knygos!
------------------------ i VIRĖJA. Praktiškas šeimininkės 

Į vadovas, 296 puslapiai; 1051 pamoki- 
‘nimni. Spaudinis Lietuvoje. Kaina 
j du doleriai.
į NAMINIS GYDYTOJAS IR AV- 
t iiEKA Purašt- medi.ir.o <lal.t_:rui. 
| iP daug uL kirų re> eplų pusigyds ■ 
i’i pąėuun S*tc be daktaro, nuo vis«^

HOMEOPATIJOS KNY'GA, gy<n- 
mA žmutuit ir gyvuliu be gydyto/i 

Parašė Eckermanas. Kalima

i >A ILYDP. palatinės st&horiums.

ŽENTAS įsKILMĖJE, komedija 
lt;-.->trui. Kainu 4<»e.

: Jei Nori Žinoti
J Kas įkilusi Lietuvoje, plačiame 
i pasaulyj-, ore ir ant vandenų; 
' gy /enu artimieji kaimynui,
! kok • ju gyvenimas ir kulturinii 
k plėtojimasis 

į Skaityk “Trimitą” 
k Jame .“•si visa trumpai, aiškiai 
, ir vi-iems kalba pa-
>. apiv naujausias išradi-
k muš. ,va:riav“;vs nuotikius įvai- 
1 riu tautą i.- žymesniųjų žmonių 
‘ įvairiom.' i-norLoso. gražiausių 
‘ niv?i':s!■. tiek lietuvių, tiek ir 
i l.it . tauta gyvenimo, žiniti, 
k straipsnių vargiausiais dienos 
' i:l .-..-i . daag gražiu rpysa-

I:; žy’ncsniv.ią lietuvių jr kitų 
' taši.’i rašytojų, įdomiausių įvai- 
, r<•: ■ o :. juoką, poilsio valandai 
* ir dai:v-ii.-sg naudinga iiasiskai- 
1 tymų.
» ‘Trir-.it.-’.vienas turtingiausių 
‘ n- pigiau. ?ą lietuvių laikraščių.
1 Ei :;, k.; savaitę ketvirtadie- 
; -..ais, knygos formato 32-4$ pus- 
I ta pi;:.
i Prenumeratos kaina šių metų 
‘ antram pusmečiui: 
; Lietuvoje—6 litai, 

niuose—!’/♦ dol.
TRIMITO” adresas: 

Laisvės A!. 26 Nr.

I

I 
I
I 

i'

I
su Pa- !

•jeikslais

- ...>nan degtinės neduosi, tai as 
:au karčemą uždegsiu.”

Žydelka: “Niu, jei tu man 
karčemas uždegs, tai aš tau 
kepurę nutroiksiu..”

Nedėkingas ubagas.
Pas ūkininką užėjo uba

gas ir prašo pavalgyt. Paval
gė ir išeidamas sako: 
už gerą širdį.”. •, į

Gaspadinė: ’■ “Ačiū už ge- 
■ą širdį, o už barščius tai nei 
dėkų nereikia. Visą bliudą 
nevidonas išryjo ir nepadė- 
kavojo.”

Merginos sugrąžytos. munistų tvarką soviėtij Ru- 
Lietuvoie žmonės kalba, sijoj.

kad visos merginos, kurios Knygutė parašyta labai 
tik pastaruoju laiku išva- lengva ir gyva kalba. Ame- 
žino ja Amerikon, parva-^°.je_josdamekasnepar- 
žiitoja vis sugrąžytos. įdavinėjo. Keleiviui pasi-

_____ š. įsekė gauti jos tik keliasde- 
Kaip krikščionių valdžia Jimts egzempliorių, todėl 

kovoja su kirminais. ^?,s non ją gauti, tepasisku- 
Lietuvos miškus užpuolė, na. _

kirminai. Krikščioniškoji i Kaina pk 20 centų, 
valdžia, norėdama «P^i 'arba štampų už 20 i-----

centų “Keleivio” redakci- į aTC- CHctgikig.
jai, ir tuojaus gausite “Kas į ' 
yra Rusu Sovietu Respubli-į 

Įka.” ‘ " J
; peršergėjimaF^- i

• t
Pastaruoju laiku vi.<okio.< nesąži

ningos firmos pradėjo išdirbinėt j>a- 
rv.-ią K.\TRO-l.EK va.:-t:>, kuris tig
rai yra pagarsėjęs kaipo vicnintčlis ' 

i geriausias vaistas nuo skilvio katajv.’T 
i Tos firmos bando patgiky tokius be 
'•ertės vaistus nepadeda mos vardo! 
(KATRO-LEK). nes žino, kad už tokį' 
prasižengimą butų nubausti; bet pa-i. 
leisdami bevertį vaistą panašų dėl to- ' 
kių i:gu bando gaut dolerį ir apgaut Į 
b*.turčius. Todėl šiuonti persergstame 
visuomenę, kad nevartotu kitikių pa- i 
našiu vaisią, bet turėtu pas save 
;ingą KATRO-LEK išdirbtą vien 
pačius išradėjus.

W. VtJJTASINSKI PRVG €O.
114 Brighton St., Boston. Mass.

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda
iš sekamų skyrių:

1. įžanga.
2. Vadinamoji PYoletaria- 

to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos

Ač*iu Diktatūra. . 1 r
Pasaulio Socialistinė' .'u viršum 120 paveikslų. Kainu $1.00.

l teatrui. Kainu 4Pe.
’ Visos knygom iš Lietuvi i.-*.
i

4. ]
Revoliucija.

5. Atgal j Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips- i 

niuose yra sutrauktos visos 
žinios ir visi faktai apie ko-

• . . ■« • . T"»

NUPIGINTOS KNYGOS.
ŽINYNAS. O:sxew.-.kij spaudi.s. 

! 332 pus!., gražiai apdarytas. Kaina 
• iki spalio tik $2.00.

TIKRI JUOKAI. Juoką knyg-.lė. 
206 pusi.; 85c., dabar 50c.

PORTUGALU JUNYšKOS MEI
LIŠKI LAIŠKAI. 14* pusi., buvo $1, 
dabar 50c.

DIDYSIS SAPNININKAS, su dau
gybe paveikslų. 1;6 pusL, kaina 75c.. 
dabar 60c.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS — 
kiti ją vadina: Juodąja knyga. 6x9, 

14 pusi apdaryta. $5.00, bet. iki spa
lio mėnesiui tik $2.50.

PASLAPTYS MAGIJOS, 
dabar tik 75c.

Pasiskubinkite su orderiais, 
•ralima gauti. Reikalaukite

t
!

Krikščioniškoji i 1 nsiųsklte du Cie^imtukui/_;.uksirr.c jūsų užsakymo.

savo valstybes turtą nuo to 
bruclo, žada visus miškus iš

siųsti i užsieni. Pasilikę be 
maisto, žinoma, kirminai 

Na,- irbedie- 
kalba, kad kunigų 

nesirūpina Lietuvos

. turės išstipti, 
'viai vis 
valdžia 
gerove ’.

i
t

I

Viso labo.
Viso labo
Iki grabo

Veliju aš jums.
Ir darbuotis, 
Nenustoti

Drauge čia su mums.
Eiles kalti, 
Tautą kelti .

Kol akise susidrums.
K. M.

t

t

V•5 f imu

I

SNEEZER

Kai r.a 

kol Ja 
naujų 

.? dovanai.

f
I

i: PfrmzF 1
Karta '

Lietuvių; 
Kalboje .

t.
-M*-.

• kų tik 3 po (psadM

Nauja Lietuviška 
BIBLIJAI 

SATYROJE
mirr* Bibdjss 5*5x8 tari 388

ir S TV p^retodcUrs. Lakti 
jrteta: ir na.tdinc* kJeLvjtnai y.natoi.

akar-y*<maa ttą DibKj* ir iė- 
m>\Lamos j paveikxi£Jh^. (kurte per» 
stato kxj buvo pirm virime mieto 
ir iki užgimimui KroOtta»« ui/air® vi- 
£R3 mvo vnrcitf ir .**>*•*• ***"
kii kMrą b**® žH-
taus valiarar

KAINA TIK
Knriati fis piriea*

| Ei^reco ar Partv X‘ecry
► rfv, ►*»»•* Hiške

I “KELEIVIS” ;
255 Braaduay, 
So. Bestos. Mass

Ij 
f

i

Senorė* Lietaviy žinyčia

BufvUčia jot tuntų. Ypatingai dabartinfla 
. _ kfekvianu taHtų perskaityt, nes tik tada

suprasti Dievo būtinumu.
Knyga didelio formato, turi 27! puslapį. Kaira — 11.00; Pini

gus gailina siųsti popierini dolerį acbp. “Money Orderi.” AdresuoŪt 
sekančiai. ;

"KELEIVIS" 25* Broadvay, 80. BOSTON. Mar^

v
%

’r . »>
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(tams. Lietuvos darbininkus 

žiama siųsti i Moroko
1 ar Į kitas tolimas Francuzi- 
j jos kolonijas. Jie turi būti 

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) | aprūpinti darbu pačioj 
.        Franeužijoj. Darbininkai 

gauna 150 frankų mėnesiui, 
o moterys gauna 110 fran
kų mėnesiui su valgiu ir bu
tu. Paskutinėmis dienomis 

- ........ . —— jau užsirašė apie 700 darbi-
Maiiampolej buvo išvogta gimnazija, šiemet “Saulės” ninku, kurie turi pristatyti 
hnynvi’.;., K’unctJin n.j.nv. n,.. vadovybė i>uvo Rodymų, kad jie yra dirbę 

remontuoti. minus j žemės ūkyje. Kelionės išlai- 
1 įdas padengia kontora.

Pirmoji grupė iš 300 dar
bininkų dabar išvažiuoja iš 
Klaipėdos specialiu garlai
viu.

Kelinta diena prie Fran- 
euzų emigracijos biuro stovi 
žmonių minia ir laukia... Pa
klausti* ko laukia, atsako: 
ugi važiuojam Į Francuziją 
duonos jieškoti... Daugiau
sia vyrų, bet yra nemaža ir 

i moterų.
- - - ---

nitams.
_________________________________ ■“

^rr-j-irtrur

KAS IŠPLĖŠĖ MARIAM- KAIP KUNIGAI APGAU- 
POLĖS BAŽNYČIĄ? DINĖJA DARBININKUS.

Buvo jau rašyta, kad šių Plungės dvaro rūmuose 
metų 14 dieną rugpiučio tilpsia Plungės “Saulės”

bažnyčia. Nuostolių padary- Draugijos vadovybė buvo 
ta nedaug, nes išnešta liktai nutarusi i 
du komunikantai, kurie bu- būtent: apdengti nauju sto
vo nebrangus, nes tik vienas gu. Pralotas Alšar“^ 
jų sidabrinis, antras gi mi- ne šiam darbui aflikti___
singinis, tik paauksuotas. pasamdęs į'.

Tečiaus kunigėliai pasi- Verki, kurs jau 1 
naudojo iš tos progos ir su- apsiėmus 2 stogu dengti, bot 
rinko labai daug pinigų iš dėl gero uždarbio (apie 
tamsių žmonių. Per žolinės 1,500 L) metė savo darbus ir 
atlaidus jie apskelbė žmo- atvyko 
nėms “i...........
laimę,” 
krepšius vaikščiojo tarp mi- kus jau susitarė su kitu

ųskas Kau- 
aflikti buvo 

pasamdęs piL Augustiną 
Kaune buvo

i Plungę. Vienok
didelę bažnyčios ne- Kretingoje jam buvo pra- 

o paskui pasiėmę nešta, kad kanauninkas Sen- 
i;

nios, kaišiodami kiekvienam todėl Velkiui šis darbas ne- 
po nosia, kad duotų aukų. teksiąs. žmogus liko dvieju 

Davatkos ir šiaip tamsus aukštų kunigų apgautas, 
žmoneliai krapštė iš kišenių 
paskutinius savo litukus 
dėjo “dvasiškiems 
liams” i krepšius.

Matant šitą bizni, kila 
klausimas: kas apvogė Ma
riampolės bažnyčią? Ar tai 
buvo tikrieji vagis, kuine 
viską vagia, ar gai šita va
gystė buvo papildyta “iš vi
daus,” kad davus kunigė
liams progos pasipinigauti?

Žinoma, neturint faktų 
negalima to tvirtinti. Bet to; 
kių atsitikimų yra jau buvę. 
Tik atsiminkim apiplėšimą 
stebuklingos panelės šven
čiausios'1 paveikslo Čenstaka
vo j! Buvo išplėšta už 15,- 
000,000 rublių aukso ir dei
mantų. Kunigai tuomet kei
kė “bedievius” ir rinko au
kas padengimui nuostolių. 
Bet vėliaus išsiaiškino, kad 
tą “stebuklingą” paveikslą 
apiplėšė patis kunigai su sa
vo viršininku kun. Macochu 
priešaky.

Jeigu taip galėjo atsitikt! 
čenstakavoj, tai kodėl ne
galėtų Mąriampolėj?

VELTUI LEIDŽIAMI 
PINIGAI.

Kaip atskiro asmens, taip 
ir valstybės piniginio ūkio 
pagrindas yra sveikas iš- 
skaitliavimas išlaidų. Vals
tybei, kuri tik pradeda sa- 
vystoviai tvarkytis, ypač 
svarbu, kad pinigai butų iš
leidžiami tiktai pirmos eilės 
reikalams ir tai kuomažiau. 
Pas mus ne visai taip yra. 
Pašto ir telegrafų departa
mentas yra nupirkęs Tei
stuose namą už 70.000 1., 
prie kulių reikia pridėti 40,- 
000 L remontui. Išrišo išeina 
llojftO litų. Vieta, teisybė 
gera, bet jokio didesnio 

Išklypo žemės nėra, namai 
Iseni, pastatyti pigiu budu—- 
išnuomavimui. Specialistai 
ir rangovai tvirtina, jog už 
70,000 lit. galėtų turėti visai 
naujus namus i................ ‘

irtams. Suprantama, jog paš- degtinę su girtuokl.vbe plat. 
to Įstaigai reikia turėti nuo-pa ir is to pelno jiesko. 
savus namus, bet tokių vai-į pAciPinvr
diskų namų Telšiuose yra ir. r/AOįriuvt..

1 neperkant/Buvusioji iždinė,- Jeznas. — Lingėniškių 
iš kur kraustosi Enus—Ban- kaime dienos metu pik čer- 
kas patogiausiai sutalpintų'niauskienė, nesant vyrui na-' 
pašto Įstaigą. Galų gale mo- mie, pasiėmė skustuvą ir pą-l 
nopolio namai, iš kur yra traukė pati sau per kaklą. ■ 
paštas išmetamas, kad pa-; Gabenama i Alyte aps. ligo- 
liuosuoti butą atskiriems as- nmę, mirė. Tą pačią naktį 
menims— irgi tiktų. Paštui, Vybrių kaimo piktadariai 
kuris randasi valdiškame papiovė p. Zakarausko ir 
bute ir nemoka nuomos, Tamašiuno du arkliu. Pikta- 
dttodama šimtas tūkstančių dariai sekami, 
namams Įgyt, kalėjimas gi 
įaikomas miesto vidur/, kur 
yra butų stoka.

DEGTINĖS BIZNIS SEKA
SI GERIAUSIA.

tėve-

i
!

DIDELIS DERLIUS ŽE
MAITIJOJ.

Iš žemės Ūkio Ministeri
jos pranešama, kad šįmet 
Žemaičiuose laukiamas labai 
gausus derlius, ypač rugių. 
Rugiai ir miežiai geriausiai 

' nusisekę Mažeikių, Viekšnių 
ir Akmenės valsčiuse. Uki- 

“BLA1VYBĖS” DRAUGI- ninkai pareiškia. kad dėl ge- 
JA LAIKO KARČEMĄ. ro derliaus šįmet nebereike^ 

nardavineti gyvulių.
Lietuvos Katalikų Blaivy-; * ____ ______

Įdomu, kaip čia pasielgs 
ir Darbo Federacija: ar ji dri: 

užtarti darbininką prieš ku
nigą? Mes manome, kad ne
drįs', i •• *_ 
Vailokaitis supykti 
m et Darbo Federacijai bu? 
blogai.

nes kitaip gali kun.
, x. — -r tuo_

I 
!
t
į
I

nusisekę Mažeikių, Viekšnių
i ' * "

‘ninkai pareiškia, kad dėl ge
ro derliaus šįmet nebereikės’ 
pardavinėti gyvulių.

I ■
I

KELEIVIS
!- .»■ |^».M „1

(įvairios Žtfos.
PRANAŠAUJA - DIDELIŲ 

STREIKŲ AMERIKOJ.
Kapitalistų biznio “evan

gelistas” Babsoras, kuris 
renka visokias statistikas ir 
jomis pasiremdarr as prana
šauja pramonės ir prekybos 
ateiti, paskutinių me savo 
pranešime sako, kad atei
nančiais metais Amerikoj 
bus didelių streikų. Šįmet 
darbininkai nedarę didelių 
“trobelių,” nes p ; ^pereitų 
metų bedarbės jie norėjo 
dirbti. Per paskuti.ii dešimt
meti šie metai bu1 ę ramiau
si. Surinktos streikų statisti
kos parodančios, kad šiais 
metais per 8 mėnesius buvo 
tiktai 537 streikai Suvieny
tose Valstijose; kuomet 
1924 metais per tą patį lai
kotarpi buvo 540 streikų, 
1923 metais 789, c 1919 bu
vo net 1,565 streikai.

Darbininkų algos bus ka
pojamos toliaus, sako Bab- 
sonas, kad kompanijos galė
tų pasidarvti didesnių pel
nų. Pragyvenimas 1926 me
tais turėsiąs atpigti ir namų 
rendos daugiau jau nekil
siančios, bet eisiančios že
myn. todėl ir algos turėsian
čios kristi; bet darbininkai 
nenorėsią pigiau dirbti ir to
dėl daugely pramonių reikią

MERGINA ATSIGULĖ PO, 
TRAUKINIU.

Joniškis, Šiaulių apskr.—į 
Rugpiučio 29 dieną čia nusi
žudė Baužytė, 17 metų am-! 
žittus mergina. Ji nuėjo Į j 
Sutkumis ir atsigulė ant ge-į 
ležinkeliu prieš atbėganti I 
traukini. Traukinis nupiovė 
jai galvą. Savžudystės prie
žastis esanti mc-iiė.

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKBGAN, 1LL.
Vaidybos Antrašai:

i» Pirmininkas VINCAS GABRJS 
726 McAllister Avė.

2) Paj-elbininkas KAROLIS DIMš.4 | 
71 C—8th St.

3) Užrašų Sekr. R. M. RUI.ECZ j 
838 So. Jackson St

4) Turtų Sekr ANT. SALIUCKA i 
810—S th St

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS;
716—8tb St.

C) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS 

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Leno* Avė.
7) Knygiai K. AM BRAZIŪNAS

849 So Linco In St.
JURGIS .JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

I

*

bes Draugijos Mariampolės! NUSIŽUDĖ DĖL GRAŽIŲ j tikėtis streikų, 
olrvrinc IvActiipin X’r j nDADn^UT ___ *_skyrius Kęstučio gatv. Nr.i
31 turi savo smuklę, kurios! 
noras, žinoma, kaip smuk-' 
lės, kuodaugiausiai degtinės; 
parduoti. Tos “draugijos” i 
atstovai buvo pasamdę VIa-Į 
dą Gražulį minėtos smuklės ’ 
vedėju ir pasižadėjo jam’ i - • i i . . i

r. Viskas buvo gerai. į 
V. Gražulis, lietuvis ir kata- ]

įkarti. Jai besiruošiant prie 
! kartuvių (ties gelžkelio sto- 
įtimi), staiga atėjo greitasis 

Jtraukiniys iš Rygos. Nelai- 
'jjmingoji tuomet šoko po 
’*! traukiniu, kuris supiaustė ją. 

š. m. rugpiučio 31 d. Joniš- 
! ky Įvyko jos laidotuvės, ku- 

w ‘ riose dalyvavo labai didelė 
minia. Nusižudėlė yra pali- -ii—z i_zxi------ nusj_

DRABUŽIŲ.
Jonišky vienoj šeimynoj 

' tarnavo rusų karininko žmo- 
’ na L. K., kurios vyras žuvo 
karo metu. Nora ji mažai už
dirbdavo, bet ji vis gi pasi
siūdindavo daug drabužiu, 

kas mėnesį mokėti ilgož po-Paf?a.'™-™.
375 litu. Viskas buvo gerai. J
V. Gražulis, lietuvis ir kaU- .ne^^ama , 
likas, sėdėdamas sau smuk-i f* J«. nuraie pasi-
Įėję “platino blaivybinę” — , 
gaudamas algą sausu šei-! 
mynėle gyveno ir maitinosi į 
“iš Dievo loskos.” Taip tęsė- • 
si pusę metų. Galų ęale atsi 
rado pilietis — ne lietuvis ir 
ne katalikas, ir tas apsiėmė 
smuklėje sėdėti ir “blaivybę i 
daug geriau platinti” už 100 jn? . ,
litu algos mėnesiui. Ir blai-• F*in?a- - .
vj’bės skyriaus atstovai vd^1 laiskW^ 
Gražulį pašalino, o smuklę! zudymo pnesastį.
pąvedy auiuku-i JJVARININKA1 SUSI-
nmkui. V. Gražulis uz sutar-Į

Teisiu Kliube baliavoda-

pavedė pigesniam, smukli-;

ties sulaužymą (buvo sam-I 
dytas metams) ir be laiko
atstatymą nuo vietos pareis- mi susimušė dvarininkas J. 
kė jieškini 1,935 litus, kuriu U. ir V. J. Padarę vienas ki-
Įstatymo keliu reikalauja 
(padavė teisman). Priežas
čiai V. Gražulio paliuosavi- 
mo blaivybininkai rado tai, 
kad “blaivybės” smuklė per 
pusmeti laiko davusi daug 
litų nuostolio... Jie mat iš 
Lietuvos Katalikų Blaivybė 
Draugijos Mariampolės sky
riaus nori turėti pelno. Tai 
čia visuomenei dar viens? 
faktas kai kalnas prieš akis 

v vlx, st°vi, kad ta organizacija
pPnai atatin- baltos, tyros ir nekaltos blai- 

reikalari-^yb^ skraiste prisidengus 
3-

tam kraujo leidimą, jie išėjo 
ir čia ilgai vienas kitą kolio- 
jo. Kliube buvusieji svečiai 

i linksminosi, žiūrėdami Į 
naujos; rttšfes “riterių turny
rus.’*

- Scena buvo nepaprastai 
Įdomi ir pamokinanti, kaip 
nereikia ^elgtis.

PASIUTIMAI.
Nora Lietuvoje yra Įsaky

ta nelaikyti palaidų šunų, 
bet žmonėm šio Įsakymo ne
vykdo. Todėl palaidieji šu- 
nes pridaro žmonėms daug 
žalos, ypač kai pasiunta. Pe
reitais metais Kauno Pasteu- 

iro stoty buvo Įskiepytas 271 
ižmogus^ Įkąstas pasiutusių 
i arba Įtariamų pasiutus gy
vulių. Šių metų pirmoji pusė 
taip pat’ rodo, kad Įkandi
mų skaičius nemažėja. Ki
tuose'kraštuose tokių nelai
mingų atsitikimų arba visai 
nesą, arba labai mažai.

NĖRA VILTIES PAKEISTI 
PROHIBICIJOS ĮSTA

TYMĄ.
Daugelis žmonių tikisi, 

kad prohibicijos Įstatymas 
bus pakeistas ir kad Suvie
nytose Valstijose vėl bus ga
lima gauti stiklą gero alaus. 
Bet vargiai žmonės to susi 
lauks. Kelios dienos atgal 
tūli bravorninkai bandė su
sitaikyti su taip vadinamu 
“sausųjų” sąjunga ir gauti 
leidimą daryti nors kiek f* 
resnį alų, negu dabar yra da 
romas, kuris yra visai be al
koholio. Tečiaus prie susi
tarimo neprieita. Žinoma, ir 
“sausųjų” nusileidimas da 
nereikštų, kad bravorninkai 
gali daryti stipresnį alų. 
Tam yra reikalingas Kong
reso nutarimas, kuris pakei
stų prohibicijos įstatymą. 
Susitarimas braveminkų su; 
“sausais” už Kongreso ribų! 
turėtų tik tos prasmės, kad • 
“sausieji” tuomet jau nesi-1 
priešintų Įstatymo pakeiti-; 
mui Kongrese, kuri jie da-1 
bar kontroliuoja.

Tečiaus “sausųjų” tarpe 
yra tokių fanatikų, kuriem? 
alus via taip baisus daiktas, 
kaip katalikų kunigams lais 
vamanybė. Todėl nėra jo
kios vilties, kad tie fanatikai 
sutiktų alų daryti, kaip ly-Į 
giai nėra vilties, kad kunigai i 
taptų laisvamaniais.

ia! 
lUti

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 Wc$t Main St., 
Pirmsėdžio pageib. Antanas Jurpa’is

585 W«st 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanislovavičius,

193 Wcst Statė St., 
Turtu Rast. Mykolas Sab’ickas, 

P. O. Box 342, 
Iždininkas Antanas Kimontas,

105 \Vest Main St., 
Knygius Kazimieras Tamašiunas,

42 West Walnut St., 
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis,
112 West 5th St., 

Jonas Sadaudos,
164 Wert Indiana St, 

BoImIovss Alekna,
1M Monroc St, 

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Staslikas.

110 West Illinois St. 
Bronislovas Einoris,

117 We«t Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas,
44 West 6th St, 

Romualda Gričiunas,
85 West Main St.. 

MARŠALKOS: 
Petras Kiionii,

P. O. Box 324 
Liudvikas Gruožis,

R. first, Boa 10.

IŠPARDAVIMAS IŠ 
DIRBTUVES.

DRŪTI IR ILGAI LAIKANTI NAU- 
BOILERIAI IR SUSIDĖJIMO

KENAI.

*•»

I

Padirbti 
ekstra drū
tai, sunkus, 
tikro vario, 
su 5 coliu 
tikro, brasio 
dangtuknis. 

Guminiai 
gasketai ra
ndasi tarpe 
dangtuko ir 
keno, taip 
kad oras 
r.eįcfra. Le-1 
ngvai išva
lomi. Nėra 
sriubą ke
puraičių ir 
nėra suiieti : 
iš vieno ■ 
šmoto. Ne- ' 

nudegsite nuimant dangti. !
Dar.gtukai gali būt lengvai nuimami, j

ji

Rugpiučio men. a. ple- Tai yra praktiški visiems naminiams 
šikai užpuolė p. Ropo dvarą r?,!i3‘aw?-. ais nebusite taip 
Šiaulių apskrity ir pagrobė 
daug daiktų ir javų.

LIETUVOS DARBINI 
KAI VAŽIUOJA FRA! 

CUZLgNWONOS

SI GERIAUSIA. šiomis dienomis tarp Vi-
Rokiškis. Paskutiniu laiku claus Reikalų Ministerijos ir a _ . 1_ A*_ _1 ?_ 1_ —/ 1__•

$ININ-
.N-

r.

KUN. PURICKIS RENGIA
SI PAS MUSSOLINI.

Lietuvos laikraščiai pa
neša, kad kun. Purickis, ku
ris dabar redaguoja vai
zdžios organą “Lietuvą,” ža
da keliauti Romon atstovau
ti Lietuvos valdžią prie fa
šisto Mussolini valdžios.

įsisteigė trečias degtinės vietinės laivų kontoros (kuri 
monopolis. Ir visi po vienu atstovauja Francuzijos drau- 
stogu. įgijai) tapo padaryta sutartis

Matyti, iš degtinės geriau-'dėl Lietuvos darbininkui
sias pelnas. Na, bravo Ro- siuntimo Francuzijon lauko: 
kiškėnai! Gerkime degtinė- darbams. Toji kontora gali motinos rašteliu, kad ji ba
lę, tai busime tikri patrijo- daryti sutartis su darbinin- pusi suviliota ir prašo išau
tai ir tarbų nešiotojau kais nedaugiau kaip me- ginti jos vaiką.

KŪDIKIS ANT GEL2- 
KELIO.

Ties Mažeikiais ant gelž- 
kelio rastas kūdikis su jo

Gudrus Teisėjas Išgel* 
bėjo Šeimyną-

Namų svininkas užganėdintas
Visi linksmi! ? h

Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorke 
nesenai buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla dcl<-i jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei- 
mvnos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegot: dclet to kūdikių verksmo ir 
todėl prašė namų sąvir.ir.ko išvalyti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasrteisimtno, kad ji 
negalinti Verkiančių Vjiką nutildinti, 
nes jie verkia kirkinaroi mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išrain; ingus teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti i aptiek?, 
nusipirkti už 35c. bonką B A >11*4 • 
NO ir jo duo:i kūdiki-.ms, kuomet 

-tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kcip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai raktimis jai: 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvo -a. •

BAMBTNO yra ktdi’ ?ų eeriattsiu 
draugu. Kūdikiai mėgs., j;! Jir net 
prašo daugiaus!

pijriai tokių "et; boilerių ir kcr.-.i, ■ 
kaip pas mus. Jie laikys visą jryvciii- ! 
mą. Ant keno psrodyta dirbtuvės kai- i 
nos. I*nsiųskit rcon.-y cr<kri .-.rha ■ 
ki. tix>.i apturė.-it suuyioj skrynioj. ; 
Reikalaukit katekg-o dykai. < !3)1 

l»OME M ANU ACTl’RING CO. ! 
69 East So. U’ater St~ l>enl. B-5

CHICAGO. ILL.

J

NAUJAS
Auiros Knygyno Katiiagas 

Sykiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

Vi i, !uii<’ pii’.io- l.> »<?'’• 
štampe mis p.uleh/ni.ui i« t- 
riuntimo 1« m;,—aplaiky ■ Au
šros Knygynu Katalogą. Ka
taloge randa i vi-us Kerbu
sios knygos, kurio- buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rujrp.-Auįjust 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorių:
1926 ir 1927 melų su atneri 
koniškotns ir bažnytinėms 
šventėmis. Vi< nas iš turtin
giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AU.4R0S KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, 1LL.

♦
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Dr.HUMPHREYS’u

De! senų žmonių, kurie turi 
dauįj skausmų ir iigų

yt.. lirra ’•/>». >.>ivb, dvi .■nų 
ir d. I tų, ku^iv turi vidutini 
kilt..- j..IK lu i TiuVIl! •»- if pa- 

ii ■ su .-.uO y> vr.'un.u.
I uki lViviai ’C|., 

!•■.. k«>riu.t %;.uii... 
pvl tuoju, jie
b,i j Kvk-t.v dienų, 
tui yra gyduolė.- 
kraują rnui u!u> 
wų. Jos sute'kiu. pt... T 
liutija kepenis, inkstu.-, 
durias veikti rcvuLari.ii. J;. ru.. r uu heviršklu imo.
mo, yalvca 
vidurių, ap- ivčlu..io Iii tuvij, neya.-- 
daus skonio b.ur:. .j<. nuo'atir.ės iritu- 
cijvs, ptastu Jiicjfo r nuv.;r;>-i:s>G e- 
sty rusiu jautimu i

Jei jūsų daktaras d;:.- 
jem: jų, eikite p.ns savo aptiekurių ir 
J 
lo;

1

•-•!u va . .j.. <•_,«!m 
> .S ;i/a-'!Gf.. ir r:. 
Ma/a fuil.ia
K'.Cei'.' 'facoi, kad 

kur 10S SaUuVoju 
ir ; . >'b.ū--

. ;!:ų : tiaiu-
ir priv.rčia vi- 

s yra 
kraujo >iul‘"i ■ 

sknuilnjlnvi, užr.k įėjiu u 
liežuviu, 

■j<, iiuūiatir.ėn 99

_ „ ra I

lytu, 
daktaras d;;.____

. ‘ ‘ y ir 
nusipirkite butelį. Jos vadinasi Nugz- 

e. Jos yru uieinų žmonių gyduo- 
nes iųs yalit? gauti už Sl.tH) vi

ršui n.?i.e tui. Jos yra malonios y;,i- 
t >ti. Fal andykite jas keletą dienų; 
jus nieko nepralaimėsite, nes jos turi 
užyanėd’nti jus arba aptiekorius ma
loniai grąžins jums pinigui. Tuo bo
du jos yra parduodamos, žiūrėkite 
ikarai tija u .t kiekvieno pakelio.

Rekenietaluaiarnos, garantuojamos 
ir p s rdi •oda mos pas visus aptieko
rius.

Jos

•»

Pasirodžius pirmam z—Hui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77”. išvarys šakį. Pasek
mingas prieš Gripų. Patar
tina turėt “77" jos namuose. 
Prieš šaltį ir Gripą “77" pa
gelbsti per 30 Metų.

At aH Druggūts 30 cenU.
HCMPHT.ETS’ 3OMEO. MKDiCIS'ECO. 

V7uaata Sucvt. Nvar York

- I

1 ABI PUSI LAIVA- 
KORTĖS NUMUŠTA 

. KAINA

i

I

I I i.
T

IORTH6ERMAN 
LLOYD 

LAIVAKORTĖS J ABI PUSI 
NUPIGINTOMIS KAINOMIS 

I LIETUVĄ 
PER BREMENĄ

Trečioj Liesoj tik steitromiai. 
Apsięyvenę ateiviai, grįžtan
tieji į 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinirruj.

32 Broadway, N’cw York. 
arba pas vietos agentus.

$ižo:s.
IŠ NEW YORKO 
I KAUNĄ IR 
ATGAL (»u^)

j Puiki propa aplankyt jums 
| savo tėvynę nužemintomis 

trečios klesos kainomis, su-
1 lyg ekskursiją rūtomis.

Išplaukimai kas savaitę
j De] sugrįžimo leidimų ir ki-
I tų informacijų klauskit pas
I vietos ueentus arba nas

! United American lines 
(Kanlsua Line) Joi^t Senrice with 

Hambsrg American line
131 Statė St.. Boston. Maaa.

1 1

.HUMPHREYS* _
0XL* Dykai

indu, pad irytą 
tyros
5 te i išmargintais našaliais.

TONIC
TABLETS
BUI I l) YOU U P

/<>; BILiOUSNESS

BEECHAM’S, 
PILIS i.

J

is 
gra

žiai išmargintais pašaliais, 
susidedanti iš didelių paplokš
čių lėkščių, mažų lėkštaičių 
puodelių, vieno palmiško ir 
vieno gilaus hliudo. Ta? yra 
tokia pro<^a. kokios niekados 
ncbcsalaukaite gauti dykai šį 
indų seto-

Kiekviena moteris, duktė ar 
vyras gali visa tai gauti be jo
kio cento. Visa ko mes rei
kalaujam, supažindink su mu
su Prabinktėo ir Dovanų pre
kėmis, nurodytomis musų ka
taloge, savo draugus.

Mss turime tūkstančius to
kių indų setus, kuriuos nori
me DYKAI atiduoti. Buk pir
mutinis savo mieste ir gauk 
juos. Mes jau iidalinome 
tūkstančius tokių dailių indn 
seto- Mes norim vieną ir tau 
duoti. Negaišuok, išpildyk čia 
pridčtą kuponą ir tuoj siųsk į

HOME Rl’PPLY CO.
n«mt 533 ;

131 Duane St., Nes York.

*-

t

HOME 8UFPLY CO.
Dapt 533 131 D »ne St

Nmr York City 
Prisinzkit m*n jo«ų prižadėtą ' 

DYKAI pietoms setą 
Vartos
Adresas 
Mieftos
Valstija

>♦

D



Vietinės Žinios
6TATEMENT OF THE OHNER- 
SKP AND MANAGEMENT of th« 
’Keteivu“. published Weekly at 
Boston, Maaa., reųuired by the Act 

•f Augttut 24. 1912.
Editor — St. Michelson, So. BoiUm. 
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policijai proga. Troy prane
šė savo advokatui Bostone, 
kad jis atvažiuoja i jo ofisą a > 
ir čia pasiduosiąs policijai, f Xujįį;nr

Bostono policija apie tai ‘ -• 
sužinojo ir pastojo Troy’ui | 
kelią tarpe Worcesterio ir 
Bostono. Kada Nevrtone 
Troy sustojo nusipirkti ga
zolino. slapti policijos agen
tai apsupo jį ir atkišę revol- 

į verius liepė pakelti rankas, 
i Su Troy’um važiavo da vie- 
■ nas jo sėbras; tas irgi buvo 
; suimtas. Troy dabar pasta
tytas po $75,000 kaucijos.

I

BABRAVIČIAUS KON
CERTAS PATIKO VISIEM

Symphony salėj pereitą 
nedėldienį įvyko Juozo Bab
ravičiaus koncertas. Žmonių 
buvo suviršum 1,000, bet 
kaip tokioj didelėj salėj, tai 
išrodė visai nedaug. Buvo 
nemaža svetimtaučių. Lietu
vių pažangesnė inteligentija 
buvo suvažiavusi iš visos 
Massachusetts valstijos; bu
vo keliatas svečių net iš Pro- 
vidence, R. I. TeČiaus katali
kų ir sandariečhi beveik ne
simatė. ’

Koncertas buvo puikus. 
Vieno žmogaus koncertas 
paprastai būna nuobodus. 
Bet Babravičius nenubodo. 
Stiprus ir malonus jo baisas 
ir simpatingas jo asmuo pub
likai taip patiko, kad ji mie
lai butų per naktį sėdėjus. 
Iš visų lietuvių dainininkų, 
kiek jų yra byvę Amerikoje, 
lygaus p. Babravičiui man 
da neteko girdėti. Amerikie
čių spauda Bostone irgi la
bai jį išgyrė. Visi žymesni 
laikraščiai, kaip “Trans- 
cript,” “Herald,” “Globė,” 
pasakė, kad Babravičius yra 
puikus ienoras. Muzikos kri
tikas iš “Herald o” pavadino 
ji stačiai genijum.

* Bostono Lietuvių Vaizbos 
Butas, kuriuo rupesniu šitas 
koncertas buvo surengtas, 
atliko labai gražų darbą, 
kad davė vietos lietuvių ko
lonijai progos susipažinti su 
p. Babravičium ir podraug 
parodė amerikiečių visuo
menei, kokių mes turim ta
lentų.

Geistina butų ir daugiau 
tokių koncertų turėti. Tiesa, 
surengimas šitokio koncerto 
reikalauja didelio darbo ir 
drąsos, nes viena Symphony 
salė atsieina $500, o visų 
ekspensų pasidaro į $1,400. 
Bet lėšos turbut apsimokės 
ir rengėjams gal da liks kiek 
už jų darbą.

Po koncerto d. Bagočiai 
pakvietė artistą ir artimes
nius draugus pas save Į na
mus, kur prie arbatos ir už
kandžių svečiai turėjo labai 
linksmą vakarą.

Reporteris.

* *

Garsusis plėšikų vadas Troy 
jau suimtas.

Pastaruoju laiku Worces- 
terio apielinkėj labai pagar
sėjo jaunas vaikėzas, John 
T. Troy vardu, kuris suorga
nizavęs saiką banditų pavo
gė labai daug automobilių ir 
daug žmonių apiplėšė. Be
veik visi jo sėbrai tapo suim
ti, bet paties Trov’aus polici
ja negalėjo suimti. Buvo 
rengiamos didžiausios abla- 
vos ant jo; vienu kartu keli 
šimtai policmanų ir liuosno- 
rių piliečių per kelias dienas 
šukavo apie WorcesterioJ 
miškus, jieškodami pasislė-

h13SK3EK9D0B0I

i 

iu 
' fei >

KnouaoDSBS^
TKLBF0NA3 >

MEDICINOS DAKTASAJ 5 
C. J. NUOLATOS ?

FaLnadoa: noo S iki 4 pe pi«t«. 
nuo 7 iki 8 vakar*. J 

107 Summer St, J 
LAWRENCE, MASS. J

Lietuvių Vaikams 
Mokykla 

SPALIO-OCT. 9, PĖTNYCIOJE 
Lietuvių Salėje atsidarys mokykla lietuvių vaikams 

i ė va i siųskitesavo vaikus į mokyklą, kurioje 
bus mokinama lietuvių kalba, lietuvių gramatika, 
artistiški šokiai, dainos, ii* Lietuvos istorija.

Mokyklos dienos bus kiekviena pėtnvčia vaka-

Tel. Richtouad 1410

Dr. David W. Rkm
Kalba Lietuviškai ir Rudžiai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Liga*

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Hanover SI r et t 

BOSTON, MASS.

(leidosi vytis. PlėsĮ 
suko da syk j Aiut: 
maną, bet puliemąn 
iššauti pirmiau, m 
krito mirtinai siri. > 
lipka pataikė jam J 
išėjo per nugarą. 1< 

nas ant žem 
kiai sužeista;- 
ranką ir šovė i poaci 
du kartu, bet liepa.ta

Policmanas pasi.< 
i xi ir nuvežė sužeist; 
| tą i ligoninę, kur < 
pripažino, kad jis ‘ 
šautą vieną inkstą ii 
pasveiks.

Keturi metai atgal Ben-: 
nett pabėgo iš Che’^ea kalė
jimo. šįmet pei dhanksgi- 
ving Day šventę jis ve’, buvo 
areštuotas su dviem savo 
sėbrais ir uždarytas Everctt 
policijos nuovadoj, bet jis u 
iš čia pabėgo. P< rertą zieiną 
jis buvo areštuotas Hangoro 
mieste. Maine’o valstijoj, už 
pavogimą automobiliaus. ir 
nuteistas kalėjimai1.. _ P^č- j 
dėjęs 3 mėnesius jis ir is te-: 
nai pabėgo. Bet dabar tur-Į 
būt jau nepabėgs.

4 ir 
;un- 
:r>e 
da

ta- 
Jiui- 
uai 
!»er-

llK V
bar

,v.*i j
vargiai

I

Drąsus užpuolimas 
Cambridge'uje.

Pereitos sąvaitės utarnin- 
ko vakarą, kuomet “Kelei
vis” buvo jau spaudoj, Cam- 
bridge’uje įvyko nepapras
tai drąsus užpuolimas. Pine 
Ward Baking Co. kepyklos 
atvažiavo iš banko automo
bilius ir atvežė $12.000 dar
bininkų algoms. Banditai, 
matoma, apie tai iš kalno 
žinojo, nes to automobiliaus 
jie tenai jau laukė, ir kaip 
tik jis sustojo, jie tuojau.'; 
pradėjo šaudyt. Automobi
liaus šoferis tapo nušautas, j 
Su šoferium važiavo gink- i 
luotas palydovas, ir jis kelis 
kartus į plėšikus šovė, bet ar 
pataikė nors vienam, neži
nia. šaudydami plėšikai 
puolė prie banko automobi-’___ _________
liaus, ginkluotą palydovą Į Žilinskienė?"juodis 
primušė ir pagrobė visus pi- Įa Stakėnas. Stašv

• .1 m a a r> ■ • ♦ _ • _ *■

i

!

So. Bostono Pažangiųjų 
Draugijų Protesto Mitin

ge, aukavo:
Katalikas $2.00; 

kūnas. Petrauskas 
kauskienė, Boly 
Mikelionis,

rais nuo 7:00 iki V ;30.
L. T. Ž. Komitetas.

lietuvis Optoroetrutas

i

t t

i

Vaitie-;
Zavet- 

P.S..J.K., 
Jankauskas, J.

Jankauskas, A. Jankauskas, į 
V. Jankauskas. Manelis, 
Mockus, čiapas. Pranckevi-j 
čius, Svirbalius, Daunienė, j 

Songai-Į 
_ _ _ ________  ___ >‘S. Juod-

nigus, $12,000. Su pinigais p. Gabriunas. J. Gab-
jie susėdo į savo mašiną, ku- Hunas, Apšaitis, T.

ir nusinešė kaip į
kas, I___ , __

Už pavogtus pinigus atsa- Venciunas po $1.00; 
ko pats bankas, nes jie da kiu — $15.18. 
nebuvo kepyklos kompani-; $54.1$. 
jai Įteikti. . 1 *

Šitas atsilikimas sujudino 
visuomenę ir valdžią, nes jis 
parodė, kad žmonių gyvybė 
• > • -1 * • * ’

ri ten pat stovėjo su bėgan
čiu inžinu, 
vėjas.

T T *

32 METINIS

BALIUS
Rengia D. L. K. Vytauto 

Draugija
Panedėlyje

12 SPALIO-OCT., 1925
(.Columbus Dav)

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silrer Sis., 
South Boston, Mass.

Grajis Al. Žvingilo orkestrą. 
Pradžia 4-tą vai. po pietų.
Kviečiame visus lietuvius 

ir lietuvaites skaitlingai at
silankyti.

B. Stasys, gaspatl.

PARDAVIMAI
CITY POINT, 3 šr-imynų. 15 kam

anių Namas su visais įtaisymais g»‘- 
iausioi apielinkėj, arti Farragut lid. 

.r Broadway. tik $10^“0.
SO. BOSTONE. 3 šeimynų, 11 kam

barių, elektrikos šviesos, re odų $40 Į 
nėr.esį. turi būti parduotas šią sąvai- 
.e. prašo $2.300 ir $300 įnešti, bet at- 
ik ir duok savo pasiūlymą.

L1THUANTAN AGENCY
361 W. Broadway. So. Bostoo. Mass.'

Reikalauja Lietuvos

100,000 LAIKRODĖLIŲ.
$5.00 už kiekvienų Laikrodėlį, kuli 

jums visai bevertės. Svarbos nedaro, 
kaip jis nebūt sugedęs bile tik yra 
vidurių mašinerija Aš priimsiu kaipo 
vertę penkių dolerių perkant bii* 
naują daiktą. Tokį reikalavimą ga- 
• au nuo mokyklos koiniuto. kur bu: 
mokinami Lietuvos jaunuoliai tekoi- 
-os ir metalo išdirbystės. Jie studi
jos kiekvieną ratelį kaip lis pradėtas 
r kaip yra užbaigtas. Taigi nepa- 
nirškite, kad jus. kiekvienas jų turi
te net po kelis. Pa.iieškuk kur nors 
stalčiuje ir nešk pas auksorlų

P. VALUKONĮ
375 BROADUAY.

SO. BOSTON, MASS.
P. S. Perkant už mažiau kaip 

••ertės nebus priimamas

•n rv j’

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekrctnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, JluM. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (•>
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vak. 
Nedėldieniais iki i vai. po pietųi! Išegzanunuoju akis, priskiriu *>. 

Cį akinius, kreivas akis atitiesinu Qf 
B ir amblycpiškooe (aklose! aky- g 
in se sugrąžinu švieža ūnksiuu <v 
B laiku. S
S J. L. PASAKA KNIS O. D. g 
K 447 Bruadvay, Jio. Boston. Maso £ 
raqaS?5ZS?5arasa5^5?«SSaWS7S25*«?

l

$10 
(40)

$ Tel. South Boston 4000

!i
LIETUVIS GYDYTOJAS >

* 381 Broadway. So. Boston. Mass. J
X Ant antrų lubų /

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare. ♦*

S

Dr. J. Landžius Seymour ?

4 
Ž 
*

‘I ‘ 
T. Firavi-; 

čius, Klemerauskas, Ilseika, i 
_____is, Norkūnas. Ramins-'; _ 
kas, Leipus, Vedluga. J. auction lšp \rdavimas 

; smul- ;• ,4. ..
Prasidės pane-iįiy, Spanv j <1., i

’ K1U ’ >liS ku .\Vk~a pnTrfdšifi. si-redą ir pet- .
( tyčią iki-, v*^ .tavony, kuri turim ant 

■A-.i ą,' išnetyraosjm. < 41) i
-

3« BrožidoKy.įBoston. Mass. : ' ’ a 2 • a • -■ < *• t"___________ « «
• * f* ? ’-*** ’
: ŠSIRAND.TVOJA puikus apšildytas 

cambarys su visais paranku mais. tin- ■ 
tarta;- dėl poros vedusių ar pavienių. ’■ 
irti strytkario, ncapli Codman skvero. 
99 Ko^doin avew Derchcstcr. (41) j

PARSIDUODA 3 šeimynų namas, 
kambarin. RerJa $60. Kaina $3500. 

vngvi išm'*icėjir.iui. Klauskit: (U)
177 Broad»uy. So. Bos-ton.

Visiems aukavusiems ta-j “ . 
ria širdingą ačiū.

Komitetas.

ir turtas niekur negali būtį Debatai apie socializmą, r; 
apsaugoti. Jei banditai už-; — - *-
puola ginkluotus banką au- • 
tomobilius ir apiplėšę juos 
nieko nekliudomi pabėga, 
tai ką jau kalbėti apie pa
prastus piliečius, kurie vaik
ščioja be jokio ginklo?

Banditas moteriškės
drapanose.

Bostono priemiesty Eve- 
rett pereitą savaitę buvo ne-; 
tikėtai sugautas banditas i 
James E. Bennett, kuris Bo-: 
stono apielinkėj yra papil
dęs labai daug plėšimų ir 
kurio policija senai jau jieš- 
kejo. Bennett buvo persiren- ■ 
gęs i moteriškę ir papuolė i 
policijos rankas visai netikė
tai. Tas atsitiko ve kaip. 
Bennett turėjo pavogęs au
tomobilių ir pasistatęs jį 
prie savo sesers namų mai
nė blėtas su numeriais. Vai
kai tatai pastebėjo ir prane
šė policmanui, kuris stovėjo -
ant kampo. Kada policma- palankumų

Harvardo Universiteto
i debatų taryba rengia deba-į 
jtus apie socializmą. 
tams statomas klausima; 
Ar socializmo augimas 
veikimas kenkia progresui 
Debatuos Harvardas ir Ox-- PIRKSI, LAIMĖSI! 
fordas, seniausi Amerikos ir 
Anglijos universitetai. DeJ 
batai bus S\mphony salėj, į 
Bostone, 16 spalių, 8 va’an-j 
da vakare. įžanga nuo 50c. i 
iki $2.10.

A. J. Alekna ir J. Greviškis j

š 

s 
A

•t s
1

TEL. EMPIRE <365 \

DR. F. MATULAITIS I 
I
1

Ultravioletinė šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETKOIT. MICH. 

ADY'NOS; į
12-2, 6-8 • t

|

Or. J. S. B1LAB1N
Tik atvažiavęs iš Rusiios 

Ligonius 
•alandun:

Nuo 
Nuo

389 BROADWAY. 
SO. BOSTON, MASS. 
Tol. So. Boston 0575-J.

priima sekančiomis

9—12 ryte.
4—7 vakare.

k 
»

B. CASPER
KOSTUMEKl.šKAS 

KRIAUŠIUS, 
visokius Kubus ant 

mada 
noro, 

išpro-

Siuvame
užsakymo, pritaikydami 
kiekvienam sulyg jo 
Taipgi taisome senus ir 
sinam.

Darbas gvarant uotas, 
P‘g‘.

93 PLYMOUTH ST..
Kampas H'indsor St.. 
CAMBRIDGE. MASS.

kaina 
(42)

.

I

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme Ser
gančių: Kraujo ligomw, Ner
vų suirimu, Reumatizmu ir la
kštų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
S TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQL ARE 

Skersai Hanover Stroet 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Buiidiag 
Room 22

PLUNKSNAS. Pukus. Padurkas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatlikai arba rašykit

Didžiausi* sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus.

Ėuropean Feather Co.
25 Lovvell Slreet., Boston. Mass.

S* i

_ _____
IŠSIRANDAVOJA keletas apšildo-' 

Dpbfi- • kambariu. Ber ia nuo $X60 ir J 
u * į lau?iau< į sąvaitę. Kas norit turėt 1 

S i j .-erą kambarį ant žiemos ntsišaukit; 
jj. ‘ vekanėiu adresu:

į 509 Broadvay, Su. Boston, Mase.

PIRKSI, LAIMĖSI!
I Cit Y POINT, 3 šeimynų, 12 kam-. 
j jarnj.

51/>00.
CITY ĮMINT,

mr.Ų
etai
Teras

S( >
varu
š$va;i
ncr,4. s v
Pirksi.

I Tel. So. Boston 6O«-W J.
DAKTARAS <i

A. L. KAPOČIUS
> L1TUV1S DENTISTAS . J ■ 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną ;
Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDALIOMIS: 3 

<' 
iki 1 v. po pietų <

Seredotnis iki 12 diena. Į 
Ofisas "Keleivio” name. J

251 Broadnav. tarpe C ir D St. <' 
SO. BOSTON, MASS. J

[ Valei APSAUGOS BRITVA
Aufostrop Kuri Pati Iiaigalanda

VISAS PRIRENGIA!AS $1.00 ir $5.00 
;■ i raMZOr parsiduoda viaose britrų krautuvėse

-Sharpm

pri*1 jūrių namas, $5,200; įnešti;
I
Įi

■'J šeimynų. 15 kam- 
i.- maudmes, skalbinyčios, toi- 

ir ernzai. 
pirk’nvs. 
BOSTONE 
cor;idžium

:ėj nuc $<«■«■» 
irt-riausiai apgyventoj lietoj 

laimėsi ir pas kitą nedirbsi.

SO. BOSTONE ant Broadvay. Na
ras 6 ' ‘ ‘ •

į 
ir.ešti

$8,600, įnešti $1,500;

Namas su dviejų 
ir storu, apyvarta 

iri $800, nndų $136

5 f
»

.. v- - r/.-
= ,i, 'jftįi 'i., , ir,a

L DR. H. M. LANDAU
; Specialistas Kroniškų ir Sekrctnų Ligų, Reumatizmo ir Krauju Ligų.

32 CHAMBERS ST- Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

?=

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogndo
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St.. BOSTON. MASS.

y

% \ 
s
?•

$ 
$

t**
5 
4?

Telefonas So. Boston 1135. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. *. GALVAPIS I
Ofiso valandos: 

•Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakar*'. 
Nedėliotais pagal sutarties.

520 E. BKOADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu nori V- teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kar rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime rtuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairiu šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

» ..J -t . ; r laimėsi ir pas Kitą
Atidarė Geležinių Daiktų z. ma. išlygos lengvos.

Krautuvę.
So. Bostono lietimai vi 

smarkiau pradeda tvertis 
biznius i

■kad lietuvian
; Aleknos, tai jau bus trečia 
.geležinių daiktų krautuvė 
'So. Bostone. Jo krautuvė 
‘ randas po num. (>16 Broad- 
ivay. Ypatingai bus daug

1 gyvenantiems
i lietuviams toj apielinkėj.

ir reikia pastebėti, į >y
.—ns sekasi. A. .J.

i
i
i

• nas prisiartino, tai vyras, 
■ kuris mainė automobiliaus 

numerius, greitai įbėgo Į na
mą. Nepoilgam iš to namo 
išėjo dvi moteriškės ir atsi
sėdo į automobilių. Vieną tų 
moteriškių policmanas paži-i 
no jo; tai buvo bandito Ben- J . . . „ r. 
n.etto sesuo. Policmanas lie-l Keleivio ofisą, 
pė jai iš automobiliaus išlip
ti, o antrą moteriškę pradė
jo kamantinėti. Bet ji pasi
darė labai nerami ir greitai 
norėjo išlipti iš automobi-

i liaus i antrą pusę nuo polic- 
__ _ , v _ _____  ,. mano. Besiskubindama “ji“, 
pusio tenai Troy’aus, bet ne- užkliudė savo galvą už au- 
surado. Buvo įsakyta šauti ji tomobiliaus viršaus ir nuo 
iš pirmo pamatymo. į jos galvos nukrito paraka

Troy tuo tarpu gyveno (užsidėti svetimi plaukai). 
Worcestery ir tankiai pate- Vietoj moteriškės, policma- 
Iefonuodavo policijai: ‘‘čia nas pamatė prieš save plėši- 
kalba Troy. Gal norit mane ką Bennett. Policmanas tuo- 
suimti? Aš čia pat: ateikit ir jaus išsitraukė 
suimkit, jei galit. Gud-bai! f _ _ ‘ j

Policija nėrėsi iš kailio, ditui pakelti rankas.
Jai pikta buvo, kad plėšikas
• V • * X *■ * «

surado. Buvo Įsakyta šauti ji tomobiliaus 
iš

rcvoh eiį ir 
šovęs du syk į orą liepė ban- 
" ‘ . ’ . Plėši

kas tanki] nepakėlė bet 
iš jos tyčiojasi, ir ji negali jo greitai siekė } kišenių ir įš- 
BUgRiit’ Pagalios pasitaikė trankės vokiška manzeri na-

REIKALINGAS

Janitorius

j ras *; šeimynų. 2 storai, rendų iki 
S j iA") i metus, išlaidų apie $1^00. 
• rir.ešti $.3,000. storai liso netur. Ge- 
.* ■ ia :-is pirkinys, ir moterys gali val

ty t i; pirksi dirbt nereikės.
D’Jrš*’HESTERY', 3 šeimynų, 18 

r.ir.jn;maudynės, clektrikos švie
ti. š jri.fjOO. su piazutis. ' Kainos “ne- 

■\vt i s i."
'’WHESTERY arti So. Bostono, 

^šeimynų.

■lektrika.
jr.« 

Klau'-kit
numų
■mis. fumišių bizniais. Galima 

mažą. Norint gero pirkinio,

D. ESKEL 
III Broiiduai, ant antrų lubų.

(’fi.-v No. 2, Tel.: So. Boston 3240.

Į1I

Lai tuojaus atsišaukia j
. i

TEATRAS
IR KONCERTAS!

Rengia Brightono Lietuvių Naujoji 
Kooperacija

NEDĖLIOJĘ
11 SPALIO-OCT., 1925 

Lietuvių Salėje
Lineoln St.. Brighton. Mass. 

Pradžia 3 vai. po pietų 

“RYTŲ PYLIS”
Henry Wood’o Drama Penkiuos 

tuose. Lietuvių kalbon vertė 
B. SkripkausLailė 

Veikalai atvaizdina šių l.rš.ų
myninį gyvenimą ir labai įdomu.

Taipgi dainuos “Gabijos’ \ 
Kvartetas.

Gerbiamieji! Atsilankykite tanui, 
lyti šį puikų teatrų ir na.'-iklaųsyt .Ja
nų ir rcntikot. Ižnnga visai m^ž. .

>2«n—ėirp

26

A

i

IX kambarių. vietos dviejų 
džiūt, naujos maudynės, 
iiajjai nupcr.tvta. Kaina 
.-ti $2.500.

ir apie kitus pirkinius. 
F tiriu ntmų su storais, valgyklomis, 
■•K-:-,'! ' * — -• - • — -
x-i”iy ti ar pirkti. Taipgi Karmų dide- 
ų ir mažą. >’—— ----- :-

zlauskit pus .

S4 
X
i5

i

$

TeL South Boston “o2fl 
Residenee L’niversity 1463-J

S. H. Puiliutė-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
3M Broadw«v. So. Beetoa. M«n

Room 2.

12 dien* 
■5 po pietų

I 
I

: SotaiAat 
Orderi*

Siutus ir ovcr 
votus siuvamr 
ant užsakymo 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir is- 
prosiname.
SIMOKAITIS 
344 Broadway.

2-ros lubos
SO. BOSTON. 

MASS.

Telefonas 6112-1V.

Or. L Eran-Gmiiskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 16
Nuo 2- . . .
Nuo C—8 vakare

Nedaliomis Nuo 10^-12 diena 
705 N. Main St. kanip. Broad St.

MONTELLO. MASS

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E 6th St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183*W.

GATAVAS PENTAS
$2.25 GALIONAS

QUEEN ANNE AUKŠTOS RŪŠIES PENTAS 
Dc! Vidaus ir Lauko $3.50

TIKRAS PURE W1I1TE LEA1> $12.25 už 100 svarų.
Tik dabar gavom daugybę ACME ENAMEL

83.50 už vertas $7.00.
l'h»or ^rnish $1.39 už gal.

Heavy tlahasiized A^h < nn. Spe< .l.aj dėl šios savaitės $1.93
Tikra ! 3 ..<■>

SOUTH LND HaRDWARE CO
IW5 WASE»' LiON ST.. 192 SHAV.tšUT AVĖ.

' L.VU-.-S T-’-:__ «.S Bcadi 5353
•tOSTON, MASS.


