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Metai XX

Klerikališka Reakcija 
Lietuvoje Nesiliauja.

I

GEDULO DIENĄ KONFIS- CIČER1NAS PASIBUČIA- 
KUOTOS “LIETUVOS

ŽINIOS.”
VO SU H1NDENBURGU.

Spalių 6 dieną pas Vokie
tijos prezidentą, gen. Hin- 
denburgą, atsilankė sovietų 
valdžios užsienių reikalų ko-1 
misaras čičerinas ir širdin
gai su juo pasisveikinęs ilgai 
konferavo. Kuomet Vokieti-

ANGLIJOS komunistai; 
DESPERACIJOJ.

Anglijos komunistai norė
jo įneiti Į Darbo Partiją. Bet 
kad šitos partijos kongresas 
Liverpoolyje nutarė komu
nistų neįsileisti, tai dabar jie 
keikia tą partiją, vadindami 
ją kapitalizmo gynėja ir 
darbininkų reikalų pardavė
ja. Bet jeigu ji yra tokia ne
dora, tai kogi komunistai 
taip užsispyrusiai i ją sprau
dėsi?

Revolveri, siusti per 
Paštą, nevalia.

REVOLVERIS PAŠTO 
SIUNTINY, TAI “PASLĖP

TAS GINKLAS.”
i Amerikos Įstatymai drau
džia nešioti paslėptus gink
lus. Paprastai ginklas skai
tosi “paslėptas” tuomet, ka
da jis yra kišeniuje. Bet vie
nam miestelyje netoli Chica- 
gos policija anądien išaiški-

i no. kad ginklas siunčiamas 
pašto siuntiny irgi yra “pa

slėptas.” Tai buvo Evansto- 
miestelv. Tūla Hattie

BANKO “MANEVRUOSE”' 
PAŠAUTA ŽMOGUS.
Corn Exchange Banke, 

New Yorke, buvo daromi 
; anądien “manevrai.” Tar-
. nautojai buvo padalyti i dvi 
dalis: viena dalis turėjo da
lyti užpuolimą ant banko, o 
kita dalis turėjo ginti. Visi * 
buvo apginkluoti revolve-' 
riais, kurie turėjo būti neuž-'^^ 
taisyti. Bet tyčia ara netyčia qoo

Teismas Reikalauja Caro 
Nužudymo Faktų.

f

Redaktorei Bortkevičienei 
paskirta 2,000 litų pabaudos 
arba atsėdėti pusantro mė

nesio kalėjime.
Lietuvos liaudininkų va

das M. Šleževičius šį pane- jos prezidentu buvo social- 
dėlį prisiuntė “Sandarai” ši- demokratas Ebertas, tai bol- 
tokią radiogramą iš Kauno: ševikų diplomatai pas jį ne

silankė. Monarchistas Hin- 
denburgas bolševikams, ma
toma, yra daug artimesnis, 
kad jie su juo bučiuojasi.

BRAZILIJOJ REVOLIU
CIJA NESISEKA.

Žinios iš Montevideo sa-| 
ko, kad Brazilijoj nusileido

“Vilniaus Gedulo Dieną 
konfiskuotos ‘Lietuvos Ži
nios,’ reikalavusios nutrauk
ti derybas su lenkais. Bort- 
kevičienei paskirta du tūks
tančiai litų pabaudos arba 
atsėdėti pusantro mėnesio 
kalėjime. Delegacija Gedu
lo Dieną išvažiavo derėtis su 
lenkais. Vilniaus atvadavi
mo manifestacija reikalavo 
ministerio pirmininko Bistro 
nutraukti derybas. Bistras 
nieko neatsakydamas užsi
darė ramuose. Praneškite

ITALIJOJ UŽDARYTA 
MASONŲ ORGANI

ZACIJA.
Pereitą sąvaitę Italijos 

masonų organizacijos virši
ninkas uždarė vistas tos or
ganizacijos skyrius Floran- 
cijos mieste ir provincijoj. 
Uždarymo priežastis yra ta- 

___ __________ ____ me, kad siaučiant fašistų re- 
apie tai laikraščiams.—Šie- akcijai pavojinga buvo susi- 
ževičius.”_________________________________ t,.

Tai ve jums krikščioniš
kos politikos pyragas!

Žmonės nerimsta, kad 
Vilnius lenkams atiduotas. 
Taigi žmonių ūpo patenkini
mui suruošta 9 spalių Gedu
lo Dieną ir po visą Lietuvą 
mitinguose “reikalauta”' 
Vilniaus sugrąžinimo. Bet NORI SUVIENYT SKILU- 
tą pačią dieną krikščionis- j ŠIĄ RUSIJOS CERKVĘ, 
koji valdžia išsiuntė savo de- j šiomis dienomis Maskvo- 
legaciją derėtis su lenkais, !je susirinko trečia visos Ru- 
kurie nori Vilniaus klausimą sijos pravoslavų bažnyčios 
taip užglostyt, kad pašau- konklava. Vyriausis šito su- 
liui išrodytų, jog netiktai po- ’ važiavimo tikslas yra suvie- 
piežius pripažino Vilnių Len-jnyti “gyvąją” arba “raudo
ki jai, bet ir pati Lietuva jau nają” bažnyčią, kuri susida- 
padare taiką su lenkais. i rė po revoliucijos ir remia

Ir kuomet laikraštis parei-( bolševikus, su senąją pra- 
’ • voslavų organizacija, kuri

bolševikų nepripažįsta. Nors 
pastarosios galva metropo
litas Petras uždraudė savo 
šalininkams šitoj konklavoj 
dalyvauti, tečiaus apie 15 se
nosios bažnyčios atstovų at
vyko.

rinkimus laikyti. Ir užperei- 
tą subatą tie juod marškiniai 
žmogžudžiai užpuolė maso
nų susirinkimą. Riaušėsi trjs 
žmonės buvo užmušti ir apie 
20 sužeista. Tarp sužeistųjų 
buvo ir socialistas Pilati, ku
ris vėliaus numirė.

koji valdžia išsiuntė savo de-

kalavo, kad derybos su len
kais butų nutrauktos, kad 
pakol Vilnius nebus sugrą
žintas jokių sutarčių su Var
šuva nedaryti, tai krikščio
niškoji valdžia laikrašti už
tai konfiskavo ir jo redakto
rei uždėjo sunkią pabaudą.

O kuomet susirinkę prie 
ministerio pirmininko žmo
nės taip pat pareikalavo de
rybų nutraukimo, tai tas po
nas pasislėpė.

Ar tai ne veidmainybė?

PARYŽIUJE REIKIA 
SAUGOT LENKŲ 

KONSULATĄ.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad Lenkijos atstovas tenai 
apdovanojo medaliais fran
euzų policijantus, kurie sau
goja lenkų ambasadą ir kon
sulatą. Sakoma, kad tūli len- 

_ ___ _______ kai ant savo valdžios taip
tuvėms paminėti Lietuvoj Įtūžę, kad Varšuvos d i plo- 
susidarė Gedulos Komitetas, matai Paryžiuje bijosi be 
Spalių devintą dieną, dvy- sargybos būti, 
liktą valandą, visoj Lietuvoj ' ---------------
buvo sustabdytas vienai mi-, TURKIJA ŠAUKIA 4 ME- 
nutei visokis judėjimas; va-' ”................------
kare buvo paskaitos. Spalių 
dešimtą buvo protesto de
monstracijos su fakelais; 
spalių vienuoliktą daryta 
rinkliava Vilniui vaduoti.

Elta.

GEDULOS DIENA LIE
TUVOJ.

Kaunas.—Penkerių metų 
Vilniaus pagrobimo sukak-

RIAUŠES DĖL ALAUS 
PUTŲ.

Bavarijos sostinėj Mun- 
chene buvo didelės riaušės 
anądien. Tyrinėjimas paro
dė, kad riaušių priežastis 
buvo alaus putos. Kai ku
riose aludėse šinkoriai duo
davo savo “kostumeriams” 
daugiau putų, negu alaus. 
Delko ir kilo lermas.

Į

TŲ NAUJOKUS.
Turkijoj tapo pašaukti 

tarnybon ketverių metų nau
jokai, nuo 22 iki 25 metų 
amžiaus. Iš viso ko matyt, 
kad Turkija ruošiasi prie 
karo. Jos ginčai su Anglija 
eina vis aštryn ir aštryn.

DARBDAVIAI APSKELBĖ 
STREIKĄ. .

Meksikos mieste Vera 
Cruz visi darbdaviai apskel
bė streiką ir uždarė savo 
įmones. Tai yra protestas 
prieš Darbininkų Sąjungą, 
kuri apskelbė boikotą vi
soms firmoms, kurios nepri
tarė darbininku istatvmui.* v V

i

KUNIGAIKŠTIS ROMA- 
NOVSKIS SAV1NASI 

CARO TURTUS 
AMERIKOJ.

SURADO PAVOGTĄJĮ 
LAIVĄ

Brooklyno prieplaukoj 
anądien buvo pavogtas 5,- 

kasienaus revolveryje pasi-Į GoethalsDabar jis suras- 
hko viena gilze, ir kada jis tas River prieplaukoj
paleido gaidį, revolveris is- - - — -
ŠOVė T“ 
padėjėjui, kuris buvo ‘ban- .pj^^ gtar kompanijai, ku

rios prezidentu yra Marcus 
Gaivey, pasiskelbęs “Afri
kos juodveidžių respuM’kos

• prezidentas.” Valdžia dabar 
paskelbė tą laivą pardavi
mui už algas jo darbinin
kams.

dito” rolėj. Peršautas vadi-' 
naši Hertz, o šovikas — Hi- 

. Pastarasis buvo a rėš- 
riųV^mėTirGrandTdoi0'^ Chica-1 luotas, bc-t vėliaus paleistas
Sul provincija. Vėliaus mu- fl™a ISSU“,e **j
- - r - --......................... ’volveri per pastą, hadaji!. ------ _ Į

I

Ko, Kad Brazilijoj nusileido o . . . -. r , -nuo kalnu 300 revįliucionie- ®“,th tenai. >»«>»«!*« 18' <*«/•

šyje su valdžios kareiviais 
30 revoliucionierių buvo už
mušta. Kiti buvo paimti ne
laisvėn arba bėgdami per 

> upę prigėrė.
į----------------

Kada ji 
pasiėmė siuntini iš pašto, po
licija ją areštavo, konfiska- 

’ vo revolveri ir nubaudė $25 
už nešiojimą “paslėpto gink
lo.”

AUSTRIJOS VALDININ
KŲ STREIKAS.

Austrijos valdininkai nu
tarė streikuoti ir reikalauti 
didesnių algų. Iš 90,000 bal
savusių valdininkų, 85.000 
pasisakė už streiką. Tarp 
balsavusiųjų yra gubernato
rių, policijos viršininkų, tei
sėjų, ministerijų narių, kalė
jimų prižiūrėtojų, raštininkų 
ir spaustuvninkų. Valdžia 
nemano algas kelti.

i

I
YALE UNIVERSITETAS 

PANAIKINO PAMALDAS.
Garsiame Yale universi

tete, New Haveno mieste, 
buvo užsilikęs nuo senų lai
kų paprotys kas diena stu
dentams lankyti pamaldas 
universiteto koplyčioj. Bet 
dabar universiteto perdėti- 
nis F. S. Jonės pranešė, kad 
šitas paprotys panaikina- 

Į mas. Pamaldos koplyčioj 
bus laikomos po senovei, bet 
jų lankymas ar nelankymas 
paliekama studentų liuosai 
valiai.

I

ANTRA “ORLEANO 
MERGELE.”

Makedonijoj atsirado an
tra ”Orleano Mergelė.” Ji 
vadinasi Mencia Carniciu. 
“Orleano Mergele” ji tapo, 
praminta dėlto, kad ji už-! __ ____________ _ _
mušė federalistų vadą lodo- Hunuose pardavinėja gėri- 
rą Panizzą, kuris, jos nuo- mU;S p^e baro. Dabar jau 
mone, buvo savo šalies išda- kelinti metai kaip saliunai 

Lz pinigus jisai dir-! Amerikoj panaikinti, tečiaus 
saj pa-; bartenderių organizacija 

c“1“1 serbams, j lajini ir dabartiniu laiku
graikams ir bulgarams. Tei- turj 27.000 pilnų nariu. Tas 
sme mergina prisipažino: paajškėjo iš jos raporto A- 
pne kaltės ir didžiuojasi sa-|merikos Darbo Federacijos 
vo atliktu darbu. konvencijoj, nes bartende-
MIRE AS£I^DARBI-iK7nija A’

NINKU VADAS. __________
Iš Amsterdamo praneša- ■ NELAIM£ ANT GELEŽIN- 

ma, kad tenai mirė staiga KELIO
mirčia Anglijos darbininkų: Bėgant Bostono ekspresui 
vadas Fred Bramley, kuris ■ j N(,y Yclk ties gtaiiford. 
buvo nuvažiavęs tenai Tarp-.į. iššoko iS
S^V r̂aC,JOS bėgių ir vagonai subėgo vie-

vikas.
bęs prieš savo 
eilini turkams.

komiteto posėdin.

i I BARTENDERIŲ UNUA 
VIS DAR LAIKOSI.

Bartenderiais Amerikoje 
vadinasi tie žmonės, ką sa-

NORI IŠVYTI DARBI
NINKŲ PRIEŠUS.

Jalapos seimas (Meksiko-; į 
je) vienbalsiai priėmė rezo- ” 
liuciją, kurioje Meksikos! 
prezidentas prašomas išvyti' 
iš Meksikos tuos ispanus,’ 
kurie agituoja prieš darbi-'

: ni ant kitų. Per 1000 pėdų 
kelias tapo išardytas ir treji 
bėgiai tapo užblokuoti. Šitoj 
nelaimėj buvo sužeista 11

; žmonių.

$124,000,000 ANT RŪ
KYMO.

Berlino žiniomis, pereitais
i; L- -zr , -a \ „ V metais Vokietijos žmonės išninku Įstatymo 19-tajj punk- |eHo ant rukj.į,o $125tooo,.

- ______ 000. Per metus surūkyta 25,-
PANAMA DEPORTUOS 

AGITATORIUS.
Panamos respublikos val

džia perspėjo visus svetim
šalius agitatorius, kad jie vi
si bus deportuoti, jei nesi
liaus kurstę Panamos darbi
ninkų.

000.000,000 cigaretų, ne
skaitant cigarų, tabako, su
rūkyto pypkėse.

IŠMETĖ HOTELIO TAR
NĄ PER LANGĄ.

Griežiant muzikai “Out 
of the Window He Mušt Go” 
(“Lauk per Langą Jis Tur 
Lėkt”), trjs girti vodevilio 
aktoriai New Yorko hotely 
andai sugriebė tarną Trech- 
nerį ir išmetė jį per langą

PORTUGALIJOJ VĖL
KONTREVOLIUCIJA.
Portugalijoj vėl gręsia ...^.. _____ r—__

kontrevoliucija. Valdžia iš- nuo 9-to aukšto. Tarnas bu- 
leido pranešimą, kad ji ^in- vo sunkiai sužeistas, ištvirkę 
sianti respubliką ir palaiky-aktoriai areštuoti. Pereitą 
sianti tvarką visomis armi-1 savaitę grand jury juos ap
jos ir laivyno pajėgomis. kaltino ir dabar bus ių byla.

. T .... ! apleistas. Kas buvo io vagįs,
ir kulipka ^pataikė jo, nežinja. Laivas priklauso,

i
i

Bet jis turi prirodyti, kad 
Mikė ištikrujų yra nusiųstas 

pas Abraomų.
Rusų kunigaikštis Serge

jus Georgievičius Romanov- 
skis, kuris gyvena New Yor- 
ke, kreipėsi į New Yorko tei
smą reikalaudamas sau caro

■ turtų laikomų šioje šalyje, 
nes jis esąs artimiausis na- 
bašninko Mikalojaus gimi
nė. Bet teismas pareikalavo 

: faktų apie caro nužudymą. 
N. H.—Pe- NORĖTŲ PASVERT KON-: Tais palaidais paskalais, ku- 

sąvaitę čia užsidegė GRESMANŲ SMEGENIS, i rie buvo laikraščiuose apie 
Dr. Arthur MacDonald ~ ~

7 ŽMONES SUŽEISTI 
GATVEKARIUI UŽ- 

SIDEGUS.
Manchester, 

reitą : 
gatvekaris su žmonėmis. į Dr Arthur MacDonald į 
Žmonės pradėjo daužyti Washingtone užsimanė pa-i 
langus ir šokti laukan. Kiu svei^j kongresmanų ir sena-! 
verzesi prie durų. Motei Į» n ęorju smegenis, kongresui 
vaikai pradejo^klykti ne sa-. susiHnkus d.ras MacDonald 

ketina paduoti savo sumany
mą raštu. Jei kurie kongres- 

ęimrrr miic -frMnriKS manai bus tani taiSUDEGE SENAS ŽMOGUS jjs paskelbsiąs jų vardus
New Hanipshire giriose,,viešai. Jis sakosi turįs būdą' 

apie pusė mylios ruo New*gyvo žmogaus smegenims 
Ips\vich miestelio, gyveno pasverti ir tuo budu galįs pa- i 
kempėje vienas pats 90 me- sakyti, kas turi normali pro
tų amžiaus senukas, Stephen tą, o kas abnormali. 
Wheeler vardu. Aną rytai " --------------
žmonės rado jo kempę sude- PERKŪNAS UŽMUŠĖ 7 
gusią, ir jos pelenuose atras-i 
ta suanglėjęs senuko lavo
nas. Matoma, kempė užside
gė jam miegant.

vais balsais. Šitam sumiši
me 7 asmenis buvo sužeisti.

KARVES PO MEDŽIU, 
j Huntington, Vt.—Ant M. 
jW. Węlls’o farmos perkū
nas anądien užmušė 7 kar- 

'ves, kurios stovėjo po vienu 
' medžiu. Jos buvo atskirtos 
’ nuo kitų galvijų, nes buvo 
’ užkrėstos džiova. Perkūnas 
kirto į medi ir visos «Pty-i gį' 
nios karvės krito ant vietos"a 
negyvos.

rI 
I 
I

I

NUŠOVĖ KONSTEBELĮ.
Lowell, Mass.—Vienoj ta

bako krautuvėj čia įvyko 
kruvina tragedija. Krautu
vės savininkas išvažiuoda
mas kitur paliko savo vietoj 
pažįstamą savo valdininką'
(konstebelį) Hayesą biznį NORĖJO NUSIŠAUTI BU- 
prižiurėti. Hayes susipikoj VUSIS ALDERMANAS. 
su krautuvės tarnautoju .. , 
Smithu ir laike ginčų Smith; Nashua, 
šovė į Havesa iš revolverio, -. , ...
ant vietos jį užmušdamas, i La
Paskui Smith šovė pats į sa
ve ir pavojingai susižeidė.

caro sušaudymą, mes nega
lime remtis, nes tai nėra jo
kie dokumentai, sako teis
mas. Antras dalykas, jeigu 

Į ir butų prirodyta, kad caras 
i jau pas Abraomą, tai da yra 
• gyva jo motina ir seserįs, 
kurios turi prie jo turtų pir
menybę. Pamatęs, kad nėra 
vilties tuos turtus pasisavin
ti, kunigaikštis Romanovs- 
kis pradėjo sakyti, kad jis 
norįs paimti juos tik savo 
globon ir laikyti caro moti
nai ir jo seserims. Bet var
giai jis galės tuos turtus Į sa- 

. vo rankas paimti, nes jis ne- 
i žino kaip prirodyti, kad ca- 
i ras ištikrujų sušaudytas.
I
1
Į 
i

20 BEŽDŽIONIŲ EVOLIU
CIJOS MOKSLUI 

TYRINĖTI.
Iš Himalajų kalnų (Azi

joj) dabar yra siunčiama į

morėj 20 beždžionių evoliu
cijos mokslui tyrinėti. Uni
versitetas sudarys toms bež
džionėms tokias sąlygas, ko
kiose jos gyvena savo pri
gimtame krašte, ir šitokiose 
sąlygose manoma išvystvt 
keliatą didelių šeimynų. Ši
tas darbas ims keliolika me
tų ir bus vedamas išvien su 
Carnegies Institutu Wash- 
ingtone. Visą tą laiką moks-

N. H.—Pereitą 
j subatą čia norėjo pasidalyti

rybos naiys Beaton. Jisai su
varė savo galvon 3 revolve
rio šuvius, tečiaus nenusišo
vė. Nuvežtas ligoninėn jis 
atsigavo, bet ar pasveiks, lininkai atidžiai studijuos

• • ▼ • 1 • a « v • • • • •

I

CHICAGOJ AREŠTUOTA
200 GEMBLERIŲ.

Valstijos prokuroro de-į 
tektivai pereitą savaitę nak- i
Chicagoį keHolIka ištvirkt 13 ŽMONĖS UŽMUŠTI IR lisi arba pikstasi, kaip bez- 
umcagor keliolika lStVirkl-j SU2E1STA CT. LOUISOdzinnė motina anldod
mo urvų ir areštavo išviso 
200 žmonių. Policija gauda
vo iš tų vietų kyšių, todėl ji 
jų nekliudydavo.

SPROGO FRANCUZŲ 
LAIVAS SU BOMBOMIS.

Bordeaux uoste pereitą 
savaitę sprogo franeuzų lai
vas, kuris buvo prikrautas 
bombų ir turėjo tuojaus iš
plaukti i Moroką. Daug esą 
sužeistų.

SUDEGĖ “IŠGANYMO 
ARMIJOS” BUTAS.

Portland, Me.— Pereitą 
subatą čia sudegė “salavei- 
šių armijos” namas su dirb
tuve. Nuostoliai apskaitomi 
j $25,000.

15 ŽMONIŲ ŽUVO TRAU
KINIO KATASTROFOJ.
Patvinusi Ponsos upė Ita

lijoj nunešė gelžkelio tiltą. 
Bėgdamas nakties laiku 
traukinis sugriuvo i upę ir 
15 žmonių prigėrė.

nežinia. Jo pasielgimo mo- beždžionių gyvenimą; jie 
! tivas neišaiškintas. > tėmys, kaip beždžionės susi-

žino savo tarpe, kaip jos my-

;80 SUŽEISTA ST. LOUISO,džionė motina auklėja savo 
EKSPLIOZIJOJ. 'kūdikius, kaip jos vaikai 

St. Louiso mieste, Laclede! mokinasi vaikščioti, ir tt. 
gazo kompanijos bildinge • 
pereitą ketvergą Įvyko bai-' 
sus amonijos sprogimas, nuo 
kurio visame bloke išbirėjo į 
langų stiklai i 
siūbavo lyg nuo žemės dre
bėjimo. Ekspliozijoj 3 žmo
nės buvo užmušti ir 80 su
žeista.

i

APIPLĖŠĖ 45 ŽMONES 
RESTORANE.

Nevv Yorke ant Third avė. 
pereitą ketvergą 8 banditai 
užpuolė restoraną ir apiplė
šė 45 žmones. Keturi plėši
kai stovėjo su revolveriais 
prie durų ant sargybos, o ki- 

jti keturi kraustė žmonėms 
kišenius. Jie surinko apie 
$2,500 pinigais ir kita tiek 
auksiniais daiktais. Restora
no tarnui plėšikai pramušė 
galvą, užtai kad jis nesisku
bino atidaryti stalčių su pi
nigais.

TURKŲ ŪPAS AUGA 
PRIEŠ ANGLIJĄ

Pereitą sąvaitę sukako 
ir miestas su-i dveji metai nuo to laiko, 

. kaip i Konstantinopolį įnėjo 
| Kernai Pašos kariumenė, tai- 
;gi tas sukaktuves apvaikš
čiota kaipo tautos šventę. 
Turkų studentai Įtaisė prieš 

i Anglijos ambasadą Kons- 
i tantinopoly/e demonstraciją 
i ir šaukė: “Mes reikalaujame 
Mozulo!” “Šalin Anglija!”

NUMUŠĖ BATSIUVIAMS 
ALGAS.

Gardiner, Me.—Common- 
; v ealth Shoe and Leather Co. 
■ čia numušė savo darbinin
kams 20 nuošimčių algas. 
Apie 500 darbininkų protes
tuodami metė darbą ir buvo 

! paskelbę streiką. Bet pa/kui 
usirinko ir nutarė eit dirbti 

•už numušta alga.
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LENKŲ BANKAI GRIŪVA ; voje tas pats atsitiko. Tenai 

Varšuvos dienraštis “Kui- 
jer Czervvony” praneša, kad 
Lenkijos finansai stovi ant 
bedugnės krašto. Tris stam
bus bankai susivienijo kad 
išvengus griuvimo pavojaus, 
ir tai nežinia ar išlaikys. Iš
mokėjimas pinigų sulaikytas 
trims mėnesiams, ir da ne
žinia esą ar po tri jų mėnesių 
žmonės galės atsiimti savo 
indėlius. Bankai esą apgulti 
didžiausių minių. Visam 
mieste neapsakomas sujudi
mas. Prekybos ir Pramonės 
Bankas (Bank dla Handlu i 
Przemyslu) turi Lenkijoj 
100 skyrių, ir visuose sulai
kytas pinigų išmokėjimas. 
Banko direktoriai rezignuo
ja vienas paskui kito.

Lenkijos “zlotas” visiškai 
nusmuko.

Prie šito finansinio kra
cho Lenkiją privedė milita- 
rizmas. Užlaikymas didelės 
armijos prarija baisiai daugi 
valstybės pinigų. Tuos pini-; 
gus valdžia stengiasi su
rinkti iš žmonių. Piliečiai ir 
visos pramonės bei prekybos 
įstaigos apkrautos nepake
liamais mokesčiais. Gi dide
li mokesčiai smaugia pramo
nę ir prekybą. Kompanijos, 
kurios prisiskolino iš bankų 
pinigų, neturi iš ko paskolų 
atmokėti, ir todėl bankai at
sidūrė ant bankruto krašto.

SMŪGIS BOLŠEVIKAMS 
TREJUOSE FRONTUOSE

Maskvos Internacionalo 
garbintojai jau prilipo liep
to galą. Demoralizavę ir 
skaldę tarptautines proleta
riato eiles per keliatą metų, 
jie galų gale susilaukė to, 
kad šiandien darbininkų 
klasė nenori su jais nieko 
Jbendra turėti.

Ligi šiol bolševikų tikslas 
buvo šmeižti senuosius dar
bininkų vadus, ardyti unijas 
ir politines darbininkų par
tijas, kad sudemoralizuotas 
minias paskui sužvejavus į 
komunistinį tinklą.

Gyvenimas betgi parodė, 
kad iš tokios taktikos nėra 
nei patiems komunistams 
naudos. Nes sugriauti orga
nizaciją lengva, bet naują 
pastatyti, o ypač iš suderno- 
ralizuotų masių, yra labai 
sunku. Pavyzdžiu gali būti 
kad ir* Amerikos Socialistų 
Partija. Prieš skilimą ji tu
rėjo apie 150,000 pilnų na- 
'rių. šiandien ji turi tik apie 
35,000 narių. O kiek gi turi 
komunistų “partija,” kurią 
tikėtasi sudaryti iš suskaldy- 
itos Socialistų Partijos? A- 
merikos komunistai iš viso 
šiandien turi vos tik apie 
14,000 narių.

Rezultatas aiškus: Socia
listų Partija suskaldyta, dar
bininkų judėjimas susilpnin
ta, ir komunistai nieko netu
ri.

Taip yra Amerikoje, taip 
ir kitose šalise. Taigi pama
tę, kad apart blėdies jų poli
tika nieko daugiau darbinin
kams neneša, komunistai 
pradėjo bandyti kitokią 
strategiją, šiomis dienomis 
trijuose frontuose, būtent 
Anglijoj, Lietuvoj ir Ameri
koj, komunistai pasiūlė dar
bininkų organizacijoms su
eiti su jais vienybėn.

Ir ką gi darbininkai ko
munistams atsakė?

Anglijos Darbo Partija, 
galingiausia darbininkų or-j 
ganizaciia pasaulyje, atme-J 
tė visus komunistų pasiuly- i 
mus ir nutarė nepriimti savo 
tarpan jokio komunisto. • | 

Šiomis dienomis buvo pa
siūlyta Amerikos Darbo Fe
deracijai užmegsti rišių su 
komunistų Internacionalu. 
Šitas pasiūlymas irgi buvo 
atmestas. I

Dabar “Socialdemokra
tu” praneša, kad ir Lietu-Į

komunistai norėjo prisiplak
ti prie socialdemokratų. Jie 
sutiko agituąti už socialde
mokratų kandidatus laike 
rinkimų i Seimą ir remti so
cialdemokratų partiją kito
kiais budais, jei tik ji pri
ims juos talkon. Komunistų 
propozicija buvo atmesta. 
Socialdemokratai jiems pa
sakė : Pirma įvvkinkit darbi
ninkų vienybę* Rusijoj, pa
leiskite tenai iš kalėjimų so
cialdemokratus, tai tik tuo
met galima bus su jumis 
kalbėti apie “bendrą fron
tą” Lietuvoje.

Komunistų pasiūlymą Lie
tuvos socialdemokratai lai
ko tiesiog provokacija. “So
cialdemokratas” sako:

“šiomis dienomis, kai kurio
se vietose pasirodv lapeliai pa
sirašyti Lietuvos Komunistų 
Partijos ir adresuoti Lietuvos 
Socialdemokratų organizaci
joms. Tame lapely socialdemo
kratai kviečiami i kukį tai 
‘bendrą frontą’ ir net siūlosi 

agituoti už socialdemokratų są
rašus renkant i Seimą. Tai tik
ras judošiaus darbas. Iš vienos 
pusės plusta, kaip išmanyda
mi darbininkus socialdemokra
tus. iš kitos gi pusės prieina su 
meiliu veideliu ir ‘bučiuoja’ — 
siūlo ‘bendrą frontą.’ Apart 
to tame pat lapely išdidžiai sta
to darbininkams socialdemo
kratams tokius reikalavimus: 
prof. sąjungų vienybė ne žo
džiais, bet darbais; kova dėl vi
suotino darbininkų draudimo 
šeimininkų lėšomis; kova dėl 
bedarbių draudimo ir jų orga
nizavimo ; kova dėl 8 vai. darbo 
dienos; kova dėl spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų laisvės, 
ir tt. Iš tikrųjų, kokie jie jur-j 
geliai šitie komunistų agentai 
Jie tik dabar atsiminė kovoti 
už tą. už ką socialdemokratai 
kovoja jau virš .30 metų, t. y. 
kaip dar komunistai negimę 
buvo. Už šiuos reikalavimus 
nevienas socialdemokratas bu
vo Rusvos caro valdžios sušau
dytas, daugybė povo Sibire ir 
kalėjimuose. Ne vienas iš so
cialdemokratų ir šiandien ūži 
tuos pačius reikalavimus ken
čia nuo Lietuvos klerikalų. Gi 
Rusijoje darbininkai socialde
mokratai už tų pačių laisvių 
re kala vi mą šaudomi ir pūdomi 
kalėjimuose jūsų sėbrų komu
nistų komisarų. Ir nežiūrint to. 
jus šiandien veidmainingai 
statote savo reikalavimas. Tai 
tikrai reikia neturėti nė kiek 
gėdos ir žmoniškumo šitaip 
elgtis.

‘•šitomis savo provokacijo
mis komunistų agentai nori va 
ką atsiekti. Jie nori nugriauti 
Liet. Sociald. Partiją ir prof. 
sąjungas, kad paskum turėjus 
galimybės pastrigti savo Mask
vos viešpačiams. Jei jiems ši
tas pavyktų, jie džiaugsmu šū
kautų: — žiūrėkite, jau nėra 
socialdemokratų, jau jie veda 
prof. sąjungas, o mes komunis
tai ir tt. Dabar jie mato, kad 
plusdami darbininkus socialde
mokratus, skaldydami visur 
kur tik gali prof. sąjungas jie 
atstumti nuo savęs darbinin
kus. Gi socialdemokratai dirb
dami darbininkų masėse įgijo 
dideliausio pasitikėjimo. Ne
žiūrint klerikalų pasiutusios 
reakcijos socialdemokratų par
tijos pastangomis šiandien su
kurtos jau vėl gana stiprios 
darbininkų prof. sąjungos. Ir 
jos tik todėl yra stiprios, kad 
ten nėra komunistų ir todėl nė
ra kam įnešti ginčų ir skaldyti 
darbininkų vienybę. Reiškia, 
Socialdemokratų pastangomis 
tarp Lietuvos proletarų yra su- 
darytas draeus vienybes im
tas. Tai su kokiu čia ‘bendru 
frontu* lendate jus, kontfnter- 
no agentai? Mama darbinin
kams visai affim yra, kad jus 
lyadami dabar norite sugriauti 
šitą musų darbininkų vienybę, 
o ne stiprinti ją.

“Dar porą žodžių. Su kuo gi

prie nepriklausomybės Lietuva -*-ituri eiti apstepmKiimo keliu ,sdav,neh|
y. kad Lietuvos Ūkimą tun nu- ! ’ Zpndan\rf?. <a'' . .. Į
spręsti patys Lietuvos žmones L .Caro yaMzią sym- netik-, 
Na. .ir t&i buvo Detaisin<ra r 1 Antanavičius,
zkija?“ i bet ir kun. Dambrauskas, ir

T». . . i kun. Laukaitis, ir kun. Kc-
Klerikalai neturi moralės mėšis — visa kunigija. Musų 

teises kaltinti kitus dėl prie- kunigija buvo daug ai-šesnis 
snigo nusistatymo Lietuvos Lietuvos nepriklausomybės! 
nepriklausomybei, nes di- priešas, negu pati caro vai- ■ 
tižiausiais nepriklausomy- tižia. O betgi kada ačiū re į 
bes. pnesminkais buvo jie vcliucijai I.ietuva tapo ne-

Antanavičiaus
Komunistai lėkė kaip sa- išleistą revolit-^^ 

kalai, nutupė kaip vabalai. 1905 metais h skail 
Nelabai senai da jie šaukė: 
“Su socialburžujais ir social- 
patriotais mums ne pakeliui. 
Šluokime šitą bradą laukan 
iš visų organizacijų ir drau
gijų!” O šiandien tie smar
kuoliai jau prašosi, kad tie 
niekam neverti “socialpatri- 
jotai” priimtų juos savo tar- 
pan, bet negali įsiprašyti.

Didesnio politinio bank- ’ 
ruto negalima jau nei įsi
vaizdinti!

mes dėsimės i tą ■ironcą. . 
darbininkų irusių ras neturite 
darbininkai einą '-u soctekiemo 
kratais, pas jumis pasilieka tik 
komintern > agentai ir sunp gal 
vienas kitas asmuo. Tai 3U kuo 
ėte dėtis? Antra vertus, kad 
tarp jus. brolyčiai komunistai, 
kaip jau gyvenimas parodė. at
siranda nevienas ir žvalgybi
ninkas provokatorius. Tokiu 
budu dedantis su komunistu 
galima labai lengvai pakliūti i 
žvalgybininko rankas.”

Komunistai lėkė kaip sa-

KODĖL TAIP?

,• nes di- priešas, negu pati caro val- 
nepriklausbmy- tižia. O betgi kada ačiū re rtl-aia -j. ,.^.1;.r __ ______ __

patįs. Tik^atsiminkit praloto priklausoma, tai tie begė- 
% . aplinkraštį, tižiai pradėjo veržtis prie:

iucfjos laiku valdžios vairo ir trakdyti ne-;
s 'k skaitytą be- priklausomos valstybės pro- • 
Lietuvos bažny- gresą.

Taigi pasakyti “Draugo” 
žodžiai tinka kaip tik pa
tiems kunigams. Jiems ištik- 
rujų perdaug laisvės Lietu
voje. Kaipo atkaklus reakci- •1 • *• ••• • * • 1

veik visose *1_________
čiose! Juk prakeikdamas re
voliucionierius jis tenai aiš
kiai sako, kad caro valdžia 
yra nuo Dievo, ir todėl kas 
eina prieš ją, tas eina prieš 
patį danęų- Tokie “bepro- ninkai, ginusieji visą laiką 
ciai busią atskirti nuo baž- caro valdžią ir kovojusieji 
nycios,^ negausią išrisimo už prieš Lietuvos nepriklauso- 
"nuodemes ir numirę eisią mybę,?iie turėtų šiandien sė- 
stačiai į pragarą. Tokius dėti ne Lietuvos valdžioje, 

j “paklydėlius” jisai liepė bet kalėjime!

PERDAUG LAISVĖS 
LIETUVOJE.

Chicagos kunigų “Drau
gas” atrado, kad Lietuvoje 
perdaug laisvės. Jis sako:

“Jeigu galima kas primesti 
Lietuvos demokratizmui, tai 
tas. kad joje yra per daug lais
vės. štai pora pavyzdžių. Ku
riantis Lietuvos valstybei atsi
rado josios sūnų, nenorinčių 
savo kraštui nepriklausomy
bės. bet jai Įsikūrus, jie drįsta 
stoti prie valstybinio vairo ir 
dar reikalauja savo partijai 
ypatingų privilegijų arba sta
čiai, atsitraukę iš valdžios, 
trukdo visą valstybini darbą. 
Gyvi pa\-yzdžiai — p. Šleževi
čius su visais kitais socialistais 
Petrogrado Lietuvių Seime bu
vo priešingas Lietuvos nepri
klausomybei; vėliau buvo Lie
tuvos ministeriu pirmininku; 
jų partija, sudarant ministeriu 
kabinetą antrojo Seimo metu, 
reikalavo sau 3 svarbiausių mi
nisterijų. nežiūrint kad, pro
porciniai sulig jų skaičiumi,! 
jiems vieta tepriklausė. Suvie
nytų Amerikos Valstijų valdžia 
tokių ponu, kurie pasižymi sa-! 
vo valstybinio nusistatymo: 
priešingumu, neįsileidžia risis-! 
kai nė į šalį, kaip pavyzdžiui i 
pereitą sąvaitę įvyko su vienu 
anglų atstovu bolševiku, norin
čiu vykti į Washingtor.o konfe
renciją. Rusijoje tokius ponus i 
išmaudo kraujuose.“

Klerikalų organui gerai! 
atsako “Naujienos:”

“Taigi, pasirodo, kad ‘Drau-j 
gas’ neturėtų nieko net prieš i 
tai. kad su p. Sleževičium ir ki-' 
tais valstiečiais 1.................... !
butų pasielgta taip, kaip boiše- kariifiiii 
vikų valdžia elgiasi su savoj ‘ ’
priešais f 
kraujuose’) ’

Rugsėjo 25 d. po atostogų 
susirinko Seimas.

Jau pavasario Seimo sesi
ja buvo paženklinta besiar
tinančių naujų rinkimų 
"ruošos darbu.”

Kad emu blokas išvystė

I

Ii

; nepaprastą kūrybos energi
ją istatymdavybės srity.

Buvo priimta visa eilė įs
tatymų pakeitimų, kad už
tikrinus sau laimėjimą rinki
muose. (Sustiprintdji apsau
ga. spaudos ir susirinkimų 
Įstatymų pakeitimai).

Nagali būti dviejų buomo-,

! Jų žodžiams apie rupini- 
; mąsi Lietuvos piliečių gero- 
'vę turės būti priešpastatyti 
Į neteisybės, neteisėtumo ir 
: sauvalės faktai, kurie lydi 
[kiekvieną jų agento žingsnį. 
[Per neilgą Seimo atostogų • 1 _ •! • • • • 1 X* 1 1 1

Finansiniu (piniginiu) at
žvilgiu šiandien visi Lietu
vos gyventojai gyvena susi- 
naudę. Neturi pinigų ne’ 
utininkas, nei amatninkas 
įei pirklys, nei kas kitas. Vi- 
i atlieka reikalus amžinai 
paskutiniais skatikais. Aiš
ku, kad tokia padėtis pri
verčia kiekvieną Lietuvos 
yventoją tenkintis atlikus 
ik butiniausius reikalus, ap- 
irupinti pačiais reikalin- 

■ riausiais daiktais. Apie ko
dus nors gerumus ir pato
gumus ir galvoti nėra ko.

Iš tos padėties aiškiai se
ka, kad ir musų va’domasai 
paratas, valdžia, turėtų 

laupyti kiek išgalėdama. 
Valdžia turėtų įsigilinti į tai, 
kaip sunkiai sukalami tie 
reikalingi valstybei išlaikyti 
milijonai litų iš imamų įvai
riais pavidalais mokesčių 
centų. įsigilinus į tai, ji turė
tų aiškiai suprasti, kad vals- 

! tybės išlaidose turi būti tau- 
! ponias kieky ienas centas. O 
į taupant jau galima butų pri- 
' eiti ir prie to, kad ne būtinai 
reikalingos išlaidos negali 

i būti daromos.
Deja, kai kurie daviniai 

aiškiai rodo, kad šio dalyko 
i musų valdžia nepaiso. Im
kim kad ir tą valstybinę sta
tybą. štai pastatoma valsty
bės spaustuvė. Spaustuvė 
pastatyta graži, ruiminga, 
bet jai statyti ir Įrengti iš
leisti gal koki keturi milijo
nai litų. Lengva pasakyti ke
turi milijonai litų, bet De

J

laiką jų prisirinko tiek, kad 
kitai valstybei užtektų ke
liolikai metų.

Taigi atsidarius naujai. 
Seimo sesijai, bukim prisi-į 
ruosę laukti visokių “naujų; 
siurprizų” iš kademų bloko!

----- ..—v r------------ ,. pusės.
Nagali būti dviejų nuomo- j “Krikščionių” lyderiai bu- milijonai mų, oei ne- 

; nių, kad šioje sesijoje jie dar vo pasižadėję “be kovos ne-; lengva jie surinkti iš vos be- 
' didesne energija varys pra- atiduoti valdžios vairą.” Jie ; pakeliančiu mokesniu naštą 
i dėtąjį darbą. -

Kaip girdėti “krikščio
nių” C. K. “specai” jau ga- riems rupi, kad netikę vairi- 
mina naujus pakeitimus ir ninkai kuo greičiausiai grįž- 
papildvmus ir pasiryžę juos tų prie savo tiesioginio dar- 

! priimti, neatsižvelgdami į bo į bažnyčias ir zakristijas 
; jokius opozicijos ir šalies ir užleistų savo vietą tinka- 
; protestus. : mesniems, turi veikliai daly-
! Yra gandų, kad esąs svar- vauti politiniame gyvenime, 
Stomas klausimas apie pa- spiestis į pažangiąsias orga- 
naudojimą ir kitų “prairti- ’ ““ “1 ’ *’ ’ “
nių priemonių,” kad nelei
dus opozicijai lemiančiai 
rinkimus laimėti.

"šeškomas” nesnaudžia ir, 
jausdamas besiartinantį pa
vojų. galvoja kaip nuo jo 
apsidrausti.

Be apsidraudimo “krikš
čionys” labai susirūpinę ii* 
visų savo pajiegų organiza
vimu.

Visi tie 
labiausiai

I

tai išpildys. J gyventojų. Juk tai išeina ar-
Lietuvos gi piliečiai, ku-, po du litu nuo kiekvienos 

j Lietuvos gyvos dūšios. Ap
galvojus tos spaustuvės ru- 

i mų reikalingumą, pasirodo, 
kad čia būtino reikalų nėra, 

i išgyveno valstybės spaustu
vė 7 metus sename name, 
butų galėjusi išgyventi dar 
10 metu. Valstvbė dėl to ne- * v

sugriūtų.
Maža valstybės spaustu- 

; vės. Naujus namus — rumus

pažangiąsias orga
nizacijas, sekti Seimo veiki-; 
mą ir, reikalui esant, ener
gingai remti opoziciją, gi-į 

i nanėią viso krašto reikalus i ž'm&. ministe. 
1 nuo siaurai kastiniai luo- teisingumo ministerija 
iminės grupes, kun sudaro į «,,•!{.
Lietuvoje menkiausią ma
žumą, bet nori laikyti savo 
kumštyje milijonus. V. V.

“L. U.”

Ko Jie Siekia?

bė Kaune automobilio netu
ri. bet kad musų kai kurios 
tstovybės užsieniuose laiko 
utomobilius, tai tikrai gali 
laug kas pasijuokti. Mat, 
epurė ne sulyg Jurgiu.
Čia vėl reikėtų musų val- 

Ižios viršūnėms įsigilinti, 
kiek kainuoja tie automobi
liai ir kad jiems laikyti dide- 
’.ė išlaidų dalis nėra būtina, 
.iek būtina, kad, nuo to nu
kentėtų valstybes ūkis, arba 
nukęstų valstybes reikalai 
apskritai.

Daroma ne būtinai reika
lingų išlaidų ir daugiau. Vi
sų čia jų nesuskaityti. Bet 
jos drauge paimtos sudaro 
milijonus.

Jei panašiems dalykams 
daro išlaidas didelės valsty
bės, tai tas visai nereiškia, 
kad mes privalome ištesėti 
visame juos pasekti. Vos 
besikuriąs šešmargis, negali 
pasekti Įsigyvenusio šimta
margio. Juk visi juoktųsi, 
jei naujakurys, užuot būti
nus reikalus ripinęs, įsitaisy
tu puikiai važinėti. Iš viso to 
išvada tokia: Gyvendami 
sunkias Lietuvai ekonomi
nio gyvenimo dienas, priva
lome taupyti kiekvieną liau
dies sudėtą centą. Vienok 
išlaidos ne* būtiniems šian
dien reikalams daromos. 
Kodėl ? V—as.

KOKIAM VILNIUI 
PMGAI?

šauliii Sąjunga pernai 
rinkusi aukas Vilniui vaduo
ti ir šiemet rinks. Mes nori
me Vilniaus ir pernai auka
vome, bet ar Vilnius šiemet 
prie musų arčiau!? Visai ne, 
Vilnius nyksta iš musų akių. 
Nyksta..., nes valdžia pradė
jo derybas su lenkais. Sme
tona ir Voldemaras senai 
tvirtino, kad mušti valdžia 
per neraandrius gudravimus 
tą Vilnių praranda; dabar 
pasirodo, kad tas tikra teisy
bė. Atvažiuos į Klaipėdą 
lenkų konsulas, lenkų me
džiai plauks Nemunu, lenku 
šnipai važinės per Lietuvą. 
Bet bene tai bloga — Lenkų 
valdžia “katalikiška,” o mu
sų valdžia “krikščioniška” 
ir* popiežiaus atstovas Cechi- 
ni galės laiminti ~ *'* 
bendrystę, nes tabu tokiu; 
geriau bus kovoti’ prieš “cį 
cilikus.” Lenkų medžiai 
plauks Nemunu tėvas 
kun. Vailokaitis šypsosis... ’

Telšių krikščionys au
koms rinkti pasitariman ne
atėjo nei vienas. Jie aiškiai 
supranta dabartinę padėti ir 
geriau žino valdžios politi
ką. Kam jiems Vilniaus, kad 
be Vilniaus su katalikiška 
Lenkija geriau ir Vailokai
tis pinigų nepristigs.

Mes gi sakom: kam tos 
aukos, kada valdžia derasi 
su lenkais, tegu ir medžių 
plukdymo reikalu; bet tos 
derybos, tiek pas mus, tiek 
užsieniuos Suprantamos kai
po nusileidimas lenkams, 
taikos ryšių užmezgimas, n* 
jos tokias ir yra. Užsienfe 
skaitys, kad Vilniaus klausi
mas ištariša. ■

Taigi kuriam Vilniui .mes 
turime pinigus aukoti, jeigu 
jis nyksta iš mus!? Jeigu jie 
eis Saulių Sąjungos organi
zacijai tai taip tą rinkliavą 
ir užvardinkit Kaip šauliai 
Vilnių vaduos, kad valdžia 
įleidžia Jį iš rankų?

žodžiu, Vilniui vaduot ■ 
rinkliava prie dabartinėm 
padėties yra nesąmonių ne
sąmonė. Bangužė.

(“Žemaitis.”)

lr kitos. Ir vėl dedami mili
jonai — žmonių ašaros. Ar
gi jau negalima be tų rūmų 
ipsieiti? Žinoma, kad gali
ma. Sumanus ūkininkas, ne- 
urėdamas atliekamų lėšų, 

niekad nesistato sau gero 
gyvenamo namo, gyvena se
name. Taip ir musų valdžia 
galėtų ramus statyti, jei bu
tų atliekamų 'milijpnų, jei tie 
milijonai butų atliekami, ar- 1 * - 3 • - • ' 1— X*

“ateitininkų” ir 
___ .__“pavasarininkų” 

haudin.inkias i konęresai, “misterijų” mas-j
1___ .„1, visas šis politinis

valdžia elgiasi su savo; balaganas yra tik plačiosios: ti politinių organizacijų su-! 
Rusijoje (‘išmaudė j valkšnom Inm! sirinkimai savivaldvbiu sa->

“Tas Marijonų organas žin 
gerai, kad jisai meluoja, lygiu 
damas Sleževičių prie komunis- i 
to Sakiatvaios. Sleževičius nėra! dama ne*i~ dienos privalo; sąmoningus piliečius, 
nei valstybės priešas, nei gink-(j-uoštis kovai dėl geresnės 
luoto sukilimo salininkas. Jei-Įšalies keities., . resnės apie Petrauskį nuo-
gu kam ^etuv°Je gabma pri-j Labiausiai reikia pasi- monės, nes, manėme, kad jis 

pas- yra savystovus.

tnev ... , įstatymdavybės/teisę sayo pifdomas*sma*rkiau, negu ji-.aįnu nja^dešimtimis
tus). Nes klerikalai daug kartų partinėms pozicijoms Stip- „oioZin knfoJr: _
atvirai ėjo prieš Lietuvos žmo- ' ‘ r ■

nių pastangas nusueratyti sve
timo jungo. Carizmo gadynėje! 
Lietuvos kunigijos vadai ė’oĮ 
išvien su Rusijos žandarais

Telšių apskr. viršininko
Petrausko įsakymu uždraus-

vaiymas, kad kup-sirinkirnai savivaldybių sa-; valkšnos varymas, KadKup: sirmKimai savi>aiuyurų ba nepraverstų kitiems buti- 
: daugiau prigaudyti sodžiau ;lese. Tai tolimesnis zin^ri^ I nai reikalingiems dalykams.

Opozicija todėl nevilkin- Į siekia išauklėti Lietuvoje j automobiliais. Automobilis
1 J. ,. _____ ' o-pras dalvkas. bet brnncTis.ama

priešrinkiminį i slopinti musų vos tik prade-į
Ijusį kulturinį darbą, kursi Arba su tais valstybiniais

: geras dalykas, bet brangus, 
_ —ubagui neprieitfemas. Pas

lf^ojne^ge- mus g, Kaune tų valstybinių 
“““ ° 1 į automobilių gal koks pus-

- i šimtis laksto ir vis ne bile
Bet jo įsakymas da gi yra i —gggg

I « • % • • ■»

tūkstančių. Lyg kad Kau
nas butų toks didelis ar mu
sų valčĮiitinkai butų toki ari-

Labiausiai reikia 

tangoms išnaudoti Seimo.

r . . ”—° .... 1 i įgaliausiai remia
kaišioti priešingumą neprikišu-; priešinti “krikščionių
somybės, tai — klerikalams 
(nekalbant jau apie komunis-

atvirai ėjo prieš Lietuvos žmo- rinti.
Kademų blokas pasi

stengs šį savo darbą tinka
mai užmaskuoti arba pagra- 

... irižinti įvairiais “valstybės rei-
padejo Jiems gaudyti caru kalais.” Iš Seimo tribūnos 
priešus. Didžiojo karo metu kraštui turės būti išaiškinta 
vyskupas Karevičius siūlė i tikrasis klerikalų veidas, 
kietijos valdžiai padaryti Lie- j Protestu 'riln ‘ *
tuvą Vokietijos dalim. Ir net, M Jei kZtlmn i 
kai jau buvo susidariusi Lietu
vos Taryba Vilniuje, klerika
lai kvietė princą Urachą užimti 
Lietuvos sostą.

“Ar ne gėda ‘Draugui’, aky. 
vaizdoje šitų visiems žinomu

sai sumanytas: valsčių butai; 
neduodami žemės ūkio 
draugijų sąjungoms. Rriš-

& agronomas norėtų s£ojįratai> įarf penkių minu- 
skaityti paskaitą apie trą- - į tarnybos vieta pėsti nu
šus, ūkio gerinimą ar pana-!eitYnegafėtų. Bet* kur tau! 
šia1, tai nei lauke, nei vals-;pagjva^įnėja jie patys, pasi- 
ciuje jam vietos nebūtų. važinėja jų ponios — argi 

Sakykite, krikščionys, ko negera?
jus siekiate? Argi jums ne- jjesa, kai mes šitaip ra- 
tun rūpėti pakelti žemės; tai krikščioniški laik- 
ukį? Juk jus visi iš bado nu- ipašciai mus chamais vadina, 
mirsite, jei ūkis nusilpnės?jei musų ponai pėsti 
O gal jus manote,. kad uk| vaikščios, tai kiti juoksis, 
gerinti nebereikia. ;kad mes taip prastai ęyve-

Ukininkai jus išlaiko,; name. Bet mes to nepaisysi- 
jums duonos gamina. Tai'me. Daugiausia, kas galima 

».....  i kaip jus drįstate tuos namus, leisti, • tai kad ministerija
žaliS^nalaikomai Seimo kurie daugiausiai jų pačių vieną automobilį turėtų, 

. .. .-P®* . — —statyti, užrakinti ir neįsi- naudotų tik tarnybos raiką-

ir ne tar-

Protestų vilnys, kurios ki
lo dėl kademų bloko laisvę 
varžančių įstatymų, dėl 
smurto pavartoto prieš at
stovus Bielinį, Grimų ir La- 
pinskį, protestai jau plau
kiantieji dėl Kopenhagos 
derybų, rodo, kad krašte

jus siekiate? Argi jums ne-
* ■"* ' o „ . • X 1x* __ •

. eiti negalėtų. Bet kur tau! 
ipasivažinėja jie patys, pasi- 
važinėja jų ponios — argi

Tiesa, kai mes šitaip ra- 
r, tai krikščioniški iaik-

faktų, kaltinti liaudininkus ir pradeda atbusti politinis 
socialistus, buk jie esą Lietu- aktyvumas, 
vos nepri’lausomybės prie- šalies n„
«•!•? opozicijai bus daug leng- yra statyti, užrakinti ir neįsi- naudotų tik tarnybos reika-

“PBtrojrado Lietuvių Seime viau atremti vfeus k/d. Wo leisti ūkininko apie savo rei- lame, o nepirkinėtų po kelis 
klausimas ėjo ne apie tai, a? ko pasikeitimus mechaniniu kalus pasitarti. Ar negana ir nesitrankvtų jais ir ne tar- 
Lfetuva turi būt nepriklauso- rankukihiojimu stumti Lie- tyčiotis iš ūkininkų?! Juk ir nybos reikalais. Ir dėl pa
na, ar ne, bet apie tai, kaip ta tuva ‘i vvduramžiu patam- jų kantrybė pagaliau gali ties pasijuokimo. Pav., visai MMfdlrloifcAmvkA r r «•* * .v* V _ x ninlzo n nannnlzi a lrnrl

• i. • ~ -------- ses> i ---------ninkai su socalistais sakė, kad j dvasios Vergiją, |

Lietuvių Seime'viau atremti visus kV

Lietuva turi būt nepriklausė rankukilnojimu 8tumti~Lie^ tyčiotis iš ūkininkų?! Juk ir nybos reikalais.’ Ir dėl pa- 

nepriklausomybę įgyti. Liaudi- i‘ ekonominf skurdą, trukti. nieks nesijuokia, kad di-
j ekonomini reur “žemaitis.” 'džiulfe Vokietijos atstovy-



Km skaito ir rašo, 
į| Tat duonos neprašo.

..................i-

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Km nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

PHILADELPHIA, PA. 
Geležėle Įvarė komunistam* 

kinkų drebėjimą.
Geležėlė kai nerašo, tai! 

nerašo nieko, bet jaukai 
pradeda rašyti, tai taip kaip! 
perkūnija: trenkia ir tren
kia, ir vis pataiko į tuos mu
sų nelaimingus komunistė
lius. Dabai- komunistai yra 
labai susii-upinę ir nesugal
voja, ką su tuo nevidonu Ge
ležėle padaryti. Girdi, nors 
mes sulendain Į giliausius ir 
tamsiausius skiepus, arba iš- 

kiausias girias, kad niekas ,lo 
negalėtų sužinoti musų slap
tų nutarimų, bet žiūrėk, tas. 
raganius Geležėlė viską su-; 
uodžja ir skelbia laikraš
čiuose musų paslaptis. Ištik- 
rujų, Geležėlė butų labai 
brangus komunistams žmo
gus, jeigu jis butų jų vieros; 
bet dabar jam komunizmo į

Potam Geležėlė pradėjo! 
smarkiai tarkuoti kriaučių 
unijos delegatą J. Bekampi. 
Sako, ar jų? žinote, kas yra 
Bekampis? Publikoj balsas: 
“žinome! tai yra musųkriau 
čių unijos delegatas.” Gele
žėlė sako: “Jeigu jus žinotu
mėt kas yra Bekampis, tai 
jus netik ką nelaikytumėt 
savo delegatu, bet bijotu- 
mėt ir ant gatvės su juo susi
tikti, nes jo rankos yra su
teptos...”

(Tolimesnę G. kalbą iš
leidžiame. nes Bekampis jo- 

;—i kaltinamas tokiais 
darbais, kurių laikraštyje 
skelbti negalima.—Red.) 

! Kada Geležėlė šitaip ant 
Bekampio pasakė, tai klau
sytojams net šiurpuliai per 
kūną perėjo ir plaukai ant 
galvos atsistojo. Aš tuomet 
maniau, kad dabar Geležėlė 
jau prilipo liepto galą, kad uaoar jam Komunizmo (1 at£r pa(lfe j; į

ncjkalbesi; jei ji pakalbinsi,į y f k ,la iau 
lai jis nusijuokia ir išvadina | J ne a’atvs. 
komunistus žiopliais. R h,

Anais metais kornimis- :j trfs
tams buvo aukso alkai. Tuo- į vfe , )£ 
met jie nnko aukas Rusijos^ .feipažįsta prie kaltės? 
baduoliams ir jiems gerai se-! B(,t'kon;un£tai 'ištiek sie
kėsi tas dal bas . net tas na'1' nia ji už savo nugaros, 
donas . Gelezele ir čia vąšą; ■ Tįj ; ir bai-

a i““1 P^Mgia smukti ju partija, 
skelbti, kad komunistai su- . y .
rinktas Rusijos baduoliams! 
aukas sunaudojo savo parti-, 
jos reikalams. Tuomet jie • 
nutarė Geležėlę pagązdinti: • 
pakvietė jį į viešus debilius, i

važiuojam i toliausias ir tan- •

laTouraine Arbata ir Kava

India ir Ceyton S9c 1b.

Idiotu'.unt'

ir Bumalt Sieliai.

Tikrai Nepalyginama Kombinacija
k

rėję pasakė, kad smuklinin
kas jau negyvas.

Kaip to smuklininko buvo 
vardas ir pavardė, neteko 
sužinoti.

Ašerukas.

| PROTESTO REZOLIU
CIJA

Priimta Bostono ir Cam- 
bridge’aus lietuvių mitin

guose.
Kadangi šių metų birželio 

mėnesio 20 d. krikščionių 
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 prieš-de- 
mokratinius Įstatymus, bu
vo neteisingai slopinama 
opozicijos balsas ir prieš 
atstovus, pasipriešinusius tai 
sauvaliai — socialdemokra- 

. tą Bielinį ir valstiečius liau
dininkus Lapinską ir .Dr. 
Grinių, buvo pavartota gink
luotos policijos jėga,—tai

Tebūnie nutarta, kad šis 
masinis Bostono lietuvių mi
tingas, rugsėjo 27 d., 1925 
m.. Lietuvių Salėje, kurį su
šaukė pažangiosios lietuvių 
draugijos ir kuopos, griež
čiausia protestuoja prieš be
gėdišką Lietuvos konstituci- 

| jos trempimą ir prieš žiaurų 
i krikščioniu demokratu smur

!rams blofuoti žmones, o ko-‘nomas ekspertas laikrodi-! 
’misarai užlaikys slaptybėje Į ninkas J._M. Neviackas, ku-• 
visus Kipšo “gnekus?’ ...-e. ;=,;♦«nni-cinm. 
,T ' ‘

Kipšas nėra taip bailus, kaip 
bolševikai mano. Jis nebijo 
nei tų “knygų atskleidimo.” 
Jei jus. bolševikai, turit ko
kias knygas su Kipšo “grie- 
kais,” tai kuriam galui jus 
jas laikėte ir laikote slapty
bėje? Skelbkite! Kipšas ne
mano nusilenkti nei komisa-

• rams, nei kitokiems tamsy- 
is. Jis nėra pa- 

; perkamas ir jokių “ugadų” 
i ra komisarais iš “Laisvės”

LAIŠKAS “KELEIVIO” 
REDAKCIJAI.

G. R.
Pereitos savaitės “Kelei- 
n” jus įdėjote Reporterio

• 
~ ____ " i ris Įsitaisė gražią auksinių i

Bet aš turiu pareikšti, kad daiktų krautuvę ant kampo 
....................................Millbury ir Endicott gatvių. 

Toj pat vietoj laikrodininko 
pusbrolis J. Neviackas užsi
dėjo insurance ir ęgal estate 
agentūrą. Dabar vietos lietu
viams yra proga apdraust 
savo namus, automobilius ‘ 
biznius pas lietuvį.

Progresyvių judėjimas 
apmiręs.

Progresyviai Worcesterio 
lietuviai šiuo tarpu beveik 
nieko neveikia. Nei pas tau
tininkus, nei pas komunis
tus nesimato jokio gyvumo, 
vienų ir kitii kuopos apmirę, 
o socialistų kuopos čia visai 
nėra. Nesnaudžia tiktai ka
talikai Vienos į 
jiems jau neužtenka. Kon- 
sigmo dzūkai sumanė su
tverti sau atskirą parapiją. Į

PITTSBURGH, PA. 
Atsakymas komisarui Buk
niui dėlei bolševiku pikniko : 

ir avino. •
Komisarui Bukniui baisiai į 

nepatiko, kam Kipšas para-1 
» apie boįševįkų pikniką ir | 
aviną. Taigi jis drožia Kip- '■ • • •
šui pamokslą per savo “Lai 
vę,” kaip tas Kipšas drįsęs: 
SoL i? toks ir da kitoks,’oit.-h PT 
bolševikams paskui aiiML^av, ahu Ap^ r. «v Li ui t on lun non

1 daryti Kipšui burną. Bet jis 
, . , , to nepadairs.įdaro gera biznj. Pereitą su- Bet Kipsas ir nesake, kad į virr'..s nnri

M 
gijas dėtis prie APLA nepa- 
skelbėt, kaip ta Draugija 

t0v2ns'i stovi finansiškai, kiek turi 
___ .. -i-r • - - .- narių ir kiek turto? Ir kodėl įengsit pikniką, ir norėsit j^g nepaskelbial, kad APLA 

‘ čarteris nėra legalizuotas 
i net Pennsylvanijos valstijoj, 

jau nekalbant apie kitas val
stijas?

Ai- nebūt geriau, kad tas 
“generalis organizatorius” 
Buknys ir Centro Valdyba, 
vietoje jieškoję pas Kipšą 
“griekų”, pasistengtų patai
syti čarterį, kad galėjus n 
legalizuoti nors Pennios val
stijoj? Nelegališkai veikiant 
ir agituojant draugijas dėtis 
prie APLA, tai kartais gali 
nukentėti ne tik tos draugi
jos, ale ir visa APLA.

Kipšas.

WORCESTER, MASS.
Manoma sutverti Amerikos 

Lietuvių Vaizbos Buto 
Skyrių.

Sugrįžus į Worcester| 
daktarai F. Puskunigiui ir J. 
Neviackui, manoma čia su
tverti Amerikos Lietuvių r.. 
kus žadama sušaukti pažan
gesnių biznierių ir profesio
nalų susirinkimą, kuriame 
minėtas klausimas bus ap
tartas. Į susirinkimą bus pa
kviestas Vaizbos Buto Cent
ro pirmininkas arba sekreto
rius, kurie suteiks reikalingų 
informacijų.
Lietuvių biznierių skaičių* 

auga.
Millbuiy strytas yra lietu

vių biznierių centras. Ant 
šitos gatvės lietuviai biznie
riai mušasi už biznio pozici
jas su svetimtaučiais — žj’- 
dais ir lenkais. Čia lietuviai 
turi Įvairių-Įvairiausių biž- 
i ‘ ‘ " ________ _
lietuvių reikalavimus. Lig- Avenue ant sekančio adre- 
sio! nebuvo hetifzio laikro- so: 14405 So. 50-th Avenue. 
dmmko ce. c-aoar jau irta Norintieji nusipirkt “Kelei- 
spraga tapo užkišta, kuomet vĮ” ir “Naujienas” kreipki- 
1 čia persikėle iš Bostono ži- tės tuo adresu.

Ašerukas.

PHILADELPHIA, PA.
Girtas parapiionas numirė 

kunigo lovoj.
kad jis tai faktais prirody- i Musų naujos parapijos 
tų. Bet Geležėlė nenusigan- Į klebonas nori greitu laiku 
do ir apsiėmė stoti ir priro- pralobti, tai sumanė visokių 
dyti. įtriksų, kad daugiau pinigų

Kuomet atėjo debatų die-: sužvejoti. Klebonas buvo 
na, žmonių prisirinko pilna ‘ surengęs bazarą. Parapijo- 
svetainė. Geležėlė dar nebu- i nįs suaukavo niekam neti- 
vo atėjęs ir komunistai ma- Į kusių daiktų, o potam patįs . 
nė, kad jis neateis. Bet kasi susirinkę tuos niekniekius ‘ sekti, tai juk nesą nieko blo- 
tau! J patį laiką jis pribuvo i perka. Iš to musų kunigėlis (g'3; 
su didžiausiu baksu. Komu- ’ 
įlįstai visai nusiminė, ir neži
nojo kas daryti. Tarpduryje 
prisispyrę G. prie sienas ir 
norėjo kumščiomis pradėti 
debatus. Bet G. ir kumš
čių nenusigando. Kas dabai* 
daryti? Komunistai pasakė, 
kad jie nori debatų temą 
permainyti, kitaip jie nešto- — ------- — ---------
šią Į debatus. Tada Geležė- smuklininkas su klebonu šu
lė nt^ispiovė ir atsisveiki- sėdo į automobilių ir išva- 
nęs išėjo. Komunistai nu- žiavo krano jieškoti. Bejieš- 
džiugo ir tuojaus publikai'' 
pranešė, 
jojo su jais stoti į debatus ir 
pabėgo. Išrodė, kad viskas 
bus' “Orait.” Bet kas tau! 
Antrą sąvaitę pasirodo pla
katai, kad ne Geležėlė nusi- o___r_____ ____________
gando, bet komunistai pabi- ri, todėl jis jam patarė eiti i 
jojo Geležėlės. Plakatuose kleboniją ir atsigulti į jo lo- 

u-j (ne Į gaspadinės, bet Į
i kunigo). Pramigsi, girdi, ir 
Į bus gerai. Paguldęs parapi-
• j'oną į savo lovą, klebonas
• vėl sugrįžo į svetainę prida- 
; boti V rarką. Kadangi bazare 
buvo daug išsigėrusių para
pijonų, tai neapsiėjo ir be 
muštynių. Vienas parapijo-

, nas kažinko susivaidijo su 
zakristijonu. Žinoma, zak
ristijonas, būdamas bažny
čios tarnu, nenorėjo papras- 

, tam parapijonui apsileisti, 
ii* bandė išmesti jį laukan; 
parapijonas nenorėjo pasi
duoti ir juodu susipešė. Pri- 

, bėgęs klebonas kaip traukė 
vienai savo avelei per spran
dą, tai avelė kabarakšt ant 
glindų ir pradėjo spardytis. 
Klebonas buvo jau persigan
dęs, bet avelė atsipeikėjo. 
Tuomet klebonas persiprašė 
avelės, kad nepyktų, ir vis
kas buvo orait.

Potam klebonas nuėjo

rašyti apie tai ? Kipšas esąs!
• I

aviną lorjum n0I-į grasinimais už-

i

batą buvo jau paskutinė ba-'P“3 bloga bolševikamssekti į 
zaro diena, tai susirinko paskuiavūną.
daug parapijonų, ir buvo at
važiavęs vienas turtingas 
smuklininkas, kuris paauka
vo pusbački alaus, žinoma, 
gero. Bet kada reikėjo pra
dėti alų gerti, apsižiūrėjo, 
kad krano nėra. Tuomet

SMės •gar'i-aus
juoko i« bolseyikij ir avino, ffiias (I<;-a AP, “ 
tai jau čia ne Kipšo kaltė.

Kipšas patarė
čiams, kad jei kitą meta

___ ________•!___ ?1_ _ • — • .

tūkstantines minias su
traukti, tai ne aviną imkit už 
vadą, ale pasirūpinkit gauti 
Lenino kelnes ir nunešę pa- 
kabinkit ant tvoros, tai pa- __ - ._ 1 1 . • —I ir tuojaus publikai, kodami krano taip pavargo kabinki

ė, kad Geležėlė pabi- kad vos ant kojų galėjo pa- matysit, kaip tūkstantinės 
* suplauks į jūsų pikni

kų “liupčikas,” o Lenino ke
linės tai tikrai bus didelė 
relikvija tovariščiams, ir 
lengvai bus galima padaryti 
$600.75 pelno...

Tai tiek dėl to bolševikų 
pikniko ir avino.
Komisaras Buknys ir APLA 

Draugija.
Komisarui Bukniui taipgi 

baisiai nepatiko, kad Kip
šas parašė į “Keleivį,” jog 
keletas 7 kp. narių negavo 
pašelpų ir posmertinių ir 
traukia APLA Centrą į teis
mą delei tų posmertinių.

Komisaras per savo “Lai
svę” varde APLA Centro

stovėti. " į minios j _ . „ _
Smuklininkas buvo taip M* bolsevi-

silpnas, kad norėjo jau na
mo važiuoti. Klebonui buvo 
gaila paleisti gera kostume-

rašoma, kad yra rengiamos 
prakalbos, ir komunistai 
kviečiami ateiti ir prirodyti, 
kad jie teisingai Rusijos ba- 
duolių aukas sunaudojo. Už 
prirodymą G. sįiiio jiems 
šimtą dolerių. Kas dabar 
daryti? šimtinę butų gerai 
pairuti, bet kaip tu čia priro- 
dyri, kad komunistai neda
li suktybių? Taigi jie nutarė 
sulįsti į skiepus ir nesirodyt. 
O tu, Geležėlė, pasiusk su 
savo prakalbomis ir šimtine.

Ant Geležėlės prakalbų i 
žmonių /taip pat prisirinko 
pilna svetainė. Mat kiekvie
nas norėjo pamatyti, kaip1 
komunistai sukirs Geleželę 
ir pasiims tą šimtinę. Pirmi
ninkas atidarė prakalbas ir 
perstatė G. kalbėti. Geležėlė 
tuojaus pasidėjo ant stalo 
pundą laikraščiu ir kitokių 
dokumentų, ir sako: “Kat
ras dabar iš komunistų apsi- 
imate ateiti ir prirodyti, kad 
surinktos aukos Rusijos ba- 
duoliams buvo teisingai su
naudotos, tas už prirodymą

uucoif. ju b ve* , pu

neprirodys, tai savo šimtinę t čias guli lovoj visas krūvi-1 “baisus,” 
turte pakloti.” nasir j '------ ‘ ’

Nore komunistų buvo ne- sustingęs.

klemsai. Tada G. nurodė, jo kas* daryti. Tuojaus buvo
i_ _ _ _ ; _ ‘ ‘ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sunaudojo, tai yra, savo ir smuklininkas nugabentas daryti “bendrą frontą”, kad

pareiškė Kipšui: “Bet APLA 
centras gerai pažįsta poną 
Kipšą ir tėmija, kaip toli jis 
eis su savo ataka. Jei tan
kiau pasirodys tokių nešva
rių melų, kaip kad jau pasi
rodė “Keleivyj,” tai centras 
atskleis ponų Kipšų darbe
lių knygą.”

Matote, jei Kipšas tylės 
prieš bolševikų zulikystes 
APLA Draugijoj, tai bus ge- 

* w^... muvjv . rai; o jei ne, tai centras “at-
j kleboniją prisikelti savo skleistus knyga?.” Reiškia, 
gerą draugą ir atsivesti Į bolševikai turi pas save knv- 
svetainę. Bet kada pradarė pis, ką yra užrašyti visi Kip- 

kaajosve-įso griekai, ir turbūt labai 
ui lovoj visas krūvi- f baisus,” kad jie mano tuo 
jo kūnas jau beveik Kipšą nugązdlnti. Bet jei 
ęs., Tuomet klebonas Kipšas nekliudys bolševikų,

Kitais žodžiais * sakant,

kaus šimte dilerių. Bet jei duris, pamatė,

turte pakloti.”
—-E ~ — ■ - — ----------—OT— - —— — —...flUBO UVHUUUJ0 MUlSCriOU,

maža, bet visi tvlėjo k”o labai persigando ir nežino- tai jie palaikysią slaptybę. * 
klemsai. Tada G. nurodfi, jo kas daryti. Tuojaus buvo Kitais žodžiais sakant, 
kur ir Kaip aumumsui au..-č pašauktas ligoninės vežimas bolševikai kviečia Kipšą su- 
sunaudojo, tai yra, savo ir smuklininkas nugabentas daryti “bendrą frontą”, kad 
partijos reikalams. jį ligonbutį. Daktarai apžiu-1 Kipšas nekliudytų komisa-

Vaizbos Biito Skyrių/ Netru!

1

ir

vi _
peržvalgą apie Babravičiaus 
koncertą, ir toje peržvalgo
je yra pasakyta, kad “san
dari ečią beveik nesimatė.” 
Bet išties kas matė atsilan
kiusiais publika, tai beabejo 
mate, kad didesne puse atsi-j krikščionių demokratų smur 
lankiusiųjų s^4a’| tą bei sauvaliavimą Seime:

As pats turėjau titae- Jtai t vi* zvoiv vvtv•.‘rino-VMrtO . __ * * , . .
t Tebūnie nutarta, kad sis 
l masinis mitingas griežčiau
sia pasmerkia Lietuvos val
dančiųjų partijų bloko kėsi
nimąsi sugriauti teisėtumo ir 
demokratybės pagrindus 
Lietuvos Respublikoje, že
minant Seimo ir atstovų au
toritetą liaudies akyse ir de
dant nesenai pasiliuosavu-. 
šiam nuo svetimų despotų 
kraštui naujo despotizmo 
jungą; ir taipgi

Tebūnie nutaita, kad sis 
masinis mitingas šaukia vi
sus laisvę mylinčius Ameri
kos lietuvius visais galimais 
budais padėti Lietuvos de
mokratijai, kovojančiai už 
cavo teises prieš klerikali
nius despotus; ir pagaliau

Tebūnie nutarta, kad ši 
Protesto Rezoliucija butų 
pasiųsta Lietuvos Seimui, 
atstovams Dr. Griniui, La- 
pinkskui ir Bieliniui, Lietu
vos Atstovybei. Amerikoj^ 
Lietuvos Konsiilatui Neąr 
Yorke ir Chicagoje ir Lietu
vių spaudai Amerikoje if 
Lietuvoje. .į-

j Stati* Noetanuu, Piną.,' • 
* J. Jankautkas, sekr. 
Tokia pat rezoliucija bu

vo priimta ir Canibridge’ąus 
pažaidų lietuvių mitinį 
kuris Įvyko tą pačią dieną it 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 500 žmonių. ,

Po Cambridge’aus rezo
liucija pasirašė pirm. A. 
Anesta ir sekr. K. Sidabras.

j lankiusiųjų ir buvo sanda
1 riečia i.
į tų ir tik c-su pardavęs sanda- 
’riečiams. Iš Lavvrence buvo 
! jų apie 10, taipgi matės iš 
ILovvell, Haverhill, ir visi be
veik turėjo geresneses vie
tas. Taipgi ir bostoniškių 
sandariečių daug matės.

Nebuvo tik tikrųjų katali- 
parapi'jos atvirai pasisa-

kė, kad boikotavo (žiųr. 
“Darb.” Nr. 111).

______ _____ ____ Apskritai, bostoniškių 
klebonus dzūką? parsikvietė lietuvių Babravičiaus kan
tam. Čapliką iš Providence. Lcerte buvo mažai. Toks įyy- 
Dzukų klebonas suorganiza- bostomskius lietuvius ze- vo pikus visokiu Siekto- ^ina ir jie pasirodo-, kad 
rių, kurie landžioja pas biz- kultu? oje labai žemai stovi 
nierius ir draugijas prašyda- n- atsilankiusiems iš aplmki- 
mi aukų naujos bažnyčios (La'STence,
statymui. Biznieriams tieHaverhill, LoweU), kuriems 
kolektoriai jau ant tiek Įgri- ?r tylėtas apsiėjo
so, kad pradėta tartis kaip PP? $8 iki $10, padare neko-
nuo jų atsikratyti.

Biznierius.

NO. WEYMOUTH, MASS. 
Moterį* peiaai dėl vyru. 
North Weymouth’e ne

žmoniškai prasiplatino gir
tuokliavimas, o prie girtuok
liavimo ir svetimoterystės 
netrūksta, štai J. N—čius 
Įsimylėjo Į svetimą moterį, 
O. G—nę, ir išgyveno pas ją 
ant burdo apie 9 metus, kuo
met jo pati buvo palikta 

kad jo meilužė perbrangiai 
jam atsieina, N—čius parsi- I 
traukė iš Lietuvos savo pa- 
cią.

Pati atvažiavus sužinojo, 
kad jos vyras gyveno su G:— 
ne, pradėjo ant tos moteriš
kės pikti, ir pagalios priėjo 
prie to. kad abidvi pradėjo 
muštis ir skandalas atsidūrė 
Į teisiną. N—čienė turėjo už- 
simokėt S6 pabaudos už iš- 
daužymą langų, kuomet jos 
vyras pas G—nę gėrė ir my
lavusi, o N—čiui ____
Įsakė pas G—nę daugiau ne
silankyti, ir padėjo jį ant iš
bandymo.

Gėda toms moterims, ku
rios savo vyrais nepasitenki
na, o bando svetimus vilioti 
ir šeimynas griauti.

Reporteris.

ki Įspūdi, tiesiog bostoniš- 
kių lietuvių apsileidimą, jų 
nekulturiškumą.

J. Sekys.
P. S. Lawrence’o lietuviai 

pageidauja, kad dain. Bab
ravičius atlankytų su kon
certu musų koloniją. Taigi 
butų labai gera, kad Vaizbos 
Butas čia pas mus surengtų.

Redakcijos prierašas. — 
Galimas daiktas, jog sanda
riečių tame koncerte buvo 
daugiau, negu musų Repog- 

negan-Lietuvoje. Pamatęs ant galo, tenul išrodė, tečiaus negan- 
kad io mpilužp n^t-hranfriai mas daiktas, kad didesne

pusė publikos butų buvusi 
.sandariečių, kaip p. Sekys 
sako. Tikietų lietuviams bu
vo parduota daugiau kaip 
tūkstantis, ir jeigu didesnę 
jų pusę butų nupirkę sanda- 
riečiai. tai reikštų, kad san
dariečių turėjo būti daugiau 
kaip 500. Kokiuo gi budu

- - - - — - “

NAUJI RASTAI.
Namai ir Pasaulis.—Para- 

a ______o______šė garsus indų rašytojas Ra-
galėjo tiek sandariečių būti!bindrath Tagore, iš anglų

teismas
I

kalbos vertė Jablonskių Jo
nas, išleido Kultūros Bend
rovė Šiauliuose. Skaitymo 
268 puslapiai, kaina 10 litų.

Lietuvių Kalbos Pradžios 
Mokslo Melodika, SUteiaė 
M. Vasiliauskas. Antrasis 
pataisytas leidimas. Išleido 
“Kultūros” B-vė, Šiauliai.

i
I CICERO,ILL.

nių, kurie 'patenkina notos savo b^iFlioF So?494h

Bostono koncerte, kuomet 
visoj Amerikoj jų yra tW 
apie 1500? » ..

WORCESTERIO LIETU
VIŲ ŽINIAI.

Kas nori «*pdrauet nuo 
gaisro savo namus, rakan
dus, automobilius ir kitokį 
turtą, lai kreipiasi prie lietu-.Kaina 5 litai, 
vių ;.
J. Neviacko, ____________ __ _______
St, Worce«ter, M«m. Td. braženski, lietuvių kalbon

I
— ------- — A w>* « v a«vu*a»

Komunizmo A-B*C, para
šė N. Bucharin ir £. rreo-

Park8641.
F. Lukoševičius perkėlė! 

1VO bizni iš 1405 494h

vertė V. Tiaras, išleido 
‘^Laisvė.”

“Rimbas,” juokų ir saty- 
mėnesinis laikraštis, 

‘ i ligoni- pradėjo eiti South Bostone, 
ito kad Leidžia R. židžiunas ir K. J. 

išmokėtos Paulauskas. Kaina metams 
$1, atskiro numerio—10c.

STREIKAS LIGONINĖJ.
Vera Cruz mieste (Mekai- ros mėnesinis 

ko j) sustreikavo visi 
nės tarnautojai, dėlto 
laiku nebuvo iZ.__ 
jiems algos.



Maike!... pa-
—Tegul bus pagarbintas, kys, kad mes pavogėm 160 

L. svarų mėsos. Mat, kiek p*
—Sveikas gyvas, tėve ! sverta, tiek turi būt Aš pra- 

>!Aš maniau, kad tu jau mi
ręs...

—Tu, vaike, teisingai ma
nei, ba aš ištikrujų bemažko 
dusios neatidaviau. Tik per 
plauką panelė švenčiausia 
išgelbėjo mane nuo smer
ties.

—Turbut girtas po auto- 
mobilium palindai?

—Nausa. Mane norėjo pa
plauti vietoj jaučio ant kel- 
basų.

—Na, na, kaip gi tai galė
jo atsitikti?

—Sarmata, vaike, ir pasa
kyti. Mat gavau pakvietimą 
į prapesorius švento Kazi
miero seserų makadimijon 
Čikogoj. Bet neturėdamas 
ant kelio pinigų, įlindau į 
galvijų vagoną ir nuvažia
vau su jaučiais Čikagon už- 
dyką. Per dvi dienas nega
vau nieko valgyt, o Čikagoj 
įmetė mums pora pundų 
šieno. Aš tik prašau Dievo,

buvo tik porą batalionų, v A C DTTM7A 
Taigi Čia apart Želigovskio Ik AO D v V V 
smurto, buvo dar ir tieaiogi- a A
nės karo strategijos padaras. IN U 1 AK 1 A 
Lietuvoje vis tik buvo chao- __ - V TE*O
sas. Karo vadovybė įteikia- PIAK&vjIj * 
ma paeiliui tai rusų genero-. ------------

I lams, tai Lietuvos pulkinin- šiomis dienomis grįžo iš 
lakams, tankiausia paeinan- Marselio Lietuvos socialde- 

tiems iš lenkiškų dvarponių, mokratų partijos delegatai 
o pastarieji, vietoje su Ien- dd. Bielinis, Purėnienė ir 
kais kariauti, rodo Variavai 
gražias akutes. Iškasa ant 
galo a. a. gen. Stanaitį, tą 
nekarininkui gimusį žmoge
lį ir stato divizijų vadu, ant 
galo karo vadu, o pastarojo 
karo strategija tik tuo ir pa
sireiškė, kad jis už vtsus 
frontus daugiausia buvo su
sirūpinęs, kad Lietuvos ka
reivis kaklą turėtų “apgink
lavęs” ražančium ir poterius 
mokėtų... Tai skaudus fak
tas!

Gen. Žukauskas — lenkų 
draugas.

Dabartinis gen. Žukaus
kas, kai reikėjo su lenkais nurodęs, kad dėl dabartinių 
kariauti — dingo. Dabargi prisiruošimų karan yra 
važinėdamas po Lietuvos Anglija, Tarybų Rus 
lenkiškus dvarponius su j 
linksminasi ir draugauja!... 
Tai ne fantazija, bet plačiai 
kalbamas Lietuvoje faktas.

Ko gi gero buvo norėta, 
galdarir lŽnkišk/ji da‘,‘Jtraukia^rprie Dniepro w turint srauojandiiBTOduį
butų buvusi Lietuvos. Bet tu- Berezinos, o be šūvio sekda- kri frontuose 19-0 m.. 
rint ištikimus sąjungininkus mi juos lenkai eina tiesia li-i^ure5a ,?muKlu? V* 
asmeny bolševikų, jieškota nija ant Vilniaus bei Mins- Ar šiandien.šie faktai apkal- 
sąjungininkų asmeny lenkų ko, ima Vilnių, kur musų te- Į)anu lietuvių spaudoje? Ar 

kas nors jaučiasi esąs kaltas 
dėl tų smūgių 1920 metais? 
Niekas! Krikščionys ant 
liaudininkų bėdą verčia, o

Bolševikų Pulkininkas 
Apie Vilnių.

"*'     ------- -----

Susitarus su rusais Lietuva atsirado, bet kai reikėjo ka- pri 
butų galėjus Vilnių apginti, riauti^su lenkais, tai prapuo-bę.

Vilnius — Lietuvos sosti
nė; Vilniui vaduoti renka
mos aukos; dėl X diliaus at
vadavimo klausimo sutinka 
risi lietuviai. “Vilnių užgro
bė smurtu Želigovskis, \ 11- 
nių neteisėtai užgrobė len
kai, sulaužydami Suvalkų 
sutartį’’ — šaukia diploma
tai.

Kas toki buvo Suvalkų su
tartis? Kuo vaduojantis ji 
buvo rašoma ir kada rašo
ma? Ar buvo reikalas jąją 

1 rašyti? — noriu kaipo karo 
žmogus ant to apsistoti.

Netoli žiūrint ir nenorint 
prie savo pamatinių klaidų 
prisipažinti, taip, Suvalkų 
sutartis pasirašyta ant nuga
ros sumuštų po Varšava bol
ševikų, kai kam išrodo labai 
svarbiu aktu; faktinai gi, tai 
buvo išdavikiškas aktas, 
naudingas tik lenkams, kad 
atitraukus musų kariuomenę 
nuo Vilniaus ir Suvalkų 
frontų gynimo; kad neda
vus Lietuvos karo vadovybei 
susitarti su bolševikais ben
drojo fronto prieš lenkus 
reikalais- Gerai dar, kad tik 

dėjau juos prašyti, kad jie vienas Vilnius dėl pasiraši- 
duotų žinią į “Draugo” re- nėjimo “Suvalkų sutarčių” 
dakciją ir švento Kazimiero buvo prarastas, nes grėsė di- 
seserims. Tuoj pribuvo keli džiausis pavojus prarasti ri- 
kunigai ir išaiškino kompa- są Lietuvą. Gerai, kad len- 
nijai, kad aš nesu jautis, bet kai toliau į Lietuvą nėjo, bet 
lietuviško vaisko generolas,1 galėjo ir eiti, jei tik butų tu- 
ščeslyvos smerties susaidės rėję po ranka daugiau jė- 
prezidentas, ir piauti mane gos. 
ant kelbasų negalima. Tada į 
mane paleido.

—O tai butų juoko, tėve, 
kad vyčių generolas butų 
pavirtęs į dešrą!

—Kas čia do juokas, Mai
ke? Būt papjautu gyvulio 
vietoj, be spavėdnies ir be 
paskutinio patepimo, tai ne 
juokas! Man ir dabar širdis 
dreba nuo to strioko.

—O man rodos, tėve, kad 
tau vistiek butų geriau, jei 
tave butų papiovę.

—Ar tu pasiutai, Maike, 
ar ką? Kaip tu acivožyji taip 
sakyt! O kad tave kas pa
pjautų?

•ries bolševikus. Bolševikai 
, T--F— -cga iš po Varšuvos, o jų

Įf - • Papuolė , niekas nestabdo einant per
kas tiktai galėjo frontu va- j Lietuvą stipriose rusų-vokie- 
dovauti. Kad šiandien Lietu-1 čių pozicijose. Jeigu Lietu
va su Kaimu dar liko ir ku-; vos kariumenė butų ėmusi 
n^. 1 KMtunngą valstybę, iniciatyvos ir butų pradėjus 
reikia tik pasakyti ačiū Ciče- raginti rusus grįžti į apka- 
nnui, kuris kntmgiausioj sus, po Lietuvos vadovybe 
valandoje ėmė lenkus grą- butų išaugusi kokių 200,000 
sinti notomis, o jau ir nau- kariumenė ir lenkai kojos į 
jos kariumenės dalys buvo Lietuvą nebūtų įkėlę. Lietu- 
pradėta prieš lenkus for-! voj buvo chaosas, stoka ini- 
muoti. Tas tik lenkus ir su- ciatyvos, klaidingi savysto- 
stabdė nuo tolimesnio Lietu- vųs žygiai prieš lenkus Su-
vos puolimo.

Vilnius, Gardinas, Lyda ir 
Suvalkai galėjo būti 

Lietuvos.

valkijoje, turint tik žiupsnį 
kariumenės. Pamačius neiš
vengiamą pavojų šokta ka
riauti, o kiti tą pačią pakilu- 

y_  • _ . • •• ri _ i
Jeigu 1920 m. Lietuvoje kuose ir patarė nekariauti— 

butų buvę daugiau sveikes- esą lenkai musų broliai...

šią dvasią “ramino” Suval
kuose ir patarė nekariauti—

Bielskis, kurie dalyvavo II- 
jo internacionalo kongrese.

Tame kongrese dalyvavo 
428 atstovai iš 34 valstybių. 
Kongreso atidarymo prakal
boj pirmininkas d. Hender- 
sonas taip pat paminėjo vie
špataujančią reakciją Lietu
voje.

Kongresas išrinko specia- 
lę komisiją rytų klausi
mams, kuri susidėjo iš 150 
asmenų. Toj komisijoj taip 
pat dalyvavo Lietuvos atsto
vai. Rvttj klausimais refera
vo žinomas Austrų socialis
tas Orto Baueris, tarp kitko » i % v • a _ v -.

kalta

kad greičiau atidarytų vago- —Nesikarščiuok, tėve! 
ną; ale niekas nei artyn nei- Tai yra filozofinis klausi-
na. 0 galvijai baubia, net mas, kurį galima svarstyti 

visai šaltai. Mirties nereikia 
bijoti. Juk kas gimė, tas tini 
ir mirti. O koks skirtumas 
pasauliui, ar tu mirsi anks
čiau, ar vėliau? Ir koks skir
tumas tau pačiam? Ilgiau 
gyvensi, daugiau vargų ma
tysi. Ir ant galo vistiek turė
si numirt.

----- --------  ----------------... —Aš, vaike, smerties ne- 
vagono po vieną ant tokio bijau. Ale aš nenoriu mirti 
aptverto tilto, o tas tiltas bė-, kaip jautis, nenoriu, kad iš 
ga ir neša kiekvieną jautį manęs kelbasos butų daro- 
ant vogų. Nunešė ir mane. mos.
Atsidūriau geležinėj kliet-

baugu darosi! Mat, užuodė 
kraują. Pergulėjau su jau
čiais da vieną naktį, o ant 
rytojaus pajutau, kad musų 
vagonas važiuoja į stokjar- 
dus, kur sveria ir piauna gy
vulius. O tenai, vaike, taip 
pritaisyta, kad pabėgt jau 
negali. Du nigeriai su ašt
riom šakėm išstūmė mus iš

.Toj lcpin tn nnri t-pvp* 
koj, ir kaip tik atsistojau ant’ kad iš tavęs žvakė butu pa
jos padlagos, ant jos lango darvta?
tuojaus pasirodė numeriai: —Nekalbėk, Maike, kaip 
“160 svarų, piaut ant keb: durnaropių apsivalgęs! Kas 
basų/*................ Į gi iš žmogaus daro žvakes?

_ žmogus ne keturkojis. 
Jis turi dusią, kuri ant Sud-

ainiųj mat ;

batų.” Į gi j«
—Tai reiškia, jie paskaitė (Juk 

tave už jautį, tėve.
—Jes, Maike. Ir kaip tik' nos Dienos sugrįš į savo ku- 

mane pasvėrė, tuojau skam- ną ir stos čielybėj Juozopa- 
balas suskambino, geležiniai to Pakalnėj prieš Dievo Ma- 
kabliai pagavo mane už ko- jestotą. Užtai gi žmogaus 
jų, nunešė į skerdyklą ir pa- kūnas turi būt įdėtas į grabą 
kabino galva žemyn vienon ir gražiai su ekzekvijomis 
eilėn su jaučiais. Aš tik pa- palaidotas. O žvakės ar kel- 
mačiau, kad iš kito galo eina basos juk nepalaidosi, 
riezninkai su ilgais peiliais —Taigi, taigi, tėve, tame
ir tik šmaukšt, šmaukšt— ir gerumas, kad dešrų nie- 
piauna visiems gerkles. O kas į žemę nekasa. Jei iš ta- 
paskui tuos eina kiti ir mau-. vęs padarytų dešras, tai jas 
na žemėn skuras. Toliau ver- ’ suvalgytų žmonės: gal būt 
da ir gainioja baisus katilai, da patektum į kokią jauną 
kur daromas muilas ir kito- (švento Kazimiero seserį; o 
kie dalykai. Išrodo, vaike, jei tave užkas į žemę, tai ge- 
kaip tikra pekla. Aš prade- neroliškas tavo kūnas kirmi
jau rėkt visu balsu, kad jie nams teks. Užtai aš ir sakau, 
pamatytų, jog aš žmogus, ne, tėve, kad tau butų buvę 
galvijas. Ir jie mane pažino, daug geriau, jeigu jie butų 
Ale vistiek nenorėjo paleis- tave dešroms suvaitoję.
ti, ba, sako, jei mes tave pa- —Tfu!... Nenoriu su ta-
leisim, tai kompanija paša- vim daugiau kalbėt.

galvijas. Ir jie 
Ale vistiek ne

—Tfu!... Nenoriu su ta-

Bet Lietuvos valdžia taikėsi 
prie lenku.

Jau nuo pat 12 d. birželio 
1920 m., t. y. nuo dienos pa
sirašymo taikos su Rusija. 
Lietuvoj pradėta trypsėti 
vietoje. Trys dienos vėliau 
—12 birželio bolševikų ir 
Lietuvos kariuomenės su
mušta ties Vilnium “baltgu- 
diškai-lietuviška” lenkų di
vizija ir paimta 15 patran
kų. Šita bendroji akcija Ru
sijoj sukėlė prie Lietuvos 
simpatijų ir buvo galima ta
da lengviausia visais klausi
mais su bolševikais susikal
bėti. Bet po to laimėjimo, 
kai bolševikai pirmieji į Vil
nių įėjo, mūsiškiai pasitrau
kė šalin ir “laukė kada bol
ševikai bus sumušti.” Bolše
vikai per Gardiną žygiuoja 
prie Varšuvos, o Lietuva iš 
tolo žiuri ir laukia, kad pa- 
galiaus bolševikai kris. Bol-. 
šėrikai jieško su Lietuva su-: 
sitarimo prieš lenkus fronto 
reikalais, bet įgązdinti Lie-j 
tuvos generolai žiuri į Var- į 
savą ir laukia malonės' Len-! 
kai pasiūlo derėtis dėl sienų, i 
ir tuojaus už nugaros kariau-! 
jančių su lenkais bolševikų 
toki sutartis rašoma ir pasi-1 
rašoma.

Džiaugėsi, kad rusai buvo ' 
po Varšava sumušti.

Bolševikai grįžta iš po 
Varšuvos išalkę ir išvaikyti, 
o Lietuvoje džiaugiamasi, 
kad pagaliaus “Azijos or
dos tapo parblokštos,’’ visai 
nenorint matyti, kad tik tos 
“ordos” ir tegalėjo atlaikyti 
Lietuvos sostinės praradi-! 
mą ir tik ačiū jų karui, Lie
tuva Vilnių buvo atgavusi 
visai dykai, už kurį bolševi
kams niekas nesugebėjo nei 
ačiū pasakyti...

Manęs tada Lietuvoje ne
buvo, aš su bolševikų pulku 
buvau užpakaiy Želigovskio 
ir mačiau kas darosi su Lie
tuva ir kas bus su Vilnium 
dėl tokios neapgalvotos po
litikos Lietuvos generolų ir 
vyriausybės. Bolševikų ka
riumenė alkana iš paskuti
nių su lenkais mušasi, o Lie
tuvos karininkai su lenkais 
Suvalkijoje flirtuoja. Kai 
prieš bolševikus, tai vadai

i

nio proto, jeigu nesulen-l 
kais Suvalkuose, bet su bol-' 
šėrikais Vilniuje butu tarta-’ 
si kaip gintis prieš lenkus, I 
šiandien netik Vilnius, bet ________________
Gardinas, Lyda, Suvalkai, o linijos Baranaričiai

1 1 »V1 •• * w _

Lietuvos armija buvo “gink
luojama” rašančiais ir mo

kinama poterių.
Bolševikai nesustoja ant
“ “ — - —• * Y

L ----  Ly-

Mes charaktiz’jojam šį rekordą kaipo šio sezono pasekmingiausį. 
Tai yra reprodukcija turiningos ir rytmatiškos muzikos nešančios su 
savimi Lietuvių muzikos mylėtojų sielą ir dvasią.
Kiekvienas garsas neša dvasinį patenkinimą, priversdamas apvertir.- 
ti visų mylinčio lietuvio artisto darbą, kuris visą savo gabumą parodo 
tume rekorde, ir kuris yra vienas dabartinių laikų garsusis artistas. 
Vietinis pardavėjas pagrajis jį Jums, ir persitikrink ar sutinkat su 
mumis. Jus tikrai didžiuositčs turėdami tokį rekordą.

16623-F 1 Jonas Butėnas Baritonas
10 colių { VAI VARGF, VARGE

“5c. Į Aš IŠĖJAU I GIRELĘ

10—colių—75c.
___ __ „ f Izr. Co’.umbijos Oreli.
16022-Fį Vilniaus Valcas 

Rinkinys Rusiškų Mel

Balalaikų Orkestrą 
Polka “Oj-Ra. Oj-Ra” 
Pa D'Espagne

i cnon ir f Lietuviška Orkestrą
1 bOZO-r j Vestuvių Gėlių Vaitas 

.Mano Slavoriškas Vak.

16022-f] 
(i
f] 

16021-Fr

i emo v f Lietuviška Arkestra 16019-F Santia(ro Va|cas 
i La Pa lomos Serenada

leme &>'■’>£ Trioįovis-r^ šventO9 Luc.jos Š3kis
LMano Sielos šokis 

f Tarptaut. Šokis Trio
16017-F ■! Polka Makaka 

į Musų Linksmoji 
t Mazurka

_ f Armonika ir Klarnetas 
16014-F', Rubanij šokis

< Karininkų Valczs

Columbijos Orkestrą 
16008-F, Suirusio Gyvenimo 

/akas
. .'osca V aicas

i
10—coliu—75c.

Jonas Butėnas Bariton.
16016-F Litai (Lietuvos Pini-

Itai)
Leiskit į Tėvynę
Jonas Butėnas Bariton.

16012-FJ Vilniaus Kalneliai
I Kur Bakūžė Samanota
Jonas Butėnas

16010-F, žele
•Vš Mergytė

« r- i Jonas Butėnas1G009-F Stasys
l Oi Mergele
f J. Suildauskas Bariton.

18007-F] Tėvynės
Į Svajonė”
j T. Suildauskaa Bariton. 

16006-’ į ėriau Dieną
v Įsu Ant šio Svieto

i gnnj F! VaJi?-KaitisI6004-F Drmdzi-Drimdzi
i Futbolas
[jor.3S Ramanauskas

16001-F< . . , , Te"°ra3
švintant Aušrelei 

IK am šeriai Žirgelį

(
Kostas Sabonis Barit 
{ Beržyną Eina Ona 
Atvažiavo Sveteliai

Bariton. 
Mergu-

Bariton.

J
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GRAMAFONAI IR REKORDAI.

Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 
muzikų ir tnonoiogistų. „ . . ,

Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, Kurie yra 
garsinami, bet visus Kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. ’š 
visos apieiinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit Rera patarr»avim<- Taipgi užlaikau lietuvisktj Rolių delei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai. - . D .

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba P.obų Katalogo, pn-

masujonis
233 BROADWAY. — «<>. BOSTON. MASS.

Tei. So. Boston 1456 J.,1 f............ I

įyos Anglija, Tarybų Rusija ir 
jais naujai suskurusios valsty-

pastarieji ant krikščionių, 
bet karo ir strategijos reika
luose ir vieni ir kiti lygus. 
Kai ateidavo progos (o tų 
progų buvo daug) iškarto 
nusikratyti įvairių užpuoli
kų, tai tuojau iš savo diplo
matinių urvų išlįsdavo įvai
rus advokatai, kurie imdavo 
aiškinti, kad “nėra reikalo 
kraują lieti, visa tatai gali
ma likviduoti diplomatiniu 
keliu.” Priešai gi daužė Lie
tuvai antausius, nežiūrėda
mi diplomatinių liežuvėlių.

Taigi, ačiū chaosui, ačiū 
viliugmgai Suvalkų sutar
čiai, pasirašytai ant kruvi
nos bolševikų nugaros, Vil
nius su didele Lietuvos teri
torija buvo lenkams atiduo
tas.
Be Rusijos pagalbos Lietuva 

Vilniaus neatsiims.
Ar atgausime Vilnių, ir 

kada tai bus?
Galim atgauti, o galim ir 

neatgauti. Vilniaus atgavi
mas vra ne vienos Lietuvos, 
bet dalinai ir Rusijos žygis. 
Jeigu rusai panorės likvi
duoti už Vilniaus lenkiškąjį 
karidorių ir atidaryti sau 
tiesesnį tranzito kelią į Vo
kietiją, jie turės peržiūrėti 
Rygos sutartį ir koridorių 
likviduoti. Bet vargu lenkai 
sutiks diplomatiniu keliu at
sisakyti nuo didelės teritori
jos šmotelio —trečdalio Lie
tuvos ir lenkiško korido
riaus ; turės kilti mažas ar 
didelis karas, tada tik žy
giuojant Lietuvai sąjungoje 
su Rusija, galima bus atgau
ti Vilnius, Lyda ii- Gardinas. 
Vieno Vilniaus lenkai Lietu
vai beatiduos, nes jie panai
kintų strateginį savo kori
doriaus nugarkaulį ir turėtų 
nustoti dabar jiems priklau
sančios teritorijos anapus 
Vilniaus. Jie greičiau Šven
čionys gali Lietuvai atiduoti 
ir visą teritoriją iki savo ko
ridoriaus anapus gelžkelio 
Kalkunai-Vilnius, nes ši te
ritorija jiems strateginės 
svarbos nesudaro, bet Vil
niaus jie be karo su Lietuva 
ir Rusiją neatiduos. Vilnius 
yra lenkų tvirtovė lytuose, 
Vilniaus nustojus, jie turi 
trauktis iki linijos Pinskas 
—Baranaričiai — Lyda — 
Gardinas, nes arčiau atra
mos punkto nėra.
Šunvuodegavimo politika 

gali visai Lietuvą pražudytu 
: * Taigi, Vilnių tegalima at

gauti Lietuvai susitarus su

bės, kurių sienos netiksliai 
nutatytos įvairiais taikos su
tarčių traktatais ir Ambasa
dorių nutarimais.

Lietuvos delegacija Rytų 
komisijoj iškėlė klausimą 
apie Lietuvos ir Lenkijos 
santykius apskritai, o ypač 
apie Vilniaus bylą. Lietuvos 
delegaciją tarp kitko palai
kė Lenkijos nepriklausomo
ji socialistinių darbininkų 
partija. Prieš tai pa
sisakė Lenkų socia
listų partija P. P. S. Deba
tuose įvyko susirėmimų tarp 
abiejų Lenkų partijų.

Skaitant pasiūlytoji rezo
liucija Rytų klausimu, Lie
tuvos delegacija kreipėsi į 
II-jo Internacionalo vykdo
mojo komiteto pirmininką 
d-gą Fridrichą Adlerį, pra
šydama, kad vykdomasai 
Internacionalo komitetas 
studijuotų Vilniaus klausi
mą. Atsikreipimas buvo pa
darytas sekančiai:—“Lietu
vos delegacija pripažįsta 
priimtinumą rezoliucijos 
projekto ir konstatuoja, kad 
rezoliucijos 3 paragrafas lie
čia Vilniaus klausimą, pra
šo Komisijos Pirmininko 
įnešti Vilniaus klausimą į 
Internacionalo Pild. Komi
tetą tikslu gero ištyrimo ir 
suradimui priemonių praša- 
linimui karo padėties tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.” Pir
mininkas pareiškė, kad jis 
priima šitą pareiškimą.

Tuo pat laiku Marselyje 
įvyko kongresas apie auklė
jimą, o taip pat moterų — 
socialisčių ir jaunųjų socia
listų kongresai. Auklėjimo 
kongrese daug kartų kalbė
jo nepriklausomos Lenkų* 
socialistinės partijos atstok 
vai. Pastarieji nurodė į ma
žumų mokyklų varžymą 
Lenkijoj, kur tapo uždaryta 
Švenčionių lietuvių gimna
zija, ukrainiečių gimnazijos 
ir dar visa eilė mažumų mo
kyklų.

Vilniaus klausimu Inter
nacionalo kongrese labiau
siai buvo susidomėję lenkų 
nepriklausomieji, ukrainie
čiai ir kiti. M. R.

Bolševikų Pulkininkas 
apie Vilnių.

Rusija. Bet jei kils chaosas, 
jei vėl bus šokinėta sutarčių 
jieškoti su lenkais kai reiks 
kariauti — Vilnių paims ru
sai ir Lietuvai negrąžins. 
Taigi vietoje tuščių tarppar
tinių ergelių, reiktų viešai 
paskelbti savo klaidas, ne
svarbu kokis ponas jąsias 
darė, ir jieškoti rimtesnio 

; pagrindo, kuriuo galima Vil
nius atgauti. Chaosas, šunų 
vieni ant kitų karštymas, 
prives Lietuvą, kirtingoje 
valandoje, prie katastrofos. 
Panevėžys,
29-VIII-25.

(Perspaudinta iš “Tėvy
nės.”)
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Beždžionių protą*.
Mokslininkai labai tiria irajame danguje, net tokis 

beždžionių protą, ju palinki- i 
mus, įpročius ir kalbą. Ang-

smulkmenose, kuri yra tik-

Skaitau laikraščiuose, kad 
Lietuvoje susidarė naujas 
ministerių kabinetas, ir kad 
Ponas Prezidentas (įsitė- 
rnvkit didžiąją “P”) tą kabi
netą jau patvirtino. Bet aš

MEDEGA M KURIOS 
ŽMOGUS PADARYTAS

FARMOS

beždžionių protą, jų palinki- šviesumas ir k. vos pa
muš, įpročius ir kalbą. Ang- stebimos savybės. Nakties 
las gamtininkas Sanders’as dangaus pilniausias vaizdas 
paskelbė gana įdomių pašte- salima matyti planetariume, 
bėjimų, patirtų tėmijant bež
džiones. Sanders’as padarė 
išvadą, kad beždžionės iš 
prigimties labai inteligen
tingos ir tuo skiriasi iš visų 
kitų lo-vulių. Tik jų didelis 
“nervingumas” trukdo jų 
veiksmų pastebėjimams; vie 
nok kiek ilgesnį laiką el
giantis su jomis mandagiai, 
nusiramina ir laisvai pareiš
kia savo veiksmais prigim
tąsias ypatybes. Sanders’as 
pastebėjęs, kad beždžionės, 
būdamos linksmos, juokiasi 
kaip žmonės — įtraukia lu
pų kampus ir rodo dantis. 
Mažutės bezdžionaitės, pa
našiai vaikams, kurių dy gs
ta dantys, mėgsta kišti pirš
tus i burną; gavę žaislą jos 
žaidžia kaip ir vaikai. Viena 
Sanders’o augintinių pripra
to kaldi-ą apsikloti, nors ją 
niekas to nemokė. Jeigu, ei
dama gulti, nerasdavo kald- 
ros, tai visur jieškodavo ir 
prie visų kabinėdavosi, kol 
kaldra neatsirasdavo. Kartą 
tą beždžionę nusivedė į te
atrą, kuriame buvo pastaty
ta pantomima su stebuklin
gais nuotykiais. Beždžionė 
su įdomumu tėmijo visa, kas 
darėsi scenoj ir jai nepatiko 
tik didelė katė. Matyti ji jai 
priminė esantį jos baisų 
priešą tropiko (pusiaujo) 
miškuose.

galima matyti planetariume.

LIETUVIO ATSIŠAUKI
MAS 1$ SYDNEY MINĖS.

Paeinu nuo Mariampolė*, 
Suvalkų rėdyto*, Plovi
nio kaimo, Antanas Mickus.

Gerbiamas Redaktoriau!
Meldžiu patalpinti mano 

prašymą į “Keleivi.” Turiu 
Amerikoj daug pažįstami], 
bet nežinau, kur gyvena. Aš 
norėčiau su jais susižinoti, 
nes atsidūriau j baisų vargą. 
Aš atvažiavau iš Anglijos j 
Kanadą, kad pagerinus savo 
gyvenimą; savo šeimyną pa
likau Anglijoj.

Dirbau 7 mėnesius ir kaip 
galėdamas šelpiau šeimyną. 
Bet mane patiko didelė n s 
iaimė: aš apsirgau ir išgulė
jau ligoninėj labai ilgai;]

• Tūli juokdariai Brookly
ne sumanė steigti “Toiletų 
Bendrovę” pakėlimui Lietu-

' vos 1
[ akyse.

Aš sakau, kad tai tuščias 
darbas. Juk toilete reikalin
gą popiera, gi Lietuvos po- sižiurėjo ir patvirtino nepil
nai savo rankomis jos nečiu-1 r^ 1 • °
piriės* o nigerių, kurie galt - ‘ 
tų patarnauti, tenai nėra.

Taigi toiletai Lietuvoje 
netarps. Ot, jei kas išras' ą 
tokią bonką, iš kurios degti
nė niekad negalėtų išsibaig
ti, tai tokį daiktą kiekvien; s 
blaivininkas nusipirktų.

Garsu* Rochester (Mina) 
gydytoja** Dr. Cha* H. Ma- 

- . . - . j yo sako, kad vidutinio žmo-
kulturos svetimtaučiu peržiurę jau visus departa-* gaus kuna* turi pakankamai 

i mentus, o šmugelio minute- riebalų, ii kurių galima pa
rijo* ir neradau. Najaugi daryt 7 šmotu* muilo, gele- 
Ponas Prezidentas čia neap- *1^ padarymui vidutinėj

na kabinetą?

Red. Atsakymai
J. Ra menui.—Štai atsaky

mas i tamstos klausimus:
(1) Tamsta klysti manyda
mas, kad socialistai yra prie
šingi revoliucijai. Jie sako, 
kad revoliucija nereikalin- 

įga tik tenai, kur valdžia yra 
pačių žmonių renkama; nes 

1 neišmintinga butų kilti prieš
• valdžią su ginklais, kuomet
• atėjus rinkimų dienai ją ££-
• Įima labai lengva pakeisti 
i balsavimo keliu, be kraujo 
liejimo. Tečiaus kur žmonės 
neturi balso ir negali balsa
vimo keliu netikusios val- 

■ džios pakeisti, tenai socialis- 
įtai stoja už revoliuciją.—
(2) Klysti tamsta irtame, 
kad “kapitalistai taip gerai 
atsineša prie socialistų.” Ši-

Gnrhiatnos merginoa a- nallia, ku
rtos norėtų turėt gerą Ir linksmą gy* 
veninią savo tėvynėje Lietuvoje ir 
kurks tur nors $4000, bukit mar.o _______________
ru vyru nuris ant visados ir tikrai my- PARSIDUODA GERA ŪKE
lėsiu. Aš turiu gražų gyvenimą Lietu
voje. tik stoka pinigų tr negaliu gerai 
pradėt gyvent. Esu išmokęs gerus 

'dailės, esu -14 metų, nevedęs. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Mer- 
gin -s malonės atsisaukt nuo 30 iki 45 
metų amžiaus.

W1LL1AM RIMKUS
P O. Box 14, Kensington, Conn.

Kaip išrado teleskopą.
Daug didelių išradimų 

padaryta atsitiktinai, visai 
pripuolamai. Teleskopo pa
grindas buvo atrastas trys 
šimtai metų atgal. Jį rado 
mergaitė, duktė optiko Han
so Lipergeimo, gyvenant 
jam Anglijoje. Ji žaizdama 
jo dirbtuvėje staigiai suri
ko : “Papa, pažiūrėk, kaip 
arti bažnyčia.” Tėvas susi
domėjo ir pamatė, kad baž
nyčia ištikro yra arti, jei pa
žiūrėti per tuos stiklus, per 
kuriuos žiurėjo mergaitė. Ji 
žiurėjo per du stiklu: vieną 
jų laikė prie pat akies, o kitą 
ištiestos rankos tolyje toj 
pat linijoje. Tėvas tuoj’ pa
stebėjo, kad stiklas prie 
akies išsilenkusia puse stovi 
į lauką, o kitas, toliau esąs, 
atbulai, L y., išsilenkęs vi
dun. Mergaitei pripuolamai 
pasitaikė tą visa padapli. 
Tėvas tuoj nustatė pagrindą 
naujam išradimui ir jį labai 
įvertino ir padarė pirmą te
leskopą. ___ ______ _____

Y^liau. olandas Adrianas galimi negalimi daĮ. -

“Laisvė” rašo, kad kom :- 
nistų choro koncertas Brook- 
lyne buvęs “tikrai smagus.” 
Girdi: ‘‘tiek senų draugą, 
tiek pažįstamų! Programa 
irgi buvo gera ir gerai išpil
dyta.” Tik publikai kantry
bės pritruko to koncerto be
siklausant. O pirmininko 
“epilogas” visai išvedęs 
žmones iš kantrybės ir “su- 
nervucta publika pašaliais 
vaikštinėja ir kalbasi, kad 

, . - l.; i nei pirmininko prašymai ne-man aure net dvioperaci- u^ j^^^.i^j .. 
J“!!;,z??nan‘*avo.n“m?-r Ir taibuvo -tikrai smi-, ...nęs laiško per 6 menesius u- vak"r?<;’ I tokias nesąmones pliauškia
išėjo iš proto; ją paėmė ligo-.to ‘ Qvir„iVc i tiktai komunistai. Jei tamsta

' - • - * ’ ’ ■ ___^P pasektum gerai kapitalistų

Kai Leninas numirė, tai • 
komunistai jį užmarinavojo 
ir po stiklu padėjo. Bet kuo
met “Laisvės” Dėdelė nu
mirs, tai marinavot jį nerei
kės, nes jį munšainas jau už
marinavojo. Po stiklu, aš 
manau, tai jau prisieis jį dė
ti, nes jis ir dabar to reika
lauja : kur tik stiklelis, tai jis 
gyvas gatavas įlisti; kad ir 
mažiausis butų, o vis mėgina 
savo nosį įkišti.

Pustapėdi*.

Svirplys.

Priažaatis pardavimo yra staigi 
mirtis mano vyro. Ūkė yra dide.ė. 
Visokiais atžvilgiais moderniška. Ba- 
dinkai visi geri, žemės yra 280 ūso
riai, virš 120 akerių dirbamos, apie 
75 akeriai didelio miško ir daug ga
nyklų. Raguočių galvijų 18, arklių 2; 
visos mašinos prie ūkės ir trukus. 
Pusantros marlės į miestelį. Ūke ver
ta apie $15,000; aš parduosiu visai 
pigiai, nes negaliu puti apdirbti. 
Kreipkitės pas: (-)

MRS K. MEŠKAUSKIENĖ
R. F. D. 2, COLCHESTER, CONN. 
Tel. 48, Ring 12.

I<
I’ajieškau apsivediniui našlės arba 

mergines. turinčios savo ūkę (farmų) 
ir norinčios gyvent ant ūkės. Aš esu 
našlys, 42 metų, turiu 'i namus mies
te. Arčiau susipažinti nudonėčiau per 
laišką. Malonės rašvt šiuo adresu: 

J. L
11256 So. Bishop st., Chicago, III.

mierot vinies, cukraus pri
pildymui vieno* cukrinė*, 
kalkių, kurių užtektų nu
mazgoti vištinyčių, fosforo 
padsurynroi 2J2OO galvų deg
tukam*, sieros išnaikinimui 
vieno šunio glindų, kalio ek- 
•plodavimui žaislinė* ka- 
nuolės, karčioaios druskos 
pilnam dosui magnezijos, 
vertė visų kartu apie 95 cen
tai. Dėl jūsų y pa t iikai, žino
ma, jūsų kūno vertė yra ne
apsakomai brangesnė. Ir pa
silaikyti geram stovy, jum> 
reikalinga Tr i nerio Kartusis 
Vyną*! Šita ištikima gyduo
lė išvalys jūsų skilvį ir vidu
rius, pagelbės suvirškint val
gį, padilgins apetitų, atgai
vins kraujų ir priduos juir.s 
gyvumo. Jei jūsų aptiekorius 
ar pardavėjas negali jums 
patarnaut, rašykit pas Jo- 
seph Triner Company, Cbi- 
cago, IU. Išbandykit Trinc- 
rio Cougb Sedative, greitas 
pagelbėjimas nuo šalčių.
ANTRU KARTU ATSIŠAUKIU Į 

AMERIKOS LIETUVIUS.
Gerbiamieji! Kurie gerai prityrę e 

ir suprantate kas yra vargas papuol 
šiam į nelaimę atsišaukiu į Jus \ is ;s 
ir prašau parašjt man laišką ir p .- 
3kuĮ>ėt su pagalba

Kiek pirmiau buvau atsišaakęs tai >- 
gi. bet buvau priverstas ta virtą a >- 
leisti ir jokio atsakymo senu a irt- u 
negalėjau gauti. Todėl jeigu kurie s - 
nu adresu rašėt, malonėkit pasigni! : 
ir parašyt antru kaitų, nes ant pi - 
mutinio adreso laiškų negavau. (4C)

KS. MA RA
Rupe.-to Almendaris, Caie 14—11 

La Vodega, Habana, CUBA.

I PARDAVIMAI
PARSIDUODA puikus namas—gv- 

j ras įdėjimas. Puikus 3 šeimynų na- 
j tnas, 20 kambarių, randasi ant 26 
|Walnut street, Somerville, puikioj 
miesto daly, arti Somerville Higii 
School, ir Unicn Souare, arti krautu
vių Ir elektrikarių. i svitos išrandavo- 
tus atsakantiem randialnkam. 1 švita 
tušti dėl pirkėjo. Kaina $13,500, ban
dykit pamatyt šia savastį, geras bas- 
genas. Ateikit: 45 Utis Street, Saite 
2, Somerville. Tel : Soiuerset 6ū2>.’-R.

NEBIJOK BEDARBES— 
PIRK FARMĄ!

Aš turiu ant pardavimo geriausių 
farmų už prieinamą Kainą, arti mies
tų. Nusipirkęs ture, i ir darbo ir duo
nutės užtektinai ir busi pats ant sa
vęs bosas. Norintieji inforrracijų apie 
fartnas rašykit pas J. Neviaek*. 176 
Millbury St., VVorccster. Mw.

GYDYTOJAS nori parduot savo 
vienkiemio (country) namą, gvra l'» 
akrų farma, dvidešimt-trįs mylios 
nuo Bostono, ar.t vieškelio, art kurio 
važiuoja elekuikir.iai karai. Naru > 
turi aštuonis kambarius, barnė, višii- 
cyčia, pašiūrė, vaisių medžių ir krū
mynų. Kaina $>’59.’. ŠU.intis n.ortg:- 
čius $I8O<<.

LR. J. H. MALONSON 
Ilopkinion, Mass.

FARMOS!
Visokios tarmes parsiduoda pigiai 

New Jerscy valstijoj, prie turgaunų 
miestų ir prie vandenio. Mes turima 
visokių farmų ant pardavimo, kukių 
tik norėtumėt. Klauskite:

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS K£LA

Dox 41, Sergeanlville, N. J.

FARMOS.
Kurie norite pirkt kokią norą far- 

mą šioje apit dnkv.ie, apie Scottville, 
I’entvvater. Custer ar Fountain, Mirk, 

i rašykit mums. Mes prisiusime jurus 
katalogus ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai farmeriai toj apie-

— | PILYPS and MATTIN
. R. 2. Box 83, Scottville, Mich.

NEPAPRASTAS SARGE-hnk<?J 
NAS, NEPRALEISKITE 

PROGOS!
Parsiduoda bučernč ir grosernė vi

sai pigiai. Biznis išdi’btas per 2> me
tų. Savaitinė apyvarta $90t>.0vi. G»*ra 
proga praturtėti. Rašykit arba t.le- 
fonuokit pus J. Neviackn. 176 Millbu
ry St., Vvorcester, Mass. Tel. l’ark 
8641.

ninėn ir ji tenai mirė; potam 
mirė ir du mano vaikučiai 
vorkauzėj, o trįs yra likę ant 
svetimų rankų Lietuvoje. 
Kada po 11 mėnesių mane 
paleido iš ligoninės, tai vos 
galėjau paeiti. Pusę ligoni
nės uždarė, nes pritruko pi
nigų dėl ilgo angliakasių 
streiko. Man išėjus iš ligon- 
bučio labai sunku buvo gau
ti darbas, o da su žaizda 
strėnose. Sveikatos neturiu 
ir nežinau, ar galėsiu kada 
dirbti. Likau visai be drapa
nų ir pinigų visai neturiu.; 
Žmonėms jau nusibodo m a- 
ne bešelpiant, nes čia visi KLAIDŲ PATAISYMAS, 
labai suvalgę nuo pereito “Keleivio” 40-tam num»- 
streiko. Per ilgą laiką ang- ry mano straipsny “Dėlei 
liakasiai gavo tik po $1 pa- Bendro Fronto” yra įsibri )- 
šalpos ant šeimynos į savi i- vusios kelios gana stambi >s 
te. j klaidos, būtent rašoma:

Taigi, brangus redakt >' “Tie sandariečiai, kurie 
riau, įdėkit šitą mano au i- puola bendrą veikimą, ma- 
šaukimą į “Keleievį”, o g ai tomai turi tikslo pakenkti 
atsiras Amerikoje lietinių, pažangiesiems laimėti rinki- 
kurie malonės mane susek)- mus Lietuvoje.” Oturėjobu- 

}ti: *‘Jų (bendro fronto prie- 
įšminkų) tarpe yra tokių 
' sandariečių, kuine puldami 
bendrą veikimą veikiai turi 
tikslo pakenkti pažangiems” 
ir tt

Kitoj vietoj yra pasakyta: 
“Ir abelnai musų vadai pirio 
mums tuos reakcininkus,” 
kuomet turėjo būti: “Neku- 
rie sandariečiai piršo.”

O kur kalbama apie čia 
buvusius vai. liaudininkų at
stovus Natkevičių ir Žygelį, 
yra pasakyta: “Tuomet ją 
(“Sandarą”) redagavo tūlas 
Balandėlis,” o turėjo būti: 
“Redagavo tas pats Tulys.” 

J. Pėža.

ti. Mano adresas toks: j
Antanas Mickus įšminkų) tarpe yra

Sydney Minės, P. O. J3ox 61,' 
Nova Scotia, Cape Briton, | 

Canada.

Lietuvos kaimiečiai dab tr 
negali apsiginti nuo vilkų, 
nes žmonėms uždrausta lai
kyti ginklai. Tuo tarpu Kali
nas neapsigina nuo ožkų. 
“Lietuvos Žinios” rašo, k: d 
ties garlaivių prieplauka m 3- 
delius reikėjo apkalti lent > 
mis, kad ožkos jų neni- 
graužtų. Vadinasi, Lietuvoj

ginčijo šio išradimo pirme- kaj: vilkai sotus, ir ožkos 
nybę Lipergeimui ir netci- čielos.
singai savinosi.

Ceiso nauja* planetariju*.
Miuncheno muzėjus (Vo

kietijoj) užsakė Ceiso fir
moje (Jenoje) dideliausią 
planetariju, kuris kelias mi
nutes rodo, kas darosi “dan
guje,” žiūrint iš musų plane
tos (žemės), šitas planetari- 
jus padirbtas dangaus 
skliauto pavidalo ir jo cent
re yra instrumentas su 40 
mažti aparatėlių (mašinų), 
kokių pagalba rodoma vidu
je ant skliauto įvairias dalis, 
dangaus ir tos • dalies dan
gaus žvaigždes: saulę, mė
nulį ir stambesnias planetas 
(išėmus Uraną ir Neptūną). 
Jų padėtis padirbtajame 
danguje atatinka pilnai tik
rą jai padėčiai erdvėje. Tam 
tikrais instrumentais šie 
dangaus ktmai juda ir turi 
savo kelius, kaip tikrame 
danguje. Ir vienu kartu pa
dirbtame danguje pasirodo 
nemažiau kaip 4500 nejuda
mų žvaigždžių, paukščių ta
kas ir k., kurie pilnai atatin
ka tai tikrenybei visose

FARMOS
4S akrai, 30 dirbamos lygios ir l>e 

akmenų žemės, kita ganykla ir giria, 
1 karvė, 20 vištų, visi farmos įran
kiai, visą darbą atlieka su traktorių, 
pašiūrė, barnė ir 6 kambarių stuba. 
sulinio vanduo, sodas daugiausiai obe
lių. 2 mailės į miestą. Rarduoda už 

j $6,000.
I 30 akrų, 20 dirbamos lygios žemės. 
‘ Dabar užsodinta daržovėm, daržovės 
vertos $1.000. 1 karvė, 1 arklys, stu
ba, barnė, ir pašiūrė; 15 miliutų į 
miestą ir fabrikus. Parduoda už $4,- 
000, pusę jmokčt.

300 akrų, daug dirbamos lygios, be 
akmenų žemės, 7 karvės, 2 geri ark
liai. pulką;; vištų, visi farmos įran
kiai, 10 kambarių stuba, barnė, višti- 
ninkas ir pašiūrės, sodas obelių ir gra
šių, ant ežero kranto galima žuvaut ir 
maudytis, pumpa į sinką. Parduoda 
su viskuom už $8,000, įmokėt $4,000, 
likusią sumą ik.“r 30 metų išmokėt.

."> akrai, visa dirbama, 00 vaisingų

e • -o T karvė. 2VO vištų. Tono trakas,
<W lotas, taipgi J jj kambarių stuba su clektrikos švie- 

medžio trioba. par- ir Šiluma, barnė ir grain storas, 
šitas farmerys parduoda grain ir daro 
gera biznį, prie pat dypo. Parduoda 
su bizniu uz $7.000, įmokėt $4,000.

j Turiu ir daugiau farmų ant panda, 
vimo atvažiuokit, o mes apradysim. 
Pirma važiavimo at rašykit, tad mes 

palauksim ant dyno. (13)
ALBERT 2VINC.ILAS

R. F. D. 1. 
JEWETT CITY, CONN.

įspaudą, tai pamatytum, kaip 
.ji šmeižia socialistus. Tas 
{faktas, kad socialistai kar
tais patenka Į ministerius, 
visai nereiškia kapitalistų 
“gero atsinešimo” prie so
cialistu. Demokratinėse val
stybėse ministerių kabinetai 
paprastai sudaromi iš tų 
partijų žmonių, kurių da'i- 
giausia yra parlamente. Jei 
šalis išrenka parlamentu n 
daug socialistų, tai aišku, 
kad ministerijose turi daly
vauti ir socialistai, nežiu- 
riių kaip tam butų priešingi 
kapitalistai. Tamsta klausi, 
kcdel monarchistas Hinden- 
burgas nusiuntęs socialistui 
Scheidemannui pasveikini- j 
mą jo 60- melų sukaktuvių 
d ienoje ? H i ndenburgo m< 
:yvų mes nežinome, bet gali
ma spėti, jog jis tai padarė 
dėlto, kad Scheidemannas 
yra buvęs skaitlingiausios- 
vokiečių partijos vadas, il
gai jau dirba šalies parla
mente, žmogus žinomas vi
sam pasaulyje ir susilaukęs 
60 metų amžiaus yra jau 
tiek užsitarnavęs, kad vals
tybės galva jį pasveikintų. 
Prie progos mes tamstai da 
pridursime, kad šiomis die
nomis pas tą patį Hinden- 
burgą lankėsi ir bolševikų 
vadas Cičerinas ir jiedu la
bai širdingai pasisveikino. 
—(3) “Keleivis” nors ii* kri
tikuoja Lietuvos valdžios 
politiką, bet jis nėra nusi
statęs prieš Lietuvos Respu
bliką. Dėlto, matoma, jis ir 
nėra draudžiamas Lietuvo
je.

I

I
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Yra reikalinga* pasirenkant atsakančius vaistus Jūsų 
ligom*. Tūkstančiai patenkintų šeimynų rekomenduo
ja
Severos Šeimyniškas Gyduoles.

Jos yra atsargiai sutaisytos ir jas rekomenduoja visi, kurie 
jas yra vartoję, už gerą jų veikimą ir teisingą kokybę. 5 ar- 
tojant laiku, daugelis sulaikė pavojingas ligas prašalindami 
bereikalingas išlaidas ir kentėjimus.

SEVEROS BALSAMAS.
‘. Priini- 

nas ir geras gydymui kosulio, pa
einančio nuo uždegimų koserfa-. 
užkimimą ir mčšlunginio kosulio.

Kaina g5 ir 50 centų.
SBfEROS GOTHARDOL

Linimcntas tik išlaukiniam naudo
jimui. Rekomenduojamas gydymui 
romatizmo ir neuralgiškų skaudė
jimų, išsukimo, sumušimo, sutini
mo, sopančių raumenų, traukime 
muskuhi, ir skaudančių arba su
stingusių narių. Kaina 30 ir 60 c.

SEVEROS PILĖS
Nuo prietvario, galvos skaudėji
mo, svaigulio, ir nuo tulžies nesvei
kumų, paeinančių nuo užkietėjimo 
vidurių. Kaina 25 centai.

SEVEROS ANTISEPTOL
Antiseptiska sudėtinė lietiniam (Severą^,^Cough^ Balsam), 
vartojimui. Plovimui burnos, gur- 
guliavimui nuo dvokiančio kvapo, 
skaudamos gerklės, užkimimo ir 
dantų smegenų skaudėjimo.

Kaina 35 ir 60 centų.

SEVEROS REGULIATORIUS.
Skystis (Tonikas) gydymui abelnų 
funkcionalinių ligų, ypatingai mo
terims. Kaina $1.25.

SEVEROS ESKO.
Antiseptiška nuostis. Sutaiyta 
prašalinimui niežėjimo ir kitų odos 
suerzinimų < iri tari jų 1.

Kaina (>0 centų

SEVEROS ESORKA
Brangintinas vidurių stimuliato
rius ir paliuosuojantis tonikas, ku
ris sustiprina ir atgaivina vidurių 
veikmę. Rekomenduojamas se
niems. jautriems ir pradedantiems 
pasveikti žmonėms, šis vaistas 
ypatingai gerai pritaikytas nuo 
blo.go skilvio virškinimo, tulžies 
nesveikumų ir nesveikų virškini
mo organu. Kaina 75c. ir $1.50.

j SEVEROS NERVOTON
! Ir Nervoton Tablets. Tai sky sėjo ir 
I Tab'.etų sudėtinė, rekomenduoja- 
I ma palengvinimui dirksnių nuvar- 
I ginui ir nemiegu, paeinančio nuo 
' ntrvi. kumo. Kaina $1.25.

Bandykit gaut Aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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PAJ IEŠKOJIMAI
Antanas Gavelis jieškau sunav.s 

Vinco Garelio, kas apie jį žino malo
nėkit pranešti A. GA\ ELIS
Kerčių kaimo. Simno paštas, Alytaus 

apskr., Lrthu-i.ia.

Pajieškau švogerio, Pranciškaus 
Valentinei. Užberžinės kaimo, Luokts 
uarap.. Teisių apskr.. ket-ri r: tai at
gal. gyveno Mahanoy Cily, Pa.. :r 
-Juozo Sroėio, Gentinės sodos, Luo
kės parap., Telšių apskr. Turiu svar
bų reikalą. Malonėkit atsišaukti, ar
ba kas apie juodu žinot teiksitės pra
nešt, Už ka busiu dėkinga.
MKS. MAiUJONA VALENT1NIENS 
548 E. 4-th St, So. Boston, Mass.

Aš, Viiautus Pūkas, jieškau savo 
levo Simono Pūko ir noriu žinot ar 
jis yra gyvas. Mano mama Margari
ta Pūkas per sena ir dirbtuvėj;: dirbt 
negali, aš esu per jaunas. Todėl niu
rna neri ženytiš su kitu kad galėtų Už
laikyti šeimyną. Kas apie jį žili >. ma
lonės pranešti.

VITO PŪKAS
501 Boulevard Base. Bayonnc, N. J.

Pajieškau Jono KavoEaus. pirmiau 
jis gyveno Jersey City, N. .J. Malo
nėk atsisaukt, arba kas žino jo ::dr.- s 
pra.nežkit, uz ką buriu dėkingas.

KRANK REINARIS
48 Ridgev.-ood St., Dorchtster. Ma.-~.

Pąjieškau Prano Jodcrio, pirmiau 
gyveno Chicago, Iii. Malonės a i- 
šaukt arba kurie apie jį žino, meldžiu 
pranešti: tur’u svarb ’ reikalą f 13) 

-JUOZAPAS VlšNlAl’SKAS
162 Pleškant st., Gjrdner. Mes.-.

Pajkškau pusbrolio Auguli imi 
Ivoškaes. pirmiau jis gyveno New 
Britai n, Conn. Malonės atsišaukti, ar
ba kas žino jo adresą meldžiu pmr< - 
ti, už ką busiu dėkingas. ( !3>

ANTANAS 1VOŠKA
503 E. Fifth st., So. Bostor., Ma.-s.

I'ajieškau brolio Antano Žirniko ir 
sesers Zaborskier.č ■; jie gyvena apie 
Chicago, III. Patys ar kas kitas malo
nėkit suteikti jų adresą, uz ką bus 
širdingai atlyginta. Turiu labui svar
bų reikalą. (43»

JUOZAPAS ZINTIKAS ..
128 Pine St.. Elizabrth. N. .1.

PAJ1EŠKAU VAIKINO, kuris my
lėtu eit ant farmos gyventi ir norėtu
mėm, kad jis butų musų augintiniu — 
paveldėjo. Ate., vaikų neturim, farma 
verta $10,000, ž< mė visa dirbama. *<• 
akrų, .-u gyvuliais ir padarais. M" 
užrašysim tą farmų ir atiduosim di
dus tinkamam žmogui. Gali atsišaukti 
ir ženota,s su mažai vaikų.

Aš taipgi esu Real Estatc ir turiu 
pardavimui visokių farmų pig ų ir 
brangių, kokių tik kas nori, su gyvu
liais ir be gyvulių, ant pigiausių iš- 
rąoke.ėių. Už 40 akrų $3,000. Bažny
čia Ir mokykla ant vietos, miestą.- ne
toli. prie_ g?rų marke tų, apielinkėj 

‘gyvena 150 lietuvių. (45)
K AZIMIERAS ZVIRGDAS 

R- J, Bes 57, FOUNTAIN, MICII.

i

APSIVEDIMAI
l’ajieškau apsivedimui laisvos mer

ginos arba našlės, vidutinio amžiau-, 
turinčios kiek turto ir mandagios. A 
esu pasiturintis; platesnias ziniuo .-u- 
teiksiu per laišką. Malonės pririų t 
savo paveikslą.

MR. S. O. S.
Box 5RR, Ncsv Britain. Conn.

NAUDOKITĖS PROGA! 
$10,000 už $2,500.

Parsiduoda labai pigiai minkštų g 
rimų, saldainių, aiskrymo, frukių ir 
tabako krautuvė, geriausioj vietoj. 
Biznio daroma už $8ix).OO savaitėje. 
Gera proga apsukriam žmogui pra
sigyventi._ Visas įrengimas pirmos 
klesos. Vien tik įtaisymai verti $83 
000.00, o visą biznį galima nupirkti 
tiktai už $2,500.00. Rašykit arba teie- 
fonuokit pas J. Neviacką, 176 Millbu
ry St.. Morcestcr, Mass. TeL Park 
8611.

C“

PARSIDUODA 2 lotai, vienas(
30x125 pėdos — 350 lotas, ant- medžių, obelių, grašių, vyšnių ir ny
rąs 60x125 — - ’i —-
ir 3 ruimu
duosiu už 28 šimtus. Parduosiu 
greitai, nes perku namą ir reikia 
pinigų. Savininkas:

P. SUBLINSKAS
116 Hart St.. Chicago, III.

PARSIDUODA « STALU PI L-
RUIMIS ir visi įrenginiai. <43j

M. BUSLEY
943 tVestcra avė.. Lynn. Mass.

PARSIDUODA LAIKRODŽIŲ 
KRAUTUVE

Per daugelį metų išdirbtas reikalas, 
geroj vietoj biznis, turi gerą vardą. 
Parsiduoda dėl savininko nesveikatos 
ir turi būt greitai parduotas. Kreip
kitės šiuo adresu: (44)
851 Bank SU VVATEKBURY, CONN.

VISŲ ŽINIAI!
L/. visokios rvšies smulkius pasi- 
garsirimu.i. kaip lai: pajbskoji- 
mus a..-ivod:mų. įvairius praneši
mus, |>:.> davimu -, pirkimus, skai
tome po 3c. uz žodi už syk;. No
rint t;i patį apgars.-nimą pucalpin . 
k< !is -jki’.is. už. sekančiu ; nykius 
d-aitome 2c. už žodį už. syki.
"Keleivio’’ skaitytojams, ku -ie tvr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. t ž žo-’Į. 
I z pajieskojimus giminiu arba 
draugų sKaitome po 2c. uą žodį 
pirmą sykį; norint tą patį ©aj eš- 
kojinr.ą talpyt ilg.au. skaitome po 
lc. už žod; už. kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kiric 
tur už..-i prenumeravę laikraštį, už 
pajieskojim'js giminių ir dra'.gų 
skaitome ir ui pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Faj ieškoji m a i su paveikslu pre- 
kiuoj.-i daug brangiau, nes pad: ry
mas klišės uu'oar prekiuoja bran
giui. lodei norint Laipiot paj eško- 
jiin.i su paveikslu, reikia p» siųst 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimą atba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
2...5 BR0ADVVAY,

SO. BOSTON. 5IASS.

<?"j4ZKEL1.0GGS^B‘

TASTELESS CASTOR OIL

take A'

fyrai išvalytas Castor Oil ■ 
padarytas medicinos reika- ■ 
larns. Ilc kvapsnio. Stipru- g 
ma.s ir tyrumas nepakeičia- 1 
mat. Be skonio ir neatsi- I 
duoda Imkit Kellogg’s. Su- I 
piltas laboratorijose. I

jus
Į

FARMA PARSIDUODA
75 akrų ant Stale Road. tik 5 minu- 

tas važiuot iš miesto, 10 kambarių 
namas, 2 barnės, 5 kiti budinkai, 14 

' galvų galvijų. 2 arkliai, vištų, įran- 
■ kiai, mašinerija, vežimai, derlius vi- 
' sokios rūšies, pieną paima po lt)c. už 
i kvortą. Kaina už viską $4,500; Jmo- 
•kėt $1,500. Turi būt parduota greitai. 
Rašykit angliškai. (44)

MRS. VVHITNEY
Dcx 184. Saratoga Springs, N. Y*.

PARSIDUODA FARMA
106 akrai su gyvuliais, 7 mailės nuo 

Nashua, N. H. Kaina $3.200. Sutinku 
mainyt ant namo. A. DYMSA (44)

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

a Balandžiai.
Lietuviški, ra 

šukom, verstiniai 
balandžiai visokiu 
spalvų. Ant or- 
derio prisiunčia 
j visas dalis Su- 
vienytų Valstijų. 
Su užklausimu 
raij kit laiškus.

(44)
GEORGE BENDORA1T1S 

520 VV'ilMin St.. tVaterbury. Conn.

Geriausi Laiškai
i Su gražiomis dainomis EXTRA dcl 
Kalėdų, už $1.00 duodame 60 laiškų 
ir 60 konvertų. V i.vados parašykite

j kokių norite. Adresuokite: (42)
GRIKSONO SPAUDA

233 N. CIarion SU Fhiladciphia. I’a.



Medžiojimo ir Žvejojimo 
Leidimai Ateiviams..

Medžiojimas ir žvejoji- Mexico. Trys valstijos
mas užinteresuoja daugeli Nevada, North Daki ta
žmonių. Kadangi Įvairios Utah —
valstijos turi ypatingus me- čiančių 
džiojimo ir žvejojimo Įstaty
mus ateiviams, tai yra svar
bu su tais istat.vmais apsipa- 
žinti.

Įstatymai liečiantįs gink
lų medžiojimo bei žvejojimo 
leidimus mainosi Įvairiose' 
valstijose. Arizona, Califor- 
nia, Maine, Missouri, Rhode 
Island, North Carolina, De 
laware ir District of Colura- 
bia leidžia apsigyvenusiems 
ateiviams nešioti ginklus ir 
duoda medžiojimo leidimus. 
Washingtono valstijoj atek 
vis gali medžioti, tik turi 
gauti speciali leidimą nešio
ti ginklus. Paprastai, nors 
Įstatymai ir leidžia atei
viams nešioti ginklus, bet 
draudžia nešioti juos slap
tai.

Alabama, Idaho, lova, 
Kentucky, Louisiana, Ore- 
gon ir Texas valstijos duoda 
ateiviams medžiojimui lei
dimus. Massachusetts ir Ok- 
lahoma valstijos draudžia 
laikyti ginklus, bet duoda 
medžiojimo leidimus. Ne- 
braskoj jau kitaip: atei
viams duodami leidimai me
džioti, bet jie negali vartoti 
ginklus; gali vaitoti tik lan
kus (saidokus) irrilyčias 
Nekurtos valstijos reikalau
ja, kad ateiviai turėtų neju 
dinamo turto, idant gaut 
medžiojimo leidimus. Nev 
Jersey * valstijoj turtas turi1

nsmą. Jei gerai *
taisyti ir ten "-alti- nemina, 
ten pasilipk? pastovus or?' 
indelio nei šalčio viuun ne
įleidžia ii StliHi.a narnu mi
duje užlaiko.

Kaminai: Kaip pj c;;1i E.-p 
ir kitokie kaminai privalo 
būti išvalomi kuodažniau- 
siat Tas palengvins kureni- 
ną ir pagelbės namus paiai- 
:yti šiltais.

Pečiai: Pečiai neblogiau 
turi būti prižiūrimi, kaip au- 

atei- tomobiiiai. Jei pečius suge
dęs. kuras bus eikvojamas 
lygiai taip, kaip eikvojamas 
gazolinas svgedusiame auto- 
mobiiiuje

u 
neturi Įstatymų lie- 
iiešiojimą ginklų, 

bet draudžia aieiviams me
džioti.

Wiscoasin leidžia 
viams vartoti 'ginklus, bet 
neleidžia medžioti. Ne\v 
Yorke nenaturalizuotam at
eiviui medžioti arba turėti 
ginklus galima tik su spe
cialiu leidimu iš Ccnserva- 
tion Commission.

; žvejojimo reguliacijos 
yra lengvesnės už medžioji
mo reguliacijas. Daugiau 
yra valstijų, kurios leidžia 
ateiviams žvejoti, negu ku- 

’rios leidžia medžioti. Atei- 
i riai gali žvejoti sekančiose 300,000 akrų 
, 7 .• • • < • n A A /A Z\ A »
I 
i

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
MIŠKAI.

suvartojama apie 28,- 
tiod.iklO.OOO pėdų medžio.

Atsiminkime, kad papras
tai šalčiai yra užkrečiami, 
šalčio perai yra gan veiklus 
ir gavę progą greit platinasi.; 
Bet daugelyje atsitikimų ji?! 
žūtų, jeigu ik išanksio svei-* 
kata butų genaus prižiūrėta J 
šiai paprastos priežastis,! 
kurios ruošia šakiams dir
vą :

1. Nosyje ar gerkėlėje už- 
; iseiiėjusios ligos.

2. Nusilpnėjimas papraš
ai nuo ligų, girtuokliavimo,- 
a-i-sidirbimo, prasto maisto!

Nuo REUMATIZMO. 
. DIEGULIO, SUSIŽEIDINC 

Višakiu Nustilų Gėlimu 
ir Sustingimu

Pereina be deginimo

*1

Stebėtinas LinimentasUi
•1
ir nedamiegojfmo.

4. Ūmus persidirbimas- 
-tišlapimas, ypatingai ko-‘

Buvo laikas, kada Suvie
nytų Valstijų miškai apėmė 
•.pie 822.000,000 akru - 

mės. Bet dabartiniu laiku :u 
plotas apima tik apie 463.- 

iš kurių 137,- 
da niekad nė- 

Paeifiko yakraštis 
ir Rocky Mour.tain vai; 
turi apie 11S.OOO.OOO akli 
tų miškų, pietinės \ 
apie 177.OvO.OOi) akių, 
rų valstijos •"> 
akrą, šiaurrytįnės 
nės Atlantiko v 
000,000 akių, 
valstijos 56,000.0* “1

Kukuojama 
yra apie 7 
kubiškų pėd ų 
randasi Paeit i ko p. 
Rock\* Mountain 
Iš visų miškų, 
akiu vra privatinė nuosavi- 
bė ir 94,764,000 akiai \isuo- 
menės nuosavybė.

Suvienytose Valst

t

valstijose: Arizona, Colora- 000,000 akru 
do, Connecticut, Califomia, ra kirsti 
Idaho, lova. Maine. Minne- 
sota. Missouri, Nebraska, 
Nev Jerse.v, New York, Ne
žada, Okiahoma, Orogon, 
Rhode island, Vermont, 
V.'ashington, North Caroli- 
la. Mąryland, Delavare, ir 
District of Columbia. Mi- 
chigane ir Oregone atei
viams leidžiama žvejoti su 
api-ubežiavimais. Aštuor.ios 
valstijos draudžia atei
viams žvejoti — Utah, Nev 
Tampshire, lliinois, Ohio, 
South Dakota, Pennsyiva- 
ua West Virginia ir VV is- 
onsin. Tos pačios valstijos 
Iraudžia ir medžioti. Mas- 
achusetts valstijoj ateivis 
^li žvejoti, bet r.e visokias randasi daug minkšto ir 
Alvis. Pa v., Jis negali gau- to medžio. Yra apie šeši šim 

siekti'$2,000 lertėe, tik tud;^ v.«i ??privilegiją turi tai.jvainij rūšių medžio. Ar 
met bus duotas neapsigyve-! j* PennsyĮvątua ir

- - ;West Virginia neleidžia at-
: eiviams net ir šunų turėti. 
Tai yra vienintelės valsti- 

! jos su tokiomis reguliaciio- 
jmis. t F. L.I.S.

i

t ĮJOS 
ų 

ilstiju." 
i, eže- 

.000,00*'*, 
i)- vidun- 

alstij >s 53,- 
centralim;s 

krų.

pusė 
ty ir 

i jose. ’

ai
ų. ar periengvaš ąpsirėdy-

4. Vidurių užkietėjimas.
5. Prastas vėdinimas kam

barių ir perdidelis užsisėdė
jimas nevėdintuose kamba
riuose.

! orint koki nors užsisenė- 
i>i nesveikumą privalome 

g;;’iriai jieškoti gydytojaus 
pagelbos. Sergėkimės pata
rimų pusgydytojų ar tokių, 
kurie save aukštinasi gydy-

I

0
1 x 

L
IC-Ą'/

Padaro Draugais kurie Vartoja

tojais.
Laikykimės nuosakumo 

kaslink valgio, pailsio ir 
miego, ir kiek galint bukime 
tyram ore.

Vėdinkime kambarius ir

Naudojamas Atletikų

HARVABM
COLSMKA 
NULIAMS — TUFTS
ir kita pirmaeiliu mekykliĮ

80LYCR0SS 
NOTRE DANE

nusio ir ateivio leidimas. 
Massachusects valstijoj ne- 
naturalizuotas svetimšalis 
turi turėti nejudinamo turto 
iki $500 vertės, ir tik tada 
gali išsiimti medžiojimo lei
dimą. Maine valstijoj atei
vis, mokantis taksus už ne
judinama turtą ir išgyvenęs

TAUPYK ANGLIS
judinamu turtą ir išgyvenęs. Milijonai tonų anglių ga- 
toj valstijoj nors dvejus me-; Įima šią žiemą sutaupai 
tus prieš padayimą prašymo bent smulkių pataisų na- 
del leidimo, moka už leidi-; muose ir atsargiau kūrenant 
mą tiek, kiek moka pilietis, anglis. Peržiūrėk namus da- 

Beveik visose kitose vals- bar ir jei reikalingi kokie 
tybėse, kur duodami me- pataisymai pataisyk, 
džiojimo ir žvejojimo leidi- i šiuo žvilgsniu Komerci
niai ateiviams, leidimo mo-ijos Departamentas duoda 
kesnis yra aukštesnis negu sekamu patarimu: 
piliečiams. Vermont valsti-; Langai: Lanįai dažnai 
joj ateivis, neturėdamas pir- nėra atsakančiai pritaikinti, 
mų ppuierų, užmoka už lei- taip kad esama plyšių. Yra 
dihją tiek, Kiek moka neap- i į_am tikri ‘‘weather-strip- 
sigyvenęs, bet turėdamas į ping*’ (apsaugotojai nuo vė- 
pirmas popieras ir išgyvenęs į ;o jr šalčio), kuriais galima 
toj valstijoj suvirs šešĮus mė-; languose plyšius užtaisyti, 
nesiūs, moka tiek, kies tos' Durys: Drabužio šmotas valstijos gyventojai. V^į’Įprikalžs.prie grindų ar prie 
įujoj ateiviui leidimas kas-!fbj»-ų daug apsaugos nuo šal- 
tuoja?“^-. ateiviu sari-, čia. Apžiūrėk, kad visos du-

. |rys butų tvarkoje, gerai už-
sidarytų.

Grindys: Yra 
dėti dv‘ i 
kia pripažinti, 
labai 
Kur 
o vs,v 7 •
nebūtų plyšių.

; SIdepai ir palepini: Skie
pų ir palėpių, durys ir langai 

itui-i būti taip pat atydžiai 
■peržiūrimi ir pataisomi, kaip 

-------------r------ -------- , -^.'ir kiti namo langai bei du- 
Dakota, Maryland ir Nev iys. šaltis skiepe šaldo ris?

i, kad ir 
46.000.00t 

kurių
•akras

36o.697.000 darbvietes nuolatos. BAO 1IU4 RU3ĮJ OU*
...44™^^,'VEry RESPUBLIKA? ':

Išleista Lietuvos Sočiai-u 
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda 
į iš sekamų skyrių: 
į 1. įžanga.
I 2. Vadinamoji Proletaria- i 
!to Diktatūra.

X Komunistų Partijos 
Diktatūra.

4. Pasaulio Socialistinė 
Revoliucija.

X Atgal j Kapitalizmą.
& Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos 
žrnios ir visi faktai apie ko
munistų tvarką sovietų Ru
sijoj.

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar
davinėjo. “Keleiviui” pasi
sekė gauti jos tik keliasde- 
šimts egzempliorių, todėl 
kas nori ją gauti, tepasisku- 
bina. .s • . į

. Kaina tik 20 centu.
Prisiųskite du dešimtuku1 

laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio” redakci
jai, ir tuojaus gausite “Kas1 
yra Rusu Sovietu Respubli-i 
ka.”

žuolas turi apie 50 rūšių.
Yra tarpe 30.000 ir 40,000 

lentpjūvių, kur suplaunama 
apie 30,000,000,000 pėdų 
medžio. Didžiausia lentpjū
vė supjauna apie milijoną 
pėdų į dieną, o į metus šita 
dirbtuvė suplauna daugiau 
medžio negu visa Norvegija, 
šita lentpjūvė randasi Loui- 
sianos valstijoje, kur anie 
12,000 žmonių dirba medžio 
išdirbystėj. Beveik 93 nuo
šimtis viso medžio produktų 
šioje šalyje yra suvartojama 
namie. Tik apie 7 nuošim
čiai išsiunčiama i Australi
ją, Pietinę Ameriką ir Vaka
rų Europą. Normaliais me-

Už lis 
čerimlš 
Raikę 
Darbas

I
5i

ITA’ IšKI AMlMlIAl
?»Ies išdirbam ir Jtnęortuoj.»me vi-
* oki’4 rūšių rankomis dirbtos ita
liškas Akcrdinao geriaasias pa- 
.-aulyje. Ant 10 metų gvarantuo
tos. Musų kainos žemes^»ė» negu 
kitų išdirbėjų. Baltai suteikiam 
pimo' inimus. llžtikrinam jus, 
kad ftalėsit grajiat ant mus di
džiosios Arnx»ra 03 iš notų pasi- 
nraktikavus apie 4 mėnesius. No
rint pilnesnių informecįju rašykit
• ntrliškai. Dykai .pristaočiam ka- 
taiiegų paprašius.

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue Island Are., Dept. 39

CHICAGO, ILL.

A
• 4

GAUNAMASJUS APTIEKOJE
Arba pasiusk 50c. už bonką išbandymui Barrett Liniment Co., 25 Huniington Avė. 

Boston, Mass.

Skaitykit ir pl&tinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVĮ.”
i

KNYGOS 
iš Lietuvos

KoperatyrinS knyįnj leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo ^raiių ir turiningų knysil 
Lietuvos kainomis. Knygų eura- 
44 paskelbsim vėliau

Užsisakyki: iliustructų, mė
nesinį popalerans mokslo žur
nalą -KULTL’RV
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose 53, pusei metų 11.50 
Lietuvoje metanu 2t) litų, pu
sei metų 12 litų.

Adresas: 
KULTŪROS BEN’DROVS 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI. UTHUAN1A.

i

KENOSHA, WIS
Kurie nori užsirs 

>»:i nors k
kreipti. 
* Ū p. 

greitai.

i

t “Keleivi” ar- 
įnyg-. atsisakyt, gali 

prie musų generalio ngmto. 
tarnaus visame ieii-iegai ir 

Jo adresas: —
JOE ElJOšfUS 

N'ortli Vest Hotel, Ronm 15, 
KENOSHA. WI&

į| Jei Nori Žinoti
I\ Ka.i dedas; Ijetovojfl, piariame 
1^* patrulyje, ore ir ant vandenų; 
; kaip gyvena artimieji kaimynai, 
‘ , koks jų gyvenimas ir kuliurinis 

■ plėtojimasis

Skaityk “Trimitą”
Jame rasi riaa trumpai, aiškiai 
ir viriems įprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, rrairiansius r.uotikius įvai
rių t&utų ir žymesniųjų žmonių 
įvairiose epochose, gražiausių 
paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir 
Vitų tautų gyvenimo, žinių, 
straipsnių svarinausisis dienos 

jausimais, daug gražių apysa- 
ų žymesniųjų lietuvių ir kitų 

tautų rašytojų, įdomiausių įvai
renybių, juokų, poilsio valandai 
ir daug -daug naudingų pasi&kai- 
tvmų.
"Trimitas” vienas turtingiausių 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. 
Ema kas sųvaitę ketvirtadie- 
r. ais, knygos formato 32-4S pųs- 
tapių.
Prenumeratos kaina šių metų 
antram pusmečiui: 
LtetUToJe^FBtti,

x Kaunas. Laisve;
i

V

NAUJA MOKSLO 
KNYGA ‘

Tėvynės Mylėtajn Draug::a vėl pampino Kraiti BV’k’Jiškų 
kaip PASAI LIO ISTORIJA, pan-ytą y.arsaus anglu raitininko 
'i ELLSC. Išvertė V. K. Račkau/k?.-, J-albę prižiūrint penkicm* 
-eriausien.s Lietuvon K^ibi.-.irkr.—' ( •

Štai tik trumpa s^tranM ;«:rirr»: Kur yra žemė erdvė
je; I*irrnieji gy- uhai; Pa-ruį ? nžia- ; hnip išsivystė Įvairios gy
vulių veislės; Kain gyvybe ant atsirado: vza.1»'tri«in‘'e ir

► sausumoje; Pa-aubo ki n-.a.o <;n ; Kodėl gyvybė nuolat kei- 
cias; Mitžini-SH roplių gadyne •- .-.:--r,-<i„’3>- pirm^ta paukščių; 
Nauja žTnd'joąu gyvuliii cJdynč: \t-»>rad;mas -.mcieiių; žmogaus

► jradyn;-; į-mono ir jų dirvai; Pirmieji i.rninsĮs Europoje:
, lomiosios Ii1«vu:;:ja jr ; m-,s: rSHČs; Žmonių
► kalbos: ar-ių. ; cn-..u r k;:<j; i’ r. ri'i’izacgįos; pirmieji nre-
► štai; Jūreiviai ir pirkliai: Ks.-ta~. l'i -'»: ir žvaigždės; Daųdžia'a.
► vergija, sariaBnes k?«-.-os Ir laii-vjeij žmonėm; Žydų raštai.'Biblija
, >r pranašai; .'.rijų tautos -r prioi-torilki laikai; Aleksandra Di- ><
* džiojo karaliaus gyvenimas ir darbai; Aleksandrijos mokslas fr've- J
► iicii.i- Iš to trump-. parašy mo ks,p pilna ir Įdomi PASAI - J
; LIO ISTORIJA yra. 1 ir. paveikei;, tekste. Apdaryta. Kaina su <
J pasiuntimu............................... ......... ąo y. 1
’ Siųsdami pinigus adresuokite sekančiai: ’
: KELEIVIS :

6roadway SO- BOSTON, MASS.

LITTLE JULIUS SNEEZER*

'AELL-DO YOU KNOW Į
WHĘRE 8?|JUUUS’

r ♦

TČ «»
MO; BOT IT) 
L!KCK>KWOW 
WHERE Uf

j
i I

paprotys •
.vejas grindis, ir tai rei- 

--ri kad tai yra 
praktiškas dalykas, 

yra tik vienos grin- 
reikia peržiūrėti, kad

i.

ninkas nejudinamo turto, iš
gyvenęs toj valstijoj pen- 
kius metus, moka tiek, kiek 
tos valstybės gyventojas, tai 
yra, $4.00. Michigan valsti
ja turi Įvairių aprubežiari- 
mų šiuose dalykuose.
, Dešimts valstybių 
draudžia ateiviams 
ginklus ir neleidžia

aiškiai 
nešioti ‘ 
jiems 

medžioti, tai yra, Colorado, 
Connecticut, Illinois, Penr.- 
sylvania, West Virginia, 
New Hampshire, Ohjo, So.

NAUJAS
Avires Knygyno Katalogas

Sv£?u ir Kalendorini 
7!«2*» ir 1S27 Metę.

Visi, kurie j»rw:s »•’> centų 
Jtarjpcmis padengimui ;>er- 
;.;unt:n;<> iūšu,—.iiriuiky? Au
šros. Knygyno KruulOga. Ka
taloge ran.a.'i <r<ri.vu-
«ir>s kr.yges,’ku: ios i.cvo iš
leistoj Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rurp.*Aur;;s 1 dienai, 
2!»25 m. Taipgi Kalendorius 

’ L-26 it 11*27 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausiu katalogą lietiniuose, 
gausiai iliustruotuj.

’ AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

MG MAN, X AM 
AKINO OF TH£ 
>TOL OF TH£ 

UNITU) STATĖS* vVELl HOVV 
OOYAEKPECT 
M£ TO KNOW 
VYHGRE IT

•ūsą
lYLNMtflEEN

C*

lte M. «
J adresas: •«
es.Al 26 Nr. &

itn

ttv



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.);

davatka apgavo
KUNIGĄ.

Kretinga. — Vieną vaka
rą čia atėjo vienuolynan da
vatka O. ir užpirkdama mi
šias už 50 litų Įdavė 50 dole
rių ir prašė dar 50 pakeisti 
litais. “Tėvas” Antanas pa
tenkino jos prašymą. Kitą 
dieną nuėjus bankan paaiš
kėjo, kad abu banknotu yra 
perdirbti iš 2 doleriu. Užves
ta kvotimas. Davatka O. sa
kėsi, kad jai tuos pinigus 
Įdavęs ir prašęs nueiti v ie- 
nuolynan išmainyti žinomas 
šmugelninkas G. Įtariamieji 
suimti.

tat B26S (.0 ir btaifLui 
Lcv «u Ch«rLo^ A

LIETUVĄ
1VS r.^ ■ tu. ? ke

cr.< : p* *- * i?«?ry» . ’j .
i.a.f.a. jč. ;-t.Utie Lik* i.. » .

L riud Liet*. *ur;ui» t . Jo
............. •••, *

Ant puikių '<* •.ų Lev.afnae. Geo.-g* 
Amef.C.ų Prcts.

}. ir fu*. «*•
j-.i ' .it titT. ksd gite* erdv-L.- trr 

kle* i ji-
*... u:*2g .irto* pas.VLrkščivJ: ir
greitą SU krl:<X4e» į »lw.

tunų
x.uc save agento

gyvatės VALGOMŲJŲ BAIGTU 
KAINOS.

Marininpolė. Nors pasta
rųjų dienų lietus Ubai įmer
kė žemę ir daug: pvrvo pada
rė, teėiaus rugsėjo 2 cL rpre- 
kymeti priražiavo daug 
žmonių. čia atvyko ne tik 
Įvairių verteivų, pirklių, bet 
ir ūkininkų. Tik taila, kad 
jie rudeni viską beveik do
vanai atiduoda, <> pavasari 
patys pirkdami dvigubai 
moka. Pavyzdžiui, pavasari, 
prieš pat lugiapiucę, rugių 
centneris kaštavo daugiau 
kaip 36 litai, o dabar 17—19 
lirų. Kitų daiktj kainos: 
kviečių centneris ’8—34 li
tai, avižų cent. 171 it., miežių 
cnt. 20 iii., sviesto kilogra
mas 7 lit, sul is 1.5—2 lit 
(per mašiną varyto pieno po 
1 lit.), 10 še kiaušinių 1 lit. 
50 et., sena avis S J—-35 lit., 
antis 4—5 lit., nn tų penėta 

: kiaulė 200—300 Et, parsių

nuo rožės, 
Įkandimo, pasiutimo ir tt.; 
yra v isokių bobučių — žv- 
dėlkų,. kurios savo “banko- 

I mis” ir kitais budais traukia 
|iš žmonių centelius, o vieto- 
je sveikatos Įvaro neišgydo
mas ligas. Visokių yra.

Ir jų bus patol, pakol žmo
nės nepaliaus tikėję i viso
kius “stebuklus, ’ “piktas 
dvasias”, ir kitokius kunigų 
pramanytus baubus.

bėroje

>
ninkas reikalauja — davu
siųjų vietą savininkų raštiš
ko sutikimo. Turėdamas mu
su atstovas dar 30 minučių 
laiko, pakviečia, ant laimės 
tuo kart'buvusi Kaune, par
ko savininką p. Vakselj, ku
ris žodžiu ir raštu pareiškė 
savo sutikimą ir už tai p. vir
šininkas įsako parašyti leidi
mą, o pats iš Įstaigos pasiša
lina, nes darbo valandos pa
sibaigė ir tokiu budu leidi
mas neišgautas, per ką val
dyba turi apie 200 litų nuos
tolių.

Toks iš žmonių tyčiojimą- 
sis sukėlė žmonėse pasipik
tinimą. Taip daroma ne 

‘prieš gera.

TRANZITAS PER L1ETU- 
TUVĄ PRASIDĖJO.

Tenka patirti, kad tranzi
tas per Lietuvą iš Vokietijos 
Į SSSR ir iš SSSR Į Vokieti
ją jau prasidėjo. Dėl to pas
kutiniuoju metu žymiai pa
didėjo Lietuvos traukinių ri
da. Per š. m. liepos mėn. vi
sų Lietuvos plačiųjų geležin
kelių traukinių rida pasiekė 
220.773 klm., tuo tarpu kai 
per tą pat 1924 metų laiką 
traukiniu rida siekė tik 19-1,- 
260 klm.

KRIKŠČIONIŠKO ŽANDA
RO SMARKUMAS.

Šiauliai. — Policininkas
Tautvaišas išėjo nakties lai
ku iš savo viršininko Biels
kio namų girtas ir susitikęs! 
gatvėj važiuojantį vežiką' 
Gautaki, liepė jam nuvežti ji' 
Į nuovadą 1. Nuvažiavus i i 
nuovadą, šitas krikščionis-; 
kas žandaras pasišaukė ve-į 
žiką į ridų ir, vietoj užmo-'l 
kesnio, pradėjo ji plūsti, ■ 
kam gatvė prieš I nuovadą: 
prie sodnelio nenuvalyta.; 
Vežikui pradėjus aiškintis, i 
kad jis vežikas, o ne gatvių •
valytojas ir kad jis visai ki-' - AVVVvc -iMArn itojpuiėj mieste gyvenęs.! NEPAVtI5£\Vc?l 
smarkus policininkas pareis-1 DZ1O ZYGlb.
kė, “man pavesta viršininko^ Bučinavas. (Vilk, apskr.). 
daboti, kad gatvės butų šva-; Rugpiučio mėnesio vidury 
rios” ir trenkė vežikui Į vei- • Bučinavo kaime mėginta nu- 
dą; bandė išsiimti braunin- šauti naujakurį Macį. Kaip 
gą; jeigu kiti policininkai jis pasakoja, ėmęs j| kažkas 
nebūtų sulaikę, kažin kuom 
butų užsibaigę.

NUTARĖ SUMAŽINTI 
PROCENTUS.

Lietuvos Banko taryba š. į 
m. rugsėjo 11 d. posėdy nu
tarė btudUI banko valdybes 
pasiūlymą sumažinti pro
centus už paskolas eksporto 
reikalams. Už paskolas lom- 
barduojant eksporto prekes, 
bus imama 8 proc. vietoj pir
miau imtų 12 proc. ir už pa
prastas eksporto paskolas 
bus skaitoma 6 proc. vietoj 7 
procentų. Komisija palieka 
ta pati, t. y. pusę proc. už 3 
mėnesius.

Šis sumažinimas veikia 
nuo š. m. spalių mėn. 1 die
nos.

NEDUODA LEIDIMO JO
KIEMS SUSIRINKIMAMS.

Nesenai Kauno valstiečiai 
liaudininkai norėjo sušaukti 
susirinkimą girioje netoli 
Kauno. Valdžia tečiaus ne
davė leidimo, nes tas miškas

? \7 I DAVATKŲ MAIŠTASžmonių nueina. Vadinasi, J .
Išsirinkimas turi būt sau-. Manampole. Rugsėjo 6 c. 
kiamas tokioj vietoj, kurįpne . bažnyčios susirinko 
žmonės negali nueitu j daugiau kaip tūkstantis mal- 

Dabar vėl Lietuvos Jauni-idminkų keliauti i Šidiavą. 
mo Sąjungos skyrius Veliuo- i Kunigas pareikalavo p.it 
noj sumanė surengti gegu-; sudėtų jau kelionei pinigu, 
žine. Prašymas buvo paduo' pnmesti dar po 10 lt. Pasi- 
tas iš anksto ir apmokėtas kėlė protestai ir moterų riks- 
žyminiu mokesčiu, bet Kau- 'mai, kad tai yra lupimas. 
no miesto ir apskr. virsimu- Dauguma atsisakė nuo liau
kas leidimo neišdavė, moty- jos rinkliavos ir šidlavon is- 
vuodamas “nepažymėta vie-. keliavo tik maža susinnku- 
ta.” * siŲJU dalis.

Neįvykus gegužinei, sky
riaus Valdyba sudaro vaka
ro rengimo komisiją, kuriai

šą ukxi. Jis atsikėlęs ir vos 
pravėręs triobos duris, kai 
tuo kartu ties durim stovįs 
paleidęs i MačĮJceletą šūvių, 

į Bet žmogaus laimei viena 
' kulka vos pradrėskusi viršu
galvį, o kitos visai nepatai
kiusios ; taip pll. Mačys likęs 
gyvas. Atsigavęs nuo netikė
to išgąsčio, ėmęs šaukti na
miškius ir vytis piktadaiĮ, 
bet tas nakties tamsumoje 
dingo. Mačys jį pažinęs, tai 
buvo iš Vilkaviškio mieste 
pil. Jurkūnas, buvęs “Spin
dulio” kuopos pirmininkas, 
ir pasižymėjęs priešvalstybi
niu veikimu. Rytojaus dieną 
policija jo jau neradusi, nes 
jau buvo pabėgęs. Už keletą 
dienų Kaune turėjo būt na
grinėjama viena jo politinė 
byla. Kaip žmonės kalba, 
Macį jis norėjęs nužudyti 
dėl to, kad šis pirmiau buvęs 
jų geras sėbras priešvalsty
biniame darbe, pastaruoju 
laiku susipratęs liovęsis. Po
licija piktadario stropiai 
j ieško v . . c

BYLA DĖL KAPSUKO 
MOTORCIKL1AUS.

Kada 1919 metais bolše
vikai apleido Vilnių, tai bu
vusia laikinos jų valdžios 
tenai pirmininkas Mickevi- 
čius-Kapsukas paliko pas li
kusius savo draugus Vilniu
je savo mctorciklių, tai yra, 
motoru varomą dviratį. Ko
munistai vėliaus atvežė šitą 
mašiną Į Kauną ir čia paslė- 
^Bet dalydama pas komu- kai’ve
nistus kratas 1921 metų pra- ...............  .
džioje Kauno policija šitą 
motorciklių rado. JL ’----
iš komunistų atimtas ir ik 
šiol tebėra laikomas politi
nės policijos žinioje.

Nesenai
Mickevičių.- 
Kaune ir 
gelžkelietis, Įteikė valstybės 
gynėjui prašymą, kuriame 
jis nurodo, kad kalbamas 
motorciklius esąs privatu? ’o 
sunaus turtas ir kad sūnūs 
įgaliojęs ji tą motorciklių 
atsiimti. Kauno apygardos 
teismo valstybės gynėjas pa
vedė kriminaiei policijai vi
są dalyką ištirti. Kriminale 
policija iššaukė visą eilę bu
vusiųjų komunistų, jų tarpe 
ii’ buvusį Kapsuko sekreto- į 
rių, kuris tarp kitko papasa- ’ 
ko jo, kad tą motorciklių pir-: 
kęs Petrapily Lietuvos ko
munistų paitijos centro ko-: 
mitetas Vilniuje ir juo Kap-1 
alkas atvažiavęs Vilniun 
raudonajai armijai užėmus 
miestą.

Bet tardymas parodė, kad 
kalbamas motorciklius pilk
as už lietuvių pinigus ir dėl 
o jis negali būti atiduotas 
Kapsuko tėvui. Tokiu budft 
jojo prašymas liko atmestas.

Tokios rūšies motorciklių 
rišo j Lietuvoj tėra tik trys. 
Jų kaina —10,000 litų.

Jis buvo
.1

Kapsuko tėvas 
ų kuris gyvena 
tarnauja kaipo

[400—500 lit., darbui arklys 
(vidutinis} 600—700 lit.,

i menkas arklys gailina gaut-j 
!už 200—300 litų, buvo ark
lių ir virš 1000 litų. Namu
I
I

į

i
Į

o

ŠUNDAKTARIAI.
v _ iš Želvos padangės. Uk-

pavedama suruošti 15 d. mergės apskr. Gal niekui- 
VIII vakarą. Prašymas taip nėra tiek šundaktarių, kiek 
pat buvo" paduotas iš anksto pas mus. čia pragarsėjusios 
Ir pažymėta vieta, bot leidi- šimtmetinės panelės T., kū
mo neišdavė — ne ta esanti rioe gydo nuo plati&y “zapa- 
kaldyba.' leniios” irkite ligų, kokiu
• Iš tokio p. viršininko at- tai, labai Įtariamos spalvos 
sakymo valdyba suprato, marmate, imdfemos 
kad tai,yra daromos kli 
ir turėdama dar dvi dienas 
laiko pasiunčia atstovą as- jolaidis; jis leidžia kraų 
meniškai paduoti prašymą, nuo visokių ligų ir taip ii 
bet atstovas pasirodė per leidžia, kad net —* 
jaunas paimti prašymą, nes nebegali pataisyti, 
tik turĮs 20 metų ir negalįs r-j-” «-
už tvarką atsakyti. mus vietos asaba, kuris yp

Už tai valdyba pasiunčia tingai gerai gydo moterėle

rato, marmalu, imd*mos po 10 li- 
utys tų iš kiekvieno. Nemažiat 

pragarsėjęs Martinonių krai 
jolaidis; jis leidžia kraują 

nu- 
. “te 

rauja^’ taip pat ir visai žy v- ia.
„ les

jenesnj. bet nuo to p. virsi- Pačiame miestely yra užkai

leidžia, kad net

/

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

kai'KECan. ill. 
V aid y boa Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS G A BRIS ,
730 MeAJUster Avė

2) parribinrnkas KAROLTS DIMAa 
VlC-Sth St.

3) 'Virtau Sekr. R- M. RUI.ECZ
338 So. Jackson St.

4) Turtų 8ekr ANT. SALIUČKA 
S1O—.šth St.

6) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
ne—«th st.

C) Iž<fr globėjai: 
JURGIS PETRAITIS 

90T So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

341 Lenos Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZ1UNAS

849 So. Lincoln St. 
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Gberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidiliv Court*

Nuvargę, Nervuoti žmonės 
Randa Naują Smagmmą 

Nuga-Tone.
Jis Atlieka Darbę ir Atlieka

Jį Greitai.
Krauju* privalo turėti Geležie* ir 

Nervai Fosforo. Nuga-ione sute.kia 
Geižį Kraujui ir Fosforą Nervams. Jis 
yra moksliškas Kraujo ir Ncrvi: Bu- 
1___Tai J’ra stebėtina,
greitai Nuga-Tone sugrąžina 

jiegą ir energi ją nupuolu.--it m* 
m s ir kūno audiniams. Taiso

davotojas. Tai yra stebėtina, kaip . . .. — -------gyvu-
’<ią, i
nervams .. ------ --------------- -------
raudoną:} kraują, ir duoda stebėtiną
patvarumą nervams. Suteikia paivi- 

________________ ----x ūiiega, gerą apetitą, G 
ąžuolo statinė 6-3 lit, 4
Člų komodė 150 lit., vaško ;-Tri’ją* uesnjaučiat kaių
ŽYHKe 1 lit., bake ja 18'lil.,:įom3 nit.jjo nekainuos, jei neoag® 
šluota 25 et., rėtis 2 lit., laši-■ ? . ’ ’
ni’ųklgi*. 7 litai. is;t jausta

Žmonės skundžiasi, kati 
bulvės pradedančios puti. 
Javai beveik visur visų suim
ti. Tie^a. vieno kito laukuo
se nusta.

išdirbiniai. Gera ieva 100 lt

II 
ĮMONĖS TURĖS ANTRĄ 
CARTĄ MOKĖTI REKVI

ZICIJAS.
^Seredžius, Kauno apskr. 

Valsčiaus valdyba pateikė 
mokesčių inspekcijai vardi-i 
ni ūkininkų sąrašą, neatida
vusių ’ natūra rekvizicijų 
.920-2S m. Viso iš valsčiaus 
ĮieŠkoma 34,700 litų. Sąra-! 
šas perduotas policijai vy- ‘ 
kinti. < ■ • f

Žinių ‘apie sumokėjimą 
nėra, nes seniau buvę vals
čiaus tarnautojai išduoda
mus kvitus savo knygose ne
žymėjo. Ūkininkai gautus 
kvitus daugumoje atidavė 
Lietuvos 'Bankui, priskaity- 
dami prie valstybinių žemės 
mokesčių. Kalbama, kad du 
trečdaliai valsčiaus gyvento
jų dėl tos priežasties turės 
atiduoti rekvizicijas antrą ■ 
kartą.

KRUVINOS MUŠTYNĖS.
Gižai. Vilkaviškio aps.— 

Rugsėjo 5 d. Induriškių kai
me pas ūkininką Stadalnvką' 
buvo linams rauti talka. į 
Merginoms pabaigus darbą,! 
vakare atėjo jas palmksmin- ’ 
;i, pašokinti Rudos, Aglim- 
balės kaimų vyrukai “LblĮt- 
smybėms” kelti jie atsinešė 
peilius, ant pančių prisirišę! 
svarsčius ir kitus panašius 
įrankius, su kuriais ėmė 
mušti, piaustyti p. Stadalny- 
ko vvrus.

Didžiausias smūgis teko 
p. Kiršai, kuris paliko su- 
riaustytas ir išdaužytomis 
.ojomis. šiame kampelyje 
^i paprasti darbeliai, rtrei- 
ų metų pabaigoj buvo nu

jauti du piliečiai.

I

I

nantį miegą, gerą apetitą, tinkcr.ią
J'. .. . -!J' —j v» :u-

my, pedidiaa entuziazmą ir uruLic-j;.’. ’ 1 J, ' *■*■’? reikiant, u.i
i pats tii-l savo luto turit išbandyti ji.
___ _2_L. _ — J .

*tą. Jis yra malonus imti ir jąs pradė- 
i geriau tuojau* Jei jus;?

gydytojas dar nėra užrašas jo dėl jū
sų, tai eikit pas aptiekęrią ir nusioir- 

'.kit bonkutę Nuga-Tone. Neimk Įk-rito 
j imk jo per keletą dieną ir jeigu jus po 1 
I to nesijausit geriau ir ueatrodysit ge- 
Iriau; nunešk atlikusią dalį pakiuKo 
.pas aptiekeriu ir jis at graži r;.-. Jums 
Ij’usų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
i įsako visiems aptiekoriams garant uo
ti JĮ ir sugrąžinti jusu pinigus, jei ne
užganėdintas. Rekomenduojamas;, ga-

■ rantuojamas ir parduodama* per ri- 
jsos aptiekorius.

i

I

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE 
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St.Ch*rie»JlL

VALDYBOS ANTkMUl:
Knručdts Juozapu Aliaovlčiuj, 

117 We»t Itait SU, 
Pirm&Hžto oagulb. Act Jurpališ 

685 WmI «th St.
Nutarimų Račt. J. Stfii«l«vavičlu.-, 

198 Vest Statė St., 
Turto) Rast. Mykolą^ Sabiūkaa, 

P O. Box ?42.
Iždfriinkr.a Antanas Ki: Kintas, 

105 Wfc£t Jlain St, 
Knygius Kazimieru lamažranas. 

42 W«st Vainų ■ St,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis, 
112 West Sth S 

Jonas Sadanekas, 
1C>4 Vest Indiana St, 

Boleslovas Alekna, 
158 Monroe St.

LIGONIŲ KOMITE1 AS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Uline;- St, 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main St,
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Artauckas, 
44 We^t 6th St, 

Romualda Gričiunas, 
85 Wect Maža St,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box 324 
Liudvikas Gruožis, 

K. first, Eox 10,

i ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

$203.
IŠ NEW YORKO 
I KAUNĄ IR 
ATGAL

Puiki proga aplankyt jum 
tavo tėvynę nužemintum .- 
trečios klesos kain mis. su 
lyg ekskursijų retomis.

Išplaukimai kas sąvaitę
Dėl sugrįžimo leidimų i. k 
tų inf- rmacijų klauskit p» 
vietos agentus arbs pas

Dnited American Lines 
(SHIlhln line) Jcint Service with 

Hambarg American Line
131 fetate Boston.

Tai Ne Sapnas
; Pirmų-pirmiausias išplaukimas ;
į iš NEW YORKO Tiesiog Į KLAIPĖDĄ

Baltijos Amerikos Linijos
I EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA”
; 13-tą Sp&lio-Oct, 1925 <
► Pirmą Kartą Istorijoj
, Reguliari* pasažieriais laivas vežA ekskursiją stačia.
► į Tėvynę-Lietau <

Iš NEW YORKO i KLAIPĖDA
“ Nereikės persėsi, nereikės bagažu vilkti i.< vietos į vietą, iš laive ’ 
’ ; laivą, i; traukinio į traukir.i—tiesiai iš rorto į pertą — tai tikra J
► geradė.ivstc šeimynoms, moterimi ir vaikams. Tuojau užsisakykit <
► v:e:as ir prisidėk?: pri? būrio ekskursantu, nes kita proga važiuoti ' 
, stačiai ; Klaipėdą greit nepasitaikys.
, Kompanijos ištyręs palydovas, Jus<i tautietis Jeozas
► važiuos drauge ir suteiks savo pašalną.

, Išplaukinai iš Ncw Yorko:
► EKSK. LAIV. “UTUANIA” 13 'SPALIO
► tiesiog j Klaipėdą
I LAIVAS “ESTONIA” 3 LAPKRIČIO
I KAINOS LAIVAKORČIŲ:
* C-čia klcsa j Klaipėdą..............................................................
, 3-čia klesa į Kiaipėdr, perkant abi pusi, sugėdysi .<14.50,
J 2-ra kiesa į Klaipėdą..............................................................
► 2-ra Iksu į Klaipėdą, perkatt abi pusi, snėčdysj $27.59,

•'Bead-Taj” ir “Reveuue-Tas” atskyrius.

► Kreipkitės prie vietinių agentų, arba Į
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadvay, New York

Smitras,

;.i»7.oo
$181.00
$Lt2.5O

NORTHWIMAN
LLOYD 

LAIVAKORTĖS i ABI PUSI 
NUPIGINTOMIS KAINOMIS 

J LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

Trečioj klrsoj tik stritrumiai. 
' psigyvenę ateiviai, grįžtan

tieji į 12 mėnesių, neturi jokių 
•ipsunkinimų.

32 Broadway. N«w York. 
arba pss vietos agentus.

Dr.MUMPHRKY^

pMirodžin« pirm n-n 
š- č:o—imk Dr. Humphreys 
‘?7". Išvaryt šaltį. Pasek- 

ingas prieš Gripą. Patar- 
-e turėt “77** jus namuose.

'ries šaltį ir Gripą ‘•77” pa- 
t-frati per 30 metų.

At aH Draggfeta 30 eaeta.
HVMPHHEYS' ROMEO. MEDfCI»BC0l 

IX tVtUiaai 8-rtet. N«w York
. ...............

<

**>

f ’-■ ■>, 
—T“

/orBILIOUS

Darbininke! “Keleivis” jų» į 

draugas, platink jį tarp savo 
draugų.

IŠPARDAVIMAS IŠ 
DIRBTUVĖS.

DRŪTI IR ILGAI LAMi ‘NT1 N AL 
JI BOILERIAI IR SUSIDfiJlMO 

KENAL

■ z

rodo perskeltą čcverykj iš 
>1 *u Steel Shaak (plienine atapa

'j- - ' V

I
Padirbti 

ekstra drt- 
tai, sunitų., 

. tikro vari-.-, 
su 5 coli’; 
tikro biasii 
dan-rtukai

Gurnu:::. ■ • 
-asketai ra- ; 
r.aasi tarpe ’• 
(langiuko ir ' 

, kenrt,. taip ; 
kad ors - ■ 
najeina. Le- ' 
rigvai išv:-- 
lomi. Nė,;> 
sriubų ke- ! 
puraičin ir i 
nėra sulieti ‘ 
iš vieno į 
šmoto. Ne- Į

i 
i
I 
! 
!

nudegsite rankų nuimant dangti ; 
Dangtnkai gali būt lengvai nuimamu ' 
Tai yra praktiški visiems naminiams 
reikalams. Niekur jus negausite taip 
itigiai tokių gerų boilerių ir kenti, 
kaip pas mus. Jie laikys visų gyvea-- 
mą. Ant keno parodyta a.rbtuvėš kai
nos. Prisiųžkit money orderį arba če
ki, tuoj apturint saugioj skrynioj. 
Reikalaukit katalogo dykai (431

HO.ME MAN'UFACrtRiNG CO.
y.-;

CUlCAGOb fLIfe

VABTOKITw IM I..-

L
pa]iuo%aviinui ridr -ių, m 
itabdymhi kvaitulį Ir rsl 

vos akatKMjimo. 
N«ra Kotome’ta 

__ 26c. ir 50c bak- -.ita

gerus čeve
Fritaikintus Lietuvių Kojoms

* ’ eil’žsisakykit lietuvių išdirbtus ėeve- 
rykiis. kurie specialiai pritaikifati lie
tinių kojotas. T>veras ir darbas gva- 
rar (uotas. Reikalauk savo saizo pora 
rever? kų tiesiai nuo išdirbėtų.

Buk užtikrintas, kad toki čeveryką 
taip pigiai niekur nepirksi. Jeigu ne
tils mitra, pa kelsim; jeigu nepatiktų 
tavorus. sugrąžinsi, ir gausi savo pi
nigus atgal. Duok užsakymą ir pri
siusi pinigus, » ac» Jums čeverykvs 
prb-iąstri per paštą.

►

►

sta pa v. parado čicią ir puse čemery- 
ko. Bro^u Vtci (tamsiui rudi)- K»hw 
$•.75.

Z 

Reftallngi mums
taipgi reikalingi agentai, 

karte savo Baoslaikiu arba nuolatos 
pardavinėti; eeve-ykus ir paimtą ui- 
Mkynar3 lietuviu kilioniiose.

ržsčsakjrd»mi niyHt aftatHal alnu?

MONTELLO SHOE CO.
11 Bortcn Streot M0NTELL0, M 'S'

^nrrrrmimviv.-.vr... ■ ■ ............................... ................................................. ..



KELEIVIS71

Vietinės Žinios
Kiniečių ‘*ton<at** •utitaika.

Kiniečių “tongai,” tai yra 
slaptos jų draugijoa, kurios 
ligi šiol vedė tarp saręs wdr. 
liną karą, galų galo susitai
kė, nes valdžia buvo 1au Da- 
siryžus visus nepilt_____
mečius deportuoti. Kaip ii- 
rai toj! taika tvers, da neži
nia, bet kol kas “čainiai” sa-

Veteranų beno reikalais
Amerikos Lietuvių r. 

linio Karo Veierarų su. 
kimo, ivvkusian'.e 10 d- 
sėjo, 1^5, Lietuvių sA’etai-< _ - — tapo

vieti- 
kuopos beną. 

kad visi vietiniai 
muzikantai tuojau 

iuo reikalu ir 
žemiau pa- 
us priimami

siiiOKli. L 
didelė vi

-«> IT^41 U*
irin-

^VnCKSttSSMMMMSKMaKV 
° TtLBFOKAS 10)7

I MEDICINOS DAKTABA1 
į C. J. NKOUmS | 
; Valandoa: a«o t iki 4 R pl«l. j 

•m 7 iki 8 vakare- į 
107 Summer St, ;

LAWRENCE, MASS. I

Tel. Richmond lt 10

Dr. David W. Rosen
Kalba Lisiuvišluii ir RuaiAkai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kriuki 
ir Odos Ligas 

VALANDOS:
Nuo 8 ii ryto iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Hanover Street

BOSTON. MASS.

BARGENŲ
buvo Jau pa- 5
W South End Hardware f

JI -

— - — r — - — » 
nėj. So. Boston. Mass. 
nutarta suorganizuoti 
nes ALPKV.
Geistina 
lietuviai 
susidomėtų 
užsiregisirut .u 
duotu antrašu. B 
ir lie. kurie nen 
kos. bet turi noro 
beno nauda bus 
sais atžvilgiais.

R. Sidney. or,
• >•>- y . • •<,

iKuomet Petrauskas statė 
“Žalčių Karalienę.” South 
Bostono Broadway Teatras 
buvo pilnas. Bet jeigu šitą 
pilną teatrą suleisti i Šypho- 
ny Hali, tai irgi butų tik pus
tuštė salė, nes ji yra tris kari 
didesnė, negu South Bosto
no teau-as.

1 Antras dalykas, Babravi- 
ius yra da labai mažai mu- 

žinomas daini- 
įninkas. Daugelis da nabuvo 
apie ji nei girdėję. O jei prie 
to da pridėsime tikietų bran- 

_ • kad Sym- 
phony Hali labai toli nuo lie
tuvių ir daugeliui visai neži
noma, tai reikia pasakyti, 
kad žmonių koncerte buvo 
gana daug. Jeigu koncertas 
butų buvęs South Bostone, 
tai publika nebūtų jokion 
salėn sutilpusi.

Gal rengėjai ir padarė 
klaidą, kad nukėlė koncer
tą i Symphonv Hali, už kurią 
reikia mokėti apie $500. Bet 
jiems rūpėjo atkreipti ame
rikiečių domę i p. Babravi
čių. Ir šitas tikslas buvo pa
siektas. Tiesa, amerikiečių 
publikos koncerte buvo ne
daug, bet buvo jų spaudos 
atstovai, ir jų spauda gana 
gerai apie ii atsiliepė. Jeigu 
koncertas butų buvęs ne 
“oficialėj” koncertų salėj, 
amerikiečių spauda nebūtų 
atkreipus i ji domės. Taigi, 
jei pralaimėta kiek vienoj 
vietoj, tai laimėta kitoj. Du 
zuikiu ant syk nušauti sun
ku. Reporteris.

STATEMENT OF THE OWNER* 
SHIP ANO MANAGEMENT of the 
"iieteivia’’. publiahed Weekly at 
Boaton, required by the Act

of Aufust 24, 1912.
Editor — St. .MicheliOJ, So. Bosiom 
Publuher — J G. Gegužis & Co.

OVNERS:
J. G. Gegužis and ii. St. Mkhelson. 

So. Boston. Mass.
Kitovm bondiiolder*. mortgnj’v?*, 

aud others security holders, i.oidiių-
1 per eent, or morv of totai amont of ■ 
nonds. mortjcage-. or other securities* ’ ' 
—None. SU publikai

By J. G. Gegužis, PuoL į ‘ '
Swurn to sind suhscrioed before mt ’ 

October 3, 1925.
Roman J. Vasil, Justkc of the 1‘eacc
My Comra. Exp. Oct. ii, i92t«. gumą ir tą kliūtį.

Dėl Babravičiaus koncerto. I v
Babravičius turbut yra gi

męs po tokia jau žvaigžde, 
kad po jo koncertų visur kįla 
|rinčų. Taip buvo Chicagoje. 
ir taip dabar yra Bostone. 
“Darbininkas” apsiputojęs 
dergia koncerto rengėjus, 
vadindamas juos Lietuvos 
“išdavikais,” “lenkberniais” 
ir kitokiais nevidonais, kam 
jie pirm koncerto rengė pro
testo mitingą prieš Lietuvos 
klerikalų diktatūrą. Tas mi
tingas buvęs tiek nedoras, 
tiek išdavikiškas, kad visuo- ‘

Da negirdėjo apie
Ro.\buiy.:v 1 

buvo areštuoti 
už pardavinėji 
inų vaisią. Pu 
doj jis buvo į 
jis žino, kr.s ’ i

“CodidgeV 
imtasis. "O ai

; A.OU0.'. -Kčli 
girdėjęs.'
_  . 1 •

c

ry.
nesu o........

Kiek vėliaus Ei 
šaukė policman.i 

............... knyg 
o tel 
jis n 

beluo:

(i

1

Cooiidge 
i >ąvait< 
is Elliot 
raudžia
š nuova 
.iStilS, 3 

v‘.

;??bu su 
- Ro.vbu 
.• toki a.

iii ui: pasi 
ir suko

:ą. gal ras 
leiono nu 
nane žino 
i< mane i;

Company
■ o peilius ir revo’verius pa- $2.75 Vertė., Sunkio.
SK‘eJ°- Galvanized Pelenų
„ . _____ BačkosAMBRIDGE’AUS ŽINIOS i i p -ii ti te

p.JctoniAi» 71LF Lengvo* Pelcn. Backo* $1.25
DIDELIS BARGENAS 

$7.00 Vertė*, Florence 
Oil Heater tik $4«98.

:ad dabar jau sunku “pasi- Nu»ipirkit tuojau pirm negu 
iksyli.” Atvažiuoja, girdi, i**iparduo».
usikrauna į rcvin-n oc cn v—d—
bravorą,” o “bosą” ant vir-1 
aus ir dui į šaltąją. Jau, i 
■;irdi. nei tokie kitruoliai,
:aip “Džekis,” 
isukti.

Pastaruoju laiku Cam- 
iridge’aus ’ munšainieriai 
>ajuto aštresnį valdžios per
ėk jojimą. Skundžiasi v\Tai.

į vežimą visą C6.50 Vertės Gazo Pe-
“v ' • 1 čius ......................... $4-50

Pečių ir Furnisų paipų 
Pigiausia kaina.

nebegali iš-j Pilna Eilė Langams Stiklų 
i VISOKIU PENTŲ IR GE

LEŽIES REIKMENŲ

!

Ur. J. S. BilABlN
Tik alvaJiatęs Rusijos 

ligonius priima sekančiomis 
'^landomis:

Nuo 9—12 ryte.
Nuo i—T vakare.

:M9 BKOADWAY.
SO. BOSTON. MASS.
Tel, So. Boston 0575-J.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistus sekretnu ir chroniš
kų vyrų ir motery ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Mass. 
• Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Vaiundos: Nu<> 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

menė tapusi visai “sudemo- 
ralizuota*’ ir užmirausi apie 
Babravičiaus koncertą. Už
tai koncerto salė buvusi 
„pustuštė” ir lietuvių tautai 
išto išėjusi baisi gėda.

Žinoma. “Darbininkas” 
rašo nesąmones. Dėl to pro
testo mitingo susinervavo 
tiktai “Darbininko” redak- 
torėliai, nes tas mitingas da
vė jiems j kailį. Visuomenės 
gi tasai protestas netik nesu- 
demoralizavo, bet da su
švelnino srovinius santikius 
ir pakėlė žmonių ūpą.

Kad protesto mitingas 
Babravičiaus koncertui ne
pakenkė, bc4 dar pagelbėjo, 
tai parodo tas faktas, jog 
beveik visa publika, kuri bu
vo protesto mitinge, atėjo ir 
į Babravičiaus koncertą. Gi 
davatkos iš “Darbininko” 
bobinčiaus, kurių nebuvo 
protesto mitinge, neatėjo ii- 
į Babravičiaus koncertą. 
Taigi “Darbininkas” tauškia 
niekus, kuomet jis kalba 
apie “visuomenės sudemo- 
ralizavimą” ir kitokius ga
lus.

“Sandaros” “kritikas” ir
gi pripasakojo nesąmonių. 
Pastebėjęs, kad brangesnės 
sėdynės priešaky buvo “be
veik tuščios,” jisai sako, kad 
vėliaus kai kurie socialistai 
įsidrąsinę ir pradėję eiti iš 
užpakalinių suolų ir sėsti į 
priešakinius, kas jam, “San
daros” rašytojui, išrodė “ve- 
ry cheap.”

Bet ištikrųjų, tai pats 
“Sandaros” rašytojas yia 
“very cheap” kritikas, nes 
jis nesupranta priimtos kon
certuose tvarkos. Jam rodo
si, kad visur galima daryti, 
kaip “lietuviškoj salėj:” ne
žiūrint kokiu laiku salėn at
ėjai, vistiek lįsk per audi- 
jenciją ir jieškok savo “sy- 
to.” Bet Symphony Hali, kur 
koncertuoja tarptautinės 
garbės artistai, tai ne “lietu
viška salė.” Kada artistas 
dainuoja, tai publikai vaikš
čiot tenai neleidžia per visą 
salę. Ji sodinama prie pat 
durų, o kada artistas padaro 
pertrauką, tada ji vedama Į 
savo vietas. Taip buvo ir per 
Babravičiaus koncertą su 
keliais socialistais. Jie turėjo 
nusipirkę sau vietas prišaki- 
nėse eilėse, bet vėliaus atėję 
turėjo laukti koncerto per
traukos, ir tik tada į savo 
vietas nuėjo. “Sandaros” 
“pisorius” šito nesupranta. 
Dabar žodis apie patį daly
ką. Ar ištikrųjų publikos bu
vo permaža? Ar galima bu
vo daugiau jos sutraukti?

Man rodos, kad ne. Ko
dėl? Todėl, kad kitos pra
mogos Bostone irgi nesu- _ 
traukia daugiau žmonių, vore.

“Pažiūrėk į 
to Coolidge't 
merį. Jeigu 
tai gal jis išl 
čia?”

Bei vėliaus policija palei 
d o jį ir be Coolidge’o ‘‘be 
los.”

Vietos prabadžius graude- 
10 davatkas, kad neitų į pro- 
resyvių rengiamas protesto 
rakalbas, turbut bijoda- 
ics. kad protauti nepradė
si Ar tas prigelbėjo kiek ar 
e, bet publikos buvo prisl
inkę gana daug ir prakal
us visais žvilgsniais pavy- 
o.

j

Dykai Pristatome Vietiniam 

SOUTH END BARDWARE CO. 
1095 WASHINGTON ST., 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st, Elevat. Stoties 
TeL BeaJi 5353 

DIDŽIAUSIAS GELEŽIŲ STORAS 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

Į! Tel. So. Boston 606-W Į
1J DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
1; UTUV1S DENTISTAS j 

< J VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena <
Nuo 2 iki 9 rak J 
NEDALIOMIS: J 
iki 1 v. po pietę <

<1 S* rėdomi s iki 12 diena. < 
i* Ofi.<is "Keleivio” name. J 
h 251 Broadwav. tarpe C ir D St. < 

1 SO. BOSTON. MASS.

I
* SPECIALISTAS—PER 25 ME

TUS turi paty rimo gydyme scr- 
ganei?: Kraujo ligoni.*, Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In- 
k»tų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SUUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building 
Ronm 22Tuli kairieji kazioni ta- 

□riščiai nerimauja iš pik- 
įmo. kad negali suprasti, 
odei socialistai susidėję su 
andariečiais bendrai rengė 
■rotesto prakalbas.

Aš jums, vyručiai, užduo- 
ia artimesnį ir lengvesnį: 
laušimą gvildenimui: išris-: 
ite, kodėl dabar Ameriko- 
e randasi bent keturių ru- 
ių komunistai? Visi jie gi- 
ia Rusiją, ir visi piaunasi: 

tarpe savęs.
i

Telefonas 6112AV.

Dr. A. Sorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dier.ą
Nuo 2—5 po piet:
Nuo 6—8 vakare 

Nekėliomis Nuo 10—12 diena 
“05 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

Lietuvis Optometristas
z
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.$70.000 
kuri prohibicijos a- 
užtiko Lowellio bra-

Ultravioletiuė Šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETROIT. MICH.

A D YNOS:
12-2. 6-8

“2S25257j=

K 
te

ian

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 Broad* ay. So. Boston, Mass. 

Ant antrų lubų
VALANDOS;

Nuo 9 ryte iki 9 vakare

Fed erelio teismo teisėjas 
:Loweli Bostone liepė kon
fiskuoti $70.000 vertės 
alaus, 
geniai

Isegzaminuojtf akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis aUtie.inu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L PAŠAKARN1S O. D.
447 Broad »ay, So. Bovton, Maaa 

'<3ępą? ęp0^5?<3.TC5?S2ęaSKKaS

I
!

B. CASPER
KOSTU.MERISKAS 

KRIAUŠIUS.
Siu; an*e visokius
užsak- mo, pritaikydami 
kiekvienam sulyg jo 
Taipgi taisome senas ir 
sinam.

Darbas gvarantuotas. 
Pigi-

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St, *. GALVARISKI
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

520 E. BROADWAY. 
SO. BOSTON, .MASS.

į
į Dr. J. Landžius Seymoor J
> LIETUVIS GYDYTOJAS *
4, 
A 
Z
X
Z
Zz

SU 81000 ĮNEŠIMO 
ti 3-jų šeitr.yr. 
Įtaisymais, g' 
arti Dorchest' 
metus. Kaina

. - . ~ • • avrdd. r.air::sai užmiršo pripilti į savo pandos $1300 
LITHUANIAN AGENt l 

361 W<‘.«t Broač*.1: 
SOUTH BOSTON.

Vyria.usis valstijos 
mas nusprendė, kad buv 
Cosmopolitan Trust 
banko prezidentas Miichell 
yra kaltas dėl to banko I
kruto ir turi užmokėti §1,- 
000.000 skoloms atmokėti.

r Silver St.. So. Bostone.
patartina pasirūpinti iš

Rūbas ant 
madą 
noro, 

išpro-

kaina 
(42)

93 PLY.MUUTH ST-. 
Kampas IVindsor St, 
CAMBKIDGE, MASS.

TaVeatį fSy PARDAVIMAI
a::r 

j, 2 3 kambarii 
to i ir pa ra r. 
r ;;atvė.' : re j 
tik $I-W.

CITY PO!M. < s'-nnyr 
5 kambarius, su e’.fkui- 
visomis vi^atbr.' -. a :i • 
dyrriu. Kaina s 12 ». •<

) i metu.*.

♦ <
> TeL South Boston 3520 ,j Residence University 1463-J * 

| S. M. Pužiutė-Shallna j 
< LIETUVE MOTERIS '
> ADVOKATE J
> 864 Broadw«y, So. Boaton. Mm*. '5 Reom 2. <

Siutai Ant 
; Orderio 
• Siūtos ir over- 
■ kotus siuvame

y visokiomis ma
domis. Taipxi 
taisome ir i4- 
prosiuame. 
SIMOKAITIS 
344 Broadw*y, 

2-ros lubos 
SO. BOSTON, 

MASS.

Tel. South Boston 4000

C I

Į 15 mėnesių automobiliai 
užmušė 938 žmones.

Automobilių registruoto 
jas Frank A. Goodvvin pra 
neša, kad per 15 pastaru ji 
mėnesių Massachusetts vais 
tijoj automobiliai užmušt 
938 žmones, iš to skaičiais 
333 vaikus.

Pavogė 100 automobilių.
Tarp pelnyčius ii- priedė

lio, tai yra i dvi paras perei
tą sąvaitę Bostone buvo pa
vogta išviso 10(- automobi
liu

Saugokitės valkatų.
Pereitą subatos vakarą 

apie 11 vai. vakare, einant p. 
Akunevičienei iš Keistučio 
dr-stės baliaus iš Vyčių salės 
nuo Sixth street, netoli K 
gatvės iššoko iš užkampio 
du vaikėzai ir vienas iš jų 
pasakė “helio” ir tuojaus 
griebė už “packetbook.”, 
Bet Akunevičienė nenusi
gando ir smarkiai suriko 
kad atsitrauktų. K gatvėje 
matėsi ateinant keletas žmo
nių ii- valkatos pamatę žmo
nes išsigando ir pabėgo. 
Akunevičienė paėmė katą 
ant kampo K gatvės ir lai
mingai parvažiavo namon, i pereitą nedėldieni polici 

-----;—;------  ja užklupo graiku kliubą an
Iš padangių į purvyną. .Stuartst. ir areštavo 46 vy 
Žmonės sako: “Neturėjo rus už lošimą iš pinigu, 

boba bėdos, tai nusipirko 
kiaulaitę.” ‘
pasakyti ir apie 
Johnsoną. Jisai irgi neturėjo 
bėdos, tai nusipirko orlaivį 
ir pradėjo apie East Bostoną 
Iakiot. Jisai pakilo keliatą 
kartų ir vis laimingai nusi
leido ; bet pereitą sąvaitę ji
sai užmiršo p---’’-1-’ f —- 
mašiną pakankamai gazoli
no. Pakilus jam oran staiga 
jo motoras sustojo ir orlai
vis nukrito nosimi į balą. Ir 
tai da laimė, kad pasitaikė 
į balą, nes jeigu butų nukri
tęs ar.t kietos žemės, jis butų 
užsimušęs: dabar nors išsi
purvino ir biskį susižeidė, 
bet išliko gyvas ir pasveiks.

Nelaimė garage.
Copley garage šį panedėlį 

atsitiko didelė nelaimė. Ga
ražo darbininkas norėjo 
įvažiuoti viepą automobilių 
ant elevatoriaus. kad nulei
dus ji apačion. .Jis važiavo 
atbulas ir nepatėmijo, kad 
kitas darbininkas tuo tarpu 
pakilo elevatorium aukštyn. 
Automobilius nukrito i atda
rą šulinį ir apvirto ratais 
aukšayn. Darbininkas pa
puolė po apačia ir buvo vi
siškai sutriuškintas. Jis pali
ko pačią ir septynetą mažų 
vaikų našlaičiais.

Kas iš vietinių sandarie- 
ėių parašė žinutę “Sandaro
je” apie paskutini L. D. L. D. 
pikniką, kurioje užginčija
mi Raulinaičio korespon

dencija. tilpusi “Keleivyje,” 
’r sakoma, kad tik vienas au- 
omobilius ir keletas žmonių 

tebuvę, tas turbut buvo ant 
.o pikniko nuvažiavęs anks- 
i su “mi-kmanu,” arba gal 
temoka daugiau suskaityti, 
taip vienas, nes piknikas 
>avyko gerai ir Raulinaičio 
dmitė nebuvo perdėta, bet 
lar nedadėta.

Darbininkė.

Vakarienė
'-itcr-i Apšvietus Palaipinė Dr-stė, 

r.ng;a laba" gražią vakarienę.
A t einančioj Nedėlioję,

18 Spalio-October, 1925
Pradžia 7:00 vaL vakare.

Lietuvių Salėje,
:pas E
KH‘tUS
•to.

e nė rus su programų: Dainų, 
■'sakaibų ir visokių pamargini- 

Mainnėkir nepraleisti nė vienas 
vakarienės.

Komitetas.

Taki ausk savo Draugi}
Yra šimtai lietuvių šeimynų, tūkstančiai lietuvių 

vyrų ir moterų, kurie visados eis pas Mr. Canner, 
HOLLIS FORNIŠiŲ KOMPANIJĄ, kuomet tik 
jiems reikės pirkt fornišių.

FORNIŠIAI, kurie ilgai laiko, įvirtus ir dailus, ir 
žemesnėmis kainomis, negu kitur mieste. Kiekvie
nas daiktas pirktas is Hollis Fomišių Kompanijos 
yra musų ir dirbtuvės, kurioje buvo padaryti, gva- 
rantuojamais. Jie jums laikys ant visados, duos 
patenkinantį patarnavimą ir gražins jūsų Namus.

Didelis pasirinkimas visko, kas reikalinga na
muose ir virtuvėje.

Aš kalbu lietuviškai, gimiau Lietuvoje, šimtai lietuvių 
šeimynų aplanko mano krautuvę ir paklauso mano patarimo 
priskyrimui tinkamiausių fomišių ju namams.

Atminkite, kad as tarnauju lietuviams per pastaruosius 
25 metus ir tūkstančiai lietuvių yra musų patenkinti

Nuo 1300 jūsų geriausias Fornišių storas.

B. CANNER
HOLUS FURNITURE COMPANY
791 Ulashinsion Street, BOSTON 

338 Broaduay, SOUTH BOSTON. Mas#.

i
DR. F. MATULAITIS į

g
I

PLUNKSNAS, Pakus. Paduškas. 
Patalus. K-Id-as ir visokias lovų 
jrėdtnes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojain 
užsiganėdini mą.
Pas raus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
tus.

European Feather Co.
25 Lomeli Street, Boston, Mass.

Valet APSAUGOS BRITVA
AutoStTOp Kuri Pati išsigalanda

Raznr visas priiiengimas $1.00 ir $5.ooAO4UI Parsiduoda visose britvų krautuvėse
-Sharpmt Itatlf
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Dabar ka l»k Gėjc ii po (pandos 

•Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE 
mirra 3’. a$ turi JS?
poslapius ir 379 p«tveilbsieLw. ŽAhai 
idem: *r nsvdiHęa ki^bviespr X’M>. 
Žmogus įkaitydamas • ia ir lė-
mydaraas j p«’cHlUcIi. <bwru per- 
Stato kat buvo pirm auivč»•»•»/* svieto 
ir iki ux<im’.w»»i hr*«tat>s*. užmirš vt- 
•bs aa*o vsrgns ir džianziis jokiai ;o- 

ja«r be* IromiM vie-

TIK »1.IM>

<>»•?<

Ii, k*iz» itlio. 
■w« .akam.

KAINA
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-KELEIVIS" 
255 Broaduuy. 
So. Boston. Mass
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DR. H. M. LAMDAU
Specialistas hroniškų ir Sekretnu Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
32 < IlAMBERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slapių ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Ha; markei 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chatnbers St, BOSTON. MASS.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jc'gu norit.' teisingų vaistų žemomis kain< mis, tai visada ateikite 

ant 1UO Salėm St,, kur rasite visokių naminių vai.-t-i. 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 nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus 
p-'r telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt niiiigu.s, tai ateikite i APTIEKA po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

PERSIKĖLĖ j NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriausi patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 01S3-W.


