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: ANGLLJOJS ATŠAUKTAS, LIETUVIU KOMUNISTU 
BET DARBININKAI

TplitffVVękię filmuota C > Generalis streikas Angli-
ĖJVllgU V Dilio VAlLlUdiaO* joj po 9 dienų tapo atšauk-

------ ........................................ tas, tečiaus darbininkai tuo 
T ‘ j_ _. Tik reakci-; nepatenkinti ir daug jų ne- 

ninkai iš Dmowskio abazo dirba. Angliakasių beveik 
------------------  Vienas nei vienas negrįžo darban.

Lenkijoje Revoliucija;

PILSUDSKIS UŽĖMĖ 
VARŠUVĄ.

nes eina su juo.

jam labai priešingi.
Senoji valdžia nuversto. Ko- Amerikos korespondentas 
vose 500 žmonių užmušto ir paduoda savo pasikalbėji- 

1,000 sužeisto. Į
Netikėtai telegramos pe- į KteudSa^ 

reitą sąvaitę pranešė, kad iatrac ” 
T^nL-iini Ir ii r. rovoliimi ia Pn' • ,- . 
to, kai Witos sudarė naują jį“ 
ministeriu kabinetą, Pilsud- ,12/ - 
skis su savo salininkais puo- jjįems dvarininkams! 
lė ant v arauvos ir prasidėjo, 
kruvini mūšiai, kuriuose 500 
žmonių buvo užmušta 
daugiau kaip 1,000 sužeista. 
Tarp užmuštųjų esąs ir gen. 
Želigovskis. Valdžios karei
viai buvo apgalėti, ir Pilsud
skis tuojaus užėmė visą mie
stą. Witos su savo naujais 
ministeriais pabėgo į Vilnių, 
kur 
tuojaus juos areštavo, 
liaus betgi jie pasirašė, ..... ......
nuo valdžios atsisako, ir bu-į uJ.r bedieviu, jo laimėjimas 
vo paliuosuoti. Pilsudskis ! ^Fiaus Y31??131 Pa< aj - s ^eTi:' 
pasakė, kad keršyt savo sociali perversmą Jo 
priešininkams jis nenorįs. į Patie? sabnmkai sako, kad 
Prezidentas Wojciechows-' jo -Almėjimas įsgelbes Len
kis taipgi buvo-apsuptas sa-■ nu(^ suirutes ir bolse- 
vo Tumuose, bet vėliaus ir jis1 vizmo- 
sutiko pasirašyti rezignaci
ją ir buvo paliuosuotas. Da- i 
bar jis išvažiavo į Spalą.

Užėmus Pilsudskiui Var
šuvą, tuojaus tapo sudarytas 
naujas ministeriu kabinetas, 
kuriame Pilsudskis yra karo 
ministerium. Prezidentu kol 
kas paskirtas Rata j. Vėliaus 
prezidentas bus išrinktas 
naujas. Bet kas jį rinks, da 
nežinia. Sulyg konstitucijos, 
prezidentą renka Lenkijos 
Seimas, taip kaip ir Lietu
voje. Bet Lenkijos Seime da
bar didžiumą sudaro nuver
stojo Witoso partija. Todėl 
demokratų partija reikalau
ja. kad dabartinis Seimas 
butų paleistas, o naujas iš
rinktas. Demokratai turėjo 
tuo klausimu susirinkimą ir 
padarė tokių nutarimų: 
“Parlamentos turi būt tuo
jaus paleistas. Lenkijos pre
zidentu turi būt Pilsudskis. 
Nauja valdžia turi būt suda
ryto vien iš darbininkų ir 
valstiečių partijų, neįsilei
džiant nei vienos tų partijų, 
kurios rėmė kruvinąją ir 
pardavikišką Witoso val
džią.”

Be to da demokratų parti
ja reikalauja pakeisti val
džios politiką linkui tautinių 
mažumų ir tuojaus atiduoti 
teismui senuosius 
rius pardavikus. 
pardavikais yra 
Witos, Korfantas, 
ir visa eilė kitų.

Pilsudskis priklauso prie 
kairiųjų lenkų srovės. Kai

mą su tūla “aukštos kilmės” 
ponia apie Pilsudskį. “Tas 

, tai didžiausis 
T r,..- - .. D ji sako. “Jisyra so-
Lenkijoj kilo revoliucija. Po cjaiistas jįs trokšta garbės.

____ i zydelka yra apsive
dęs. Jis priešingas stam- - ‘ - p,

Bet kada šitas korespon- 
• Ydentas paklausė vieno inte- 

1 ligento nuomonės apie Pil
sudskį, tai gavo atsakymą, 

{kad Pilsudskis yra teisingas 
vyras, daug bent teisinges- 

į nis, negu kiti Lenkijos vei- 
. kėjai. Buvusieji iki šiol Len
kijos ministeriai, tai di- 

Pilsudskio - šalininkai j va?įs ir suk5iai' b .
y g. i Nors atžagareiviai skaito 

i Pilsudskį didžiausiu radika-

|i

ministe- 
Tokiais 

skaitomi 
Osieckis,

i

Valdžia sutiko mokėti ka
sykloms subsidiją, pakol jos 
susitars su savo darbinin
kais, bet neišrodo, kad prie 
sutarties galima butų prieiti. 
Kasyklas, veikiausia, reikės 
nacionalizuoti, taip kaip rei
kalauja darbininkai.

DEMONSTRACIJA 
WASHINGTONE.

DARBAI MAŽĖJA.
Iš visų pusių ateina žinių, 

kad darbai dirbtuvėse pra
deda mažėti. Vėliausios ži
nios iš Akrono. Ohio. sako, 

!kad robo fabrikai tenai jau 
' pradėjo “slekuoti.” Pirma 
tenai padalydavo 140,000 
guminių ratų automobi
liams į dieną, o dabar jau 
daro tik po 120,000 i dieną.

Fašistų Suokalbis Prieš 
Vokietijos

------------------------------------------------- 1

Respubliką.
100 ŽMONIŲ PRIEŠ LIE
TUVOS ATSTOVYBĘ.

Jie protestuoja prieš žudy
mą žmonių. Šį panedėlį i Akronas yra didžiausis gu- 
Kaune buvę žadėta suiau- mos išdirbystės centras. Te- 

dyt 92 darbininkų vadai. nai dirba apie 40.000 žmo- 
Pereitoj subatoj ties Lie- iPramonėj-

HINDENBURGO SŪNŪS 
ĮPAINIOTAS.

PROVOKATORIAI 
ŠAUDO.

Iš Passaic’o pranešama, 
kad Garfielde, kur jau sep
tynioliktą sąvaitę eina audė
jų streikas, šį panedėlį ka
žin kokie penki vyrai pradė
jo svaidyt akmenais Į streik- 

'■laužio Yamorozo namus. 
Kada pasirodė policija, tie 
vyrai pradėjo šaudyt. Poli
cija areštavo užtai kelis 
streikierius, tečiaus tie, ku
rie šaudė, “pabėgo.” Kažin, 
ar tai nebuvo tik pačios poli
cijos pastatyti provokato- 
nai?

Monarchistų tikslas buvo 
užpulti Berliną, nuversti 
respublikos valdžią ir su

grąžinti kaizerį.
Šiomis dienomis Vokieti

joj susekta naujas fašistų 
j suokalbis prieš respubliką. 
‘ Policija Berline areštavo 
pulkininką Nikolay’jų, kuris 

ikaro metu buvo vyriausis 
i generalio štabo žvalgybos 
viršininkas, o dabar gyveno 
pas Alfredą Hugenbergą, 
kuris finansuoja visą fašis
tų spaudą Vokietijoj. Jį suė- 

I muši, policija rado jo kam
bariuose dokumentus, iš ku
rių ir paaiškėjo visas fašistų 
planas.

Sulyg to plano, monarche 
1 stų kliubai Berline turėjo su
daryti fašistų armiją. Ant 
duoto ženklo šita armija tu
rėjo užimti strategines vie
tas ir apskelbti fašistu dikta
tūrą. Diktatorium skiriamas 
prezidentas Hindehburgas, 
kuris tečiaus užsigynė nieko 
apie tai nežinąs. Bet jo sū
nūs, majoras Hindenburgas, 
negalės taip lengvai išsisuk
ti, nes buvo atrasti jo laiš
kai, rašyti fašistų suokalbi
ninkams. Dabar, kada suo
kalbis išėjo aikštėn, Hin- 
denburgo sūnūs pasislėpė.

Tarp kita ko fašistų pla
nuose esanti pažymėta visa 
eilė žymių dabartinės res
publikos veikėjų, kurie paė
mus fašistams viršų turėjo 
būt sušaudyti. Tarp pasmer
ktųjų- sušaudymui yra Vo
kietijos socialistų organo 
“Vorwaertso” redaktorius 

.Friedrich Stampfer ir “Vos- 
sische Zeitung’os” redakto
rius Georg Bernhardt.

Pagriebus valdžią į savo 
rankas fašistai ketino tuo
jaus išvaikyti parlamantą, 
ištremti visus žydus, konfis- 

: kuoti jų turtus, panaikinti

Geležinėse darbai taip 
pat eina silpnyn. Audimo ir 
odų išdirbystės stovi pusiau 
pamirusios. Pradeda kristi ir 
namų statyba. Iki šiol labai 
smarkiai ėjo automobilių 
industrija. Bet dabar žino
vai pranašauja krizi ir šitoj 
pramonės šakoj. Ant Wall 
Streeto automobilių kompa
nijų šėrai smarkiai krito. 
Tas reiškia, kad kapitalistai 
tikisi reakcijos pramonėj. 
Produktų kainos taipgi krin
ta. Atpigo geležis, guma, 
cukrus, odos, bovelna, vil
nos, cementas, javai ir kito
kie dalykai. Reikia tikėtis, 
kad gyvenimui atpigus turės 
kristi ir darbininkų algos, o 
ypač jeigu prasidės bedar
bė.

tuvos Atstovybe VVashingto- 
ne komunistai buvo įtaisę 
demonstraciją ir protestavo ' 
prieš “masinį žudymą žmo
nių Lietuvoje.”

“Washington Times” ra- : 
šo apie šitą demonstraciją 
taip: “Per dvi valandas su 
viršum šiandien (15 gegu
žės ) prieš Lietuvos Legaci- 
ją čia buvo paraduojamos 
iškabos, skelbiančios Lietu
vą esant ‘Anglijos imperia
lizmo kariniu avangardu’ ir 
reikalaujančios paliuosavi
mo 400 Lietuvos darbinin
kų, kurie dabar esą kalėji
muose torturuojami.

“Arti 100 pikietų, kurių 
pusė buvo lietuviai, ir visi 
‘Intemational Labor De
fence' organizacijos nariai, 
nešiojo virš savo galvų apie 
20 iškabų su visokiais para
šais ir tylomis maršavo apie 
legacijos aikštę ir apie įva
žiuojamąjį kelią, kuris veda 
prie priešakinių Lietuvos 
Atstovybės dura.

“Atstovybės štabas visai 
nebandė šitos demonstraci-

PAGAVO 4 BANDITUS.
Arlington, Mass.—Čia po

licija suėmė keturis bandi
tus pavogtam automobiliuje 
pereitą nedėldieni. Per di
džiausi lietų tie vagįs atėjo 
pėsti iš Billericos i Lexingto- 
ną, pamatė tenai stovintį 
prie Wallace'o namų auto
mobilių ir pavogė jį. Jie nu
važiavo linkui Arlingtono.

Automobiliaus savininkas 
tuojaus pranešė apie tai Le- 
xingtono policijai, o ši tuo
jaus telefonavo Arlingtono 
policijai, kuri ir pastojo ban
ditams kelią. Suimti pikta
dariai teisinosi, kad jie ne
ketinu šitą automobilių vog
ti, tik norėję nuvažiuot į 
Cambridge’iu ir tenai ji pa
likti.

5,000,000 ŽMONIŲ ANG
LIJOJ BADAUJA.

Anglijos mainerių federa
cijos valdyba išleido atsi
šaukimą į visą šalį, prašyda
ma paramos streikuojančių
mainerių šeimynoms (ang
liakasių streikas da neat
šauktas). Atsišaukime sako
ma: “Milionas mainerių yra 
išmesta lokautu iš darbo. 
Tuo budu 5,000.000 žmonių 
kenčia badą.”

i --------------
PRASIDĖJO FRANCUZI
JOS PINIGŲ KLASTUO- 

TOJŲ BYLA.
Vengrijos mieste Buda

pešte dabar eina Vengrijos 
didžiūnų byla dėl klastavi- 
mo Francuzijos pinigų. Tarp 
kaltinamųjų yra kunigaikš
čių, vyskupų ir augštų valdi
ninkų. Jie yra kaltinami tuo, 
kad atspausdino kelis šim- 

v.- tus milion^ falšyvų frankų ir 
"'faba- ^pardavė juos Europos mie

stuose. Sakoma, kad dėl to 
; pinigai dau-

SMERKIA VAIKŲ VERGI
JĄ TABAKO PRAMONĖJ.

Kada darbininkų organi
zacijos andai reikalavo, 
kad vaikų darbas fabrikuo
se butų uždraustas, tai kata
likų bažnyčia su kardinolu 
O’Connell’iu priešaky agita
vo už palaikymą vaikų dar
bo.

Bet pasiklausykit, ką sako 
apie vaikų vergiją Darbo 
Departamento Vaikų Biu
ras, kuris tyrinėjo vaikų dar
bą tabako pramonėj. _
ko pramonėj, šitas biuras sa------
ko, vaikai nuo 8 iki 16 metu Francuzijos _ 
amžiaus dirba per kiauras gausia lr nusmuko. Vienas 
naktis, apleisdami mokyk- kaltinamųjų, būtent vysku- 
las ir netekdami sveikatos, pas Zailravetz, pereitų suba- 
Aštri tabako smarvė tiesiog teisme pasakė: “Pakol is- 
užnuodija jauną ją or>l«'~ n.,
ganizmą. Beveik visi jie iš
blyškę, suvalgę ir visi skun
džiasi, kad jiems skauda vi-

Lenkijos darbininkai ir 
socialistai vienok stoja už 
Pilsudskį. Kada prasidėjo 
Varšuvoj mūšiai, tai socia
listų partija apskelbė ant ge
ležinkelių generalį streiką, 
kad valdžia negalėtų sutrau
kti kariumenės iš kitur. Ka
da iš Baltstogės tvirtovės iš
ėjo į Varšuvą pilnas trauki
nys kareivių, tai darbininkai 
išsprogdino dinamitu visus 
tiltus ant to eelžkelio.

Pilsudskio priešininkai da 
laikosi Krokuvoj, Lvove ir 
Poznaniuje. Apie Krokuvą 
reakcines spėkas organizuo
ja gen. Sikorskis, o Pozna
niuje — gen. Halleris, kuris 
karo metu buvo Amerikoje 
ir organizavo čia lenkų legi- 
joną franeuzams i pagelbą.

Vėliausios žinios iš Berli- 
no sako, kad gen. Halleris 
jau surinkęs Poznaniuje 
apie 27,000 kareivių ir trau
kiąs ant Varšuvos.

Halleris tečiaus nieko Pil
sudskiui nepadarys, nes pas
tarasis turi daug daugiau ša
lininkų ir svarbiausi strate
giniai punktai jau jo ranko
se. Tečiaus kraujo pralieji
mas gali būt da didelis.

IŠKILMINGOS KRITU
SIŲJŲ ŠERMENIS.

Kuomet pirmutinių musių 
šūviai Varšuvoj nutilo ir pa
rako durnai išsisklaidė, tai 
prasidėjo užmuštųjų laidoji
mas. Kareiviai, kurie krito 
gindami valdžią, buvo su
versti į grabes kaip gyvuliai,

Revoliucionieriai 
J, kurie krito kovodami 
prieš valdžią, buvo palaidoti 
su didžiausiom iškilmėm ir

i

JUODVEIDIS PAŠOVĖ 
POLICMANĄ.

Bostone, apie Norway ir
Hemenvay gatvių kampą į. x.. x ------
pereito nždėldieni’o vakarį ps trukdyt', tikui išėjo per-
buvo daug šaudymo. Tenai 
buvo pastatytas vienas po- 
licmanas automobiliams 
saugot, nes paskutinėmis 
dienomis automobilistai pra
dėjo skųstis, kad juodvei- 
džiai išvagia iš automibilių 
paliekamus daiktus. Taigi 
stovėdamas šitas policma- 
nas patėmijo. kad prie vieno 
automobiliaus prisiartino 
juodveidis. Policmanas no
rėjo prie jo prieiti. Juodvei
dis pasislėpė už automobi
liaus ir pradėjo šaudyt. Jis Į 
išleido tris šuvius ir sužei- 
dęsjiplicmaną leidosi bėgti. 
Polrcrnanas šovė jį kelis 
kartus, bet nepataikė. Tuo
met policmanas atsisėdo į 
taxę ir pasivijęs juodveidi 
da syki šovė. Juodveidis kri
to sunkiai sužeistas. Tuo tar
pu atvyko daugiau policijos 
ir nuvežė abudu sužeistu li
goninėn. Pašautas policma
nas pasveiks, bet juodveidis 
turbut mirs.

įskaityti parašus ant nešioja
mų plakatų. Tečiaus bent 
valandėlei jiems sustojus, 
policija tuojaus varė juos 
tolyn, ir todėl demonstran
tai buvo verčiami nuolatos 
judėti.

“Ant vieno plakato buvo 
padėtas toks užrašas: ‘In- 
temational Labor Defence 
reikalauja paliuosavimo 92- 
jų darbininkų klasės lietu- 
vių.’ Demonstrantai aiškino, 

•~|kad tas reiškia, jog Kauno 
{kalėjime sėdi 92 lietuvių 
'darbininkų vadai, kurie šį 

» inonarteli turi huti nilžlldvt.ipanedėlį turi būti nužudyti. 
Intemational LaborDefence 
surengusi šitą demonstraci
ją, kad sustabdžius masinį 
žudymą.”

Jš kur šita komunistų or
ganizacija gavo tokių žinių, 
mes nežinom. Lietuvos laik
raščiuose i 
nieko apie tai rašyta. Nejau
gi tiek žmonių butų pasmer- MEKSIKA IŠVIJO POPIE- 
kta sušaudyt Kaune šiomis 
dienomis?

tą teisme pasakė: “Pakol iš
plėštos Vengrijai žemės ne
bus sugrąžintos, tai frankų 
klastavimas eis ir toliaus ” 
į šitą darbą vengrai žiuri

duriai. Vaikų Biuras išegza- , P° j Patnotiską žygi. Po šokamo sutartį su aliantais, 
minavo 2278 vaikus prie ta- kar0 žemės buvo nuo atmesti Daues’o planą, ap-
bako darbų Kentucky, Vengrijos atimta ir Čeko- skelbti militaristinę diktatu- 
South Carolina, Virginia ir Slovakijai priskirta. Užtai rą ir pakviesti atgal kaizerį. 
Connecticut valstijose, ir sa-i^°J°. au^iaus,.a rancuzi^a- Visus, kurie tik fašistams 
ko, kati vaiku vergija tenai ”e. ('.a?ar vengrai priešintųsi, šaudyt ant vietos
tiesiog pasibaisėtina. Ir ka- kituoja jos pinigus.

bako darbu

kurie tik fašistams

1X0111 A LAJ LA Ivlin LA OI V 1LC*1 . • • ° - • * • * V *1 •

kurie vadina jį net socialis- apipilti kalkėmis, ir užpilti

VYSKUPAS BAST ATSI
SĖDO KALĖJIMAN.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad metodistų vyskupas 
Bast tenai jau atsisėdo kalė
jimam Jis yra nuteistas 
trims mėnesiams už išeikvo
jimo aukų.

. . , .talikų bažnyčia stojo už tos
iki šiol nebuvo, vergijos palaikymą!

be jokio teismo. Taipgi šau- 
Įdyt be jokio teismo ir strei- 
ikierius, kurie nenorėtų eit 
darbo dirbti paėmus fašis- 

Lietuvos laikraščiai pra-įtams valdžią.
neša, kad renkant šitą Sei- Sanrišy su šituo suokalbiu

ŽYDAI RINKIMUOSE 
SUSKILO.

ŽIAUS AGENTĄ.
Meksikos valdžia išvijo iš R žydai suskilo į dvi gru-j policija areštavo pulkininką

tu. Ir jis pats sakosi pakėlęs žemėmis, 
šitą revoliuciją tuo tikslu, gi. 
kad išvalius iš valdžios va
gių ir latrų lizdą. Todėl ku-
nigai ji keikia kaipo “bedie- militare pagarba.
* v v ” z-v nvt t m rl i P* n ■ 1

Žydiškųjų klerikalų'Šodensterną, monarchistų
7/ • , « •• * •• I zzr\ t 1 F» •»

kaltindama ji tuo, kad jis žiovauja rabinai ir kuri pe-įredaktorių, ir pulkininką 
įsigavo Meksikon nelegaliu Teitam Seime remdavo mu-;von Lucką, Olympijos Atle- 
keliu, pameluodamas vai- aiškius kunigus, buvo pa-.tu Kliubo pirmininką.
džiai tikra savo amžių, užsi- skelbusi prakeikimą tiems Paimti dokumentai paro- 
ėmimą ir "tikėjimą. išvytas i žydams, kurie nebalsuos už.dą, kad suokalbininkai nuo- 
šitas klerikalas dabar atva
žiuoja į Suvienytas Valsti-

____ savo šalies popiežiaus atsto-Pes- . .. .
GENERALIS STREIKAS Vą pralotą G. J. Caruaną, partija “Arinius,” kuriai va- j organo “Deutsche Zeitung
LĖŠAVO $1,500,000,000.

Anglijos žinių agentūra 
“Empire News Agency” ap
skaito, kad generalis strei
kas lėšavo Anglijai $1,500,- 
000,000. Valdžia išleido 
$75,000,000 valstybės pini
gų vien tik prisirengimui 
streiką laužyt.

BUTLEGERIŲ KARA- ..
LIŪS AREŠTUOTAS.
Valdžios agentai New 

Yorke suėmė milionierių 
Wormserį, kuris yra kaltina
mas sudarymu butlegerių 
sindikato su.$10.000,000 ka
pitalo. Prie kaltės jis nepri- plėšė 
sipažįsta. tečiaus valdžia kailių dirbtuvę, išnešdami 
pastatė ji po $20.000 kauci- už $75,000 kailių. Jie įsilau- 
ja. žė dirht uvėn per stogą

rabinus. ilatos susirašinėję su buvusiu
Žydų visuomenė tuo labai kaizeriu ir Bavarijos juoda- • •« , • • * 1 • 'F V • • A 1 • • 1 • t T • X 1jas ir čia turbut kels protes- pasipiktinusi ir balsavusi už šilučiais, tokiais kaip Hitler.SUĖMĖ ALAUS BRA

VORĄ.
Easton, Pa.—Prohibicijos 

agentai čia užklupo Seitz 
Brewing Co. bravorą ir rado 
daug pridaryto alaus su “ki- 
ku.” Bravoro savininkas pa
leido amonijos gazų, kad iš
vijus valdžios agentus ir iš
leidus alų į rynas, tečiaus 
visko nepasisekė sunaikinti 
ir keliatą bačkų paliko. Sa
vininkas areštuotas ir su juo 
suimta da 14 jo darbininkų.

vi.” o aristokratai vadina jį 
“banditu.” Jis nori dvarus 
išdalyti žmonėms. Tarp liau
dies todėl Pilsudskis turi di
delio pritarimo. Armijos di- buvo pasirodę paskalų, kad 
džiuma taipgi už jį. Galima lietuvių kariumenė perėjusi 
sakyt, kad visa lenkų tauta per Lenkijos sieną ir trau- 
skaito jį savo didvyriu. Už- kianti ant Vilniaus. Šitie pa
la’’ jam ir valdžią nuversti skalai paskui buvo Varšuvoj 
bute taip lengva kad žino- užginčyti

• e

skaito ji savo didvyriu. Už-

LIETUVIAI EINA ANT 
VILNIAUS?

Pereitą sąvaitę spaudoje

tus prieš Meksiką. Romos kitas partijas. Dėlto žydų 
popiežiaus agentai daro di-;Praėjo tiktai 3 atstovai, 
džiausiąs pastangas, kad A- 
merika užtartų jų mulkini
mo biznį Meksikoj.

i
i

PAVOGĖ $75,000 VERTĖS; 
KAILIŲ.

New Yorke banditai iš- 
Solomono Dikierio

žė dirbtuvei) per stogą

MEKSIKA NAIKINS 
MAIŠTININKUS.

Meksikos valdžia išleido 
pranešimą, kad ji nutarė 
naikinti maištininkus Guer- 
rero provincijoj be jokio pa
sigailėjimo. Kariumenei esą 
Įsakyta nelaisvėn banditų 
visai neimti, bet šaudyt juos 
ant vietos

FRANCUZIJOS ANGLIA
KASIAI REIKALAUJAI

«

I

DAUGIAU ALGOS.
Paryžiaus žiniomis, ang

liakasių nacionalė taryba 
nutarė pareikalauti po •’> 
frankus Į dieną daugiau al
gos Francuzijos angliaka
siams. Franko vert; dabar 
visai nusmuko, ♦.*> darbinin
kai nebegali, pragyventi už 
«rna algą
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APŽVALGA
užimtų Lietuvą, ir kad tą jų Mandžiurijoj

I

BRUDAS VEISIASI.
Klerikalų “Draugas" su 

didžiausiu džiaugsmu pra
neša, kad Lietuvoje Įsikūrė 
keiiatas naujų vyskupijų. 
Girdi:

"Lietuvos bažnyčių provin
cija sutvarkyta. Kauno Metro- 
jiolitas Vyskupas Skvireckas; 
Telšių Vyskupu ir Klaipėdos 
Prelatu Staugaitis; Panevėžio 
Vyskupu Paltarokas. Kaišedo- 
nu Kukta. Vilkaviškio Karo
sas ir jo pagelbininki! Reinys. 
Vyskupas Karevičius nominuo-j 
tas Aivi\yskupo Scyiopdita-; 
nūs.”

Sctith P.ostono “Darbinin
kas" irgi džiaugiasi šita ži
nia. Jis sako:

“Taigi galų gale Lietuvos 
Bažnyčios provincija tapo gra
žiai sutvarkyta...

“Keliuose Lietuvos miestuo
se susikūrė stambus katalikų 
centrai, is kurių Lietuvos liau
dis semsis doros ir tėvynės 
meilės jausmų. Tie centrai, lie 
abejonės, per savo mokyklas 
skleis apšvietą musų sermėgių ■ 
bakūžėse ir ves ją i šviesesni ir: 
gražesnį rytojų. Lietuvos kata
likai labai džiaugiasi tuo isto
rišku įvykiu ir daug iš to tiki- Į 
si. Ne mažiau džiaugiamės ir 
mes. amerikiečiai katalikai."

Bet Lietuvos žmonės nesi
džiaugia, kad klerikališkasi 
brudas taip greitai veisiasi.; 
Tas pats “Darbininka>" ra-i 
šo, kad žmonės iš Lietuvos 
bėga. Kuo daugiau Lietuvoj; 
juodvarnių, tuo didesnis 
žmonėms vargas.

kuopos balsuotų už komu
nistų kandidatus.

Bet atėjo rinkimai, ir ko
munistai prakišo. Dabar 
mums pranešama, kad val- 
dybon išrinkti visi senieji 
SLA. valdininkai. Komunis
tai nepravedė nei vieno ko
misaro. Į

Štai kiek kuris kandidatas! 
gavo balsų:

į prezidentus:
S. Gegužis, 3,202 balsu;
B. Salav eičikas, 2.481; 
D-ras Graičiunas, 497.

. J tą intakos Maskva permainė savo'
nutarimą popiežius esąs jau sferą, kurią buvo sudariusii frontą linkui Japonijos tur-' 

L._‘ , . caro valdžia. būt dėlto, kad jai nepavyko:
Bet jeigu musu klerikalai žinios iš Japonijos sako išmušti iš pozicijos Man-

*................."r —„..L viešpatį čan-Tso-
č> net dėl pakeitimo plačiųjų Liną. Kada visos jos pastan- 

kad Lenkijoj k iri i- bėgių ant Kynų rytų gelžke- gos prieš šitą kiniečių gene
lius sumušti. Til- lio tarp Šantungo ir Charbi- rolą Mandžiurijoj nuėjo nie- 

no, taip kad pritaikius juos kais, Maskva nutarė susi- 
prie Japonijos vartojamų draugauti su Japonija ir tuo 
vagonų pietų Mandžiurijoj. tikslu yra pasiryžusi duoti 
šitoks gelžkelio bėgių pa- jai riebių koncesijų.
keitimas suteiktų Japonijai Japonijos politikai tikisi, 
strateginę kontrolę ant šiau- kad Maskva sutiks atšaukti 
rėš Mandziurijos. jr visus savo agitatorius iš

Kad parodžius japonams Mandžiurijos ir Korėjos, ku
kavo nusileidimą, Maskva rie iki šiol platino komuniz- 
nrašalino Ivanovą iš Kynų mo propagandą. Japonijos 
Rytų Gelžkelio direktorių, imperializmui šitokios kon- 
nes Ivanovas daugiausia ja- cesijos labai naudingos, nes 
ponų imperializmui Man- Mandžiurija yra svarbiausis 
džiurijoj buvo priešingas. ‘ jos interesų punktas Azijoj.

iš kalno palaiminęs. car0 valdžia.
Bet jeigu musų klerikalai žinios J ____

tmėjo tokių planų, tai dabar kad Rusija norinti tartis džiurijos viešpatį Čan-Tso- 
jie jau negalės jų įkunyt. nes J*1 
išrodo, 1 
kalai irgi 1 
sudskis, kuris dabar užėmė į 
Varšuvą, yra taip pat “cici- 
likas” ir "bedievis."

Popiežiaus “Dovana” Lietuvai
i

KLERIKALINĖS ŽVAL 
GYBOS PROVOKACI

NIAI DARBAI.
Socialdemokratai padavė 

Lietuvos Seime paklausimą 
krikščioniškiems ministe- 
riams, ar jie žino, kad jų 
žvalgyba leidžia bolševikiš
kus laikraščius ir daro kiio- 

► provokacijas rinki- 
ateinant. žvalgyba 

•tuojaus užginčijo, kad ji nie- 
iko panašaus nedaranti, ir da 
'pasakė trauksianti socialde- 

. __ . I mokratus teisman, reikalau-
Isnnktas p. Kamarauskas.!{Įaiua prirodjTnų. 
;ekretonus: į Bet “Lietuvos Žinios šitą

klapatą žvalgybai sumaži
na, paskelbdamos šitokį do
kumentą:

“Lietuvos Respublika. 
"Vidaus Reikalų Ministeri'a. 
"žvalgybos Skyrius. 
“1926 m. sausio :’,o d. 
"Nr._ 18 si. 
"Kaunas.

t 
i

'Taigi pirmininku pasilie-
!mams
i - - . ...ko panašaus nedaranti, ir da 
L
mokratus teisman, reikalau

ka p. S. Gegužis.
Į vice-prezidentus:
V. Kamarauskas, 2,987: 
M. Bacevičius, 2,572;
J. S. Gilvickas, 568.

Kelius pastaruosius mė- čia vystosi naujas kukėtas 
nesiūs katalikiškos dvasiški- dvasiškų lelijų, kurios nešė
jos viršūnėse ėjo paslaptim .ja, neplauna ir vis tik žydi 
gas kukždėjimas. Tose de- Įvairiausiomis spalvomis, 
rybose be jokio abejojimo traukdamos syvus iš vargu 
dalyvavo ir krikščioniškųjų pramirkusios musų liaudies, 
partijų vadai. Tuo pačiu lai-į Ir kam reikalingi visi tie 
ku tarp Kauno ir Romos zu- j vyskupai, apkaišyti naujais 

koadjutoriais, kanaunin
kais, pralotais, vikarais, sek
retoriais? Argi katalikiškai 
Lietuvai neužteko kunigų?

Tegul tik Dievo tarnai 
mestų bankus, skerdyklas, 
plytines, degutines, retežių 
fabrikus. Tegul grįžtų į pa
rapijas iš ministerijų ir Sei
mo nimų, tegul liautųsi plen
tus taisę, kiaules ir bulius 
auginę, tegul nebebraidytų 
purvinomis padaikomis po 
mitingus ir visokias politi
nes organizacijas, tegul 
grįžtų Į bažnyčias ir imtųsi 
to darbo, kuriam jie save ne
va skyrė,

ku tarp Kauno ir Romos zu-Į 
jo visokios delegacijos, bė
ginėjo atskiri asmenys.

Ir va rezultatas: katali
kiškoji Lietuvos visuomenė 
ir Lietuvos respublika liko 
apdovanotos arcivyskupu ir 
penkiais vyskupais. Senu
kas Karevičius skiriamas ar
civyskupu Palestinon gany
ti pusantros evelės arabų ir 
žydų apgyvendintam toli
mam ir nekultūringam kraš
te.

Naują arcivyskupą ir vys
kupus paskyrė mums Roma, 
metai atgal pasirašiusi su 
lenkais Lietuvai priešingą 
konkordatą ir išginusi iš 
Vatikano musų valdžios at
stovą už tai. kati Kaune p. 
Zechini būstine liko nuda
žyta kiaušinių tryniais.

Jei katalikų bažnyčia Lie
tuvoje butų atskilta nuo val
stybės, jei katalikų dvasiš
kiai nemistų iš Respublikos 
iždo ir katalikiškoji visuo
menė pati iš savęs išlaikytų 
bažnytinį aparatą, mes de! 
kalbamojo įvykio nepasaky
tume nė pusės žodžio. Kiek
viena tikybinė grupė turi 

į teisės ne tik liuosai išpažinti 
[savo tikybines pažiūras, bet • • - -

Klerikalai Sumušti 
Seimo RinkimuoseI sekretorius:

P. Jurgeliutė, 3,363;
E. Jeskevičiutė, 2,477;
A. Lesniauskas, 324.
P-lė Jurgeliutė pasilieka 

Susivienijimo sekretorė.
J iždininkus:
T. Paukštis, 2,912;
A. Kišonas, 2,239;
K. G ūgis 910.
Iždininku pasilieka p. T. 

Paukštis.
Į daktarus-kvotejus:
D-ras Klimas, 2,S33;
D-ras Biežis, 2,632:
D-ras Bronušas. 438.
Daktaru-kvoteju išrinktas 

Klimas.
Į iždo globėjus:
.1. M. Danielius, 2,934;
M. A. Raginskis, 2,817:
P. Jačionis, 2,333;
J. Žalimas, 1,963:
S. Bakanas, 882:
J. K. Denius, 589.
Iždo globėjais pasilieka

I
LIETUVOS “REKLAMA.

Kauniškė “Lietuva" rašo 
apie Kauno "konką." Girdi, 
atvažiavę Kaunan svetimų 
valstybių atstovai irdiplo-l 
matai išlipa iš traukinio ir 
tuojau prie stoties pamato tą1 
“pagarsėjusią konką." Tai 
esąs toks dalykas, kokių va
karų Europos miestuose 
šiandien niekur nėra. Euro
pos miestų gatvėmis važinė
ja gražus elektros pajėga 
varomi tramvajai, o per 
Kauną eina “konką." — pa
našus i tramvajų vežimas, 
kuri tempia pusiau pastipusi 
kumelka.

Seniaus, kuomet Kauną 
valdė rusai, tai šita “konką" 
buvo vadinama“genera 1 ska- 
ja jiezda,” o dabar mechani
kos mokęsi žmones davė jai 
mokslini vardą, būtent, 
“1 HP,” kas reiškia: “vieno 
arklio pajėgos mašina."

Šita senovės liekana esan
ti geriausia Lietuvai ir Kau
nui reklama (apgarsini
mas). Nes kai tik koks užsie
nio diplomatas Kaunan at
važiuoja ir pamato tą “slau- 
nią mašiną,” jis tuojaus ir 
klausia Lietuvos valdinin- 

“Ar tai čia tas garsusis 
jūsų 1 HP tramvajus, apie 
kurį man išvažiuojant pasa
kojo musų užsienio reikalų 
ministerijoj?"

Vadinasi, Kauno “konka" 
yra tiek populiarė. kad apie 
ją kalbama net kitų valsty
bių diplomatinėse sferose. Ir 
kaip nekalbės apie ją civili
zuoti Europos žmonės, kuo
met patįs Lietuvos kaimie
čiai daro iš jos juokus. Atva
žiavę Lietuvos sostinėn ir 
pamatę tą komunikacijos 
įmonę kaimiečiai juokiasi, 
kad Kauno tramvajus šliau
žiąs gatvėmis pririštas prie 
vienos kumelės vuodegos.

kų:

Bet “Lietuvos Žinios" šitą
Kaip buvom pereitam “Keleivio" numery 

rašę, taip Lietuvos Seimo rinkimai ir išėjo: 
klerikalai sumušti, o socialdemokratai lai
mėjo daugiausia naujų vietų.

Gautomis iki šiol žiniomis, rinkinių davi- .• <; 
niai yra tokie:

va skyrė, — ir katalikų tiky
biniai reikalai butų pilnai ir 
dešimt kartų geriau aprū
pinti, kaip dabar.

Naujų vyskupijų steigi
mas Lietuvoj yra paremtas 
ne tikybos reikalavimais, ne 
noru stiprinti žmonėse Kris
taus mokslo dvasią, bet mu
sų valdžia pamėgusių klebo
nų troškimu aprūpinti kata
likiškąją Lietuvą dar tan
kesniu voratinkliu ir įtvir
tinti ilgiems metams kunigų 
kastos viešpatavimą musų 
krašte.

Ir Kristaus laikais žydų 
tautą valdė rabinu luomas. 
Kaipošiai ir Ainošiai. apsup
ti mokytais daktarais, pasi- 
sėdę po savim pranašų šven- 
tąsias knygas, pasigavę Je
hovos vardo, darė su žydų 
liaudim, ką tik norėjo. Kuo 
virto rabinų valdoma Judė
ja ir patys rabinai, rūsčiais 
žodžiais piešia pats Kristus, 
vadindamas žydų kunigus 
išpuikėliais, veidmainiais, 
godžiais aukso, vargingųjų 
našlių skatiko ėdikais, pil
nais nedorybių, žalčių ir 
driežų paderme (žiūrėk Ma- 
teušo evangelisto perskiri- 
mas XXIII)'.

Rabinai ir fariziejai apsi
dirbo su Kristum: jie prisi
ėmė ant savęs ir savo vaikų 
nekaltą Kristaus kraują ir 
nuvedė Kristų ant Golgotos 
kalno.

IJ et u vo j įsi pol itika vusi 
kunigų kasta brenda tuo pa
čiu keliu. Jie naudojasi lai
kinu įsigalėjimu ir skubina
si apžioti visą musų gyveni
mą. Jei ir šiuos Seimo rinki
mus butų laimėję vadinamos 
krikščioniškos partijos, Lie
tuva butų susilaukus? lietu
višku Kainošiu ir Ainošiu 
gadvnes.

(^tą>") '
 - ■.. '

ŽMOGŽUDYS IR APGA
VIKAS NUTEISTAS IKI 

GYVOS GALVOS.
Pikevflle, Ky.—čia buvo 

toks atsitikimas. .Tūlas lai
kas atgal, vienoj anglių ka
sykloj įvyko ekspliožija ir 
paskui kilo gaisras. Vėliaus 
kasykloj, atrasta du apdegę 
lavonai, kuriuos pažinti jau 
nebuvo galima. Po šitos eks- 
pliozijos prapuolė kasyklos 
perdetinis, William H. Tur- 
ner, kuris buvo apdraudęs 
savo gyvastį ant $100,000. 
Jo pati pasisavino vieną tų 
lavonų, sakydama, kad tai 
yra žuvęs jos vyras, ir parei
kalavo pinigų iš apdraudos 
kompanijos. Kompanija iš
mokėjo .jai $89,000.

Dabar gi paaiškėjo, kad 
Tumer yra gyvas. Jis tapo 
areštuotas kaipo apgavikas 
ir atiduotas teismui. Teisme 
pasirodė, kad jis tyčia su
rengė tos kasyklos ekspliozi- 
ją ir pražudė du žmogų, 
idant jo pati galėtų iškolek- 
tuoti apdraudos pinigus. 
Taigi už šitą piktadarystę jis 
tapo pasmerktas iki gyvos

Pirma 
buvo

16
8

40

Dabar 
išrinkta

22
15
30

•» •»
2
5
8

Nu orą ša.< 
Visai slaptai, 
asmeniškai 

. kad laike siu 
i Seimą staty 

ir dalyvaus rin- 
orgam/.aci.ia. 

užvardinti, 
bet spėjama, 

pavadinimai- 
ir atitrauku- 

skaičių 
istatvti

“ Numatoma, 
metu rinkimų 
savo sąrašus 
kiniuose b. 
Kaip sąrašai 
da nėra 
kad 
Kad suskaldžius 
nuo bolševikų sąrašų 
balsų, reikalinga bus i 
antrus reikalingus darbininkų 
sąrašus..."

Toliaus laiškas nurodo 
žvalgybininkams, kaip tuos 
“darbininkų sąrašus" suda
ryti ir liepia saugotis, kad 
opozicija šito sumanymo ne
sužinotų. Po laišku pasirašo 
Politinės Policijos (žvalgy
bos) viršininkas Račys.

Taigi pasirodo, kad žval
gyba ištikrujų dirbo panašų 
komunistams darbą provo
kacijos tikslais. Ir da ji nesi
gėdi reikalauti per teismą 

“Nėra ko nusiminti, nes mes prirodvmų!
turime gerą gynėją —tai šven
tas tėvas, kuris valdo šimtus 
milionų žmonių. Tokią sau ialę.

: kaip Lietuvos cicilikai. jis su- 
j valdys labai lengvai."

Ir tas dvasiškas tėvelis 
pridūrė:

“.Jei bus Lietuva, tai ji turės 
būti krikščioniška, o jei ne
krikščioniška. tai nebus nei ko-I

i kios Lietuvos.”

i Danielius ir Raginskas.

LIETUVA TURI BŪT 
KRIKŠČIONIŠKA. 
ARBA VISAI JOS 

NEBUSIĄ.
‘‘Lietuvos Žinios’ sako, 

kad vienas kunigas buvo pa
klaustas prieš rinkimus, kas 
bus, jeigu rinkimus laimės 
kairieji?

Klebonas ant to atsakęs:

ix

k. 
bus 

žinios, 
įvairiais

RUSIJA PASIDUODA 
JAPONIJAI.

Japonijos valdžia gavo iš 
Rusijos diplomatų užtikri
nanti pareiškimą, kad Mas
kva visiškai pakeitė savo 
politiką linkui Mandžiurijo- 

„ ____ , .ir Tolimųjų Rytų abelnai.
čionims rinkimus pralaimė- Nors prie formalės sutarties 
jus, šitas ilgaskvernis aiškiai ida neprieita, tečiaus Mask- 
nepasakė, bet “Lietuvos Ži- va pasižada tikrai nesikišti i 
nios” rašo, kad krikščionis Japonijos ekonominę ek-1 
demokratai yra nutarę pa-jpansiją Mandžiurijoj ir su
šaukti tuomet lenkus, kad tinka net užleisti jai šiaurės
— - - - . .u.

Kur dings Lietuva, krikš-

Liaudininkų 
Socialdemokratų
Klerikalų
Smetonos tautininkų 
Naruševičiaus partijos 
Vokiečių (su Klaipėda) 
Tautinės mažumos

2
14

85 78

SLA. RINKIMUOSE KO
MUNISTAI SUMUŠTI.
Šiomis dienomis buvo ren

kama Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje valdyba. Ko
munistai darė didžiausių pa
stangų, kad užgriebus di
džiausią ir turtingiausią mu
sų organizaciją j savo ran
kas. Jų agitatoriai važinėjo
si po visas lietuvių koloni 
jas i» agitavo, kari SLA.

rn

fa lourame
Coffee • Tea

Jums Patartina 
Pasirinkt Geriausia

W. S.QUINBY CO.

Iš viso
Taigi pasirodo. Kad socialdemokratai ši

tuose rinkimuose laimėjo apie 88 nuošim
čių, liaudininkai apie 37 nuoš., o kleri

kalai apie 25 nuošimčius prakišo.
Tiesa, su klerikalais gali susidėti Smeto

nos tautininkai, nors prieš rinkimus jie ir 
pešėsi, bet užtai klerikalai neturės dabar 
savo rėmėjo kazoko Jerino ii- keturiais žy
dais bus mažiau. Žydai, kurie senam Seime 
tankiai remdavo mūsiškius klerikalus, da
bar neteko daugiau kaip pusės savo atsto
vų. Žydų biednuomenė, matoma, balsavo už 
lietuvių opozicijos partijas.

Jeigu skaityt, kai1 su klerikalais dabar 
eis 3 smetoniniai ir 3 žydų rabinai, tai jie 
sudarys išviso tik 36 balsus; tuo tarpu kai 
socialdemokratų-liaudininkų opozicija, su 
kuria veikiausia eis 5 vokiečiai ir 2 naruše- 
vičiniai, turės 44 balsus.

Šitaip balsams pasiskirsčius, valdžia tu
rės susidaryti iš opozicijos, ir Lietuvos pre
zidentas turės bus išrinktas iš .pažangių 
žmonių. Klerikalų Stulginskis turės eit lau
kan. Prezidentu gali būt paskirtas Galva
nauskas, Naruševičius arba adv. Leonas. 
Socialdemokratai vargiai norės savo žmogų 
i prezidentus statyti; Šiaip ar taip. Lietuvoje 
dabar turės būti daug laisviau.

Gali būt, kad naujas Seimas ir algas Lie
tuvos prabaščiams panaikins, kurioms ūki
ninkai dabar turi mokėti sunkiai pakelia
mus mokesčius. Jei prie to d a bus panaikin
tas karo stovis, žymiai sumažinta armija, 
panaikinta pašalpa visokiems davatkų ir 
kitokių dykaduonių lizdams, panaikintos 
subsidijos kuniginėms mokykloms ir kito
kioms mulkinimo Įstaigoms, tai mokesčiai 
Lietuvos žmonėms, galės būt žymiai suma
žinti.

Taigi išrodo, kad amerikiečių aukos pa
žangioms Lietuvos partijoms nebus nuėju
sios veltui. Jei Lietuvoje dabar susikurs 
šviesesnis gyvenimas, tai mes galėsime 
džiaugtis, kad ir mes nemaža prie to prisi
dėjome.

Kiekvienas amerikietis, kuris aukavo so
cialdemokratams, padėjo - jiems kovoti su 
klerikalais.

Kiekvienas amerikietis, kuris užrašė savo 
giminėms ar draugams Lietuvoje “Keleivį,” 
užrašė jų balsą socialdemokratams.

Šito tečiaus neužtenka. Reikia remti Lie
tuvą ir toliaus. Ir toliaus reikia padėti jos 
žmonėms šviestis. Kuo daugiau tenai eis 
“Keleivių,” “Naujienų" ir išleistų musų 
knygų, tuo greičiau Lietuvos žmonės pasi- 
liuosuos nuo kunigų Įtakos, tuo laiminges
nis bus jų gyvenimas.

ts
l

ir tvarkyti savo bažnytinius 
reikalus, kaip ji sau nori, 
kad nekenktų visos visuo
menės reikalams. Tokį lais
vą savarankumą, ypač jei 
parapijų ir vyskupijų mate
rialius reikalus pasiimtų 
tvarkyti patys parapijonys, 
mes galime tik sveikinti.

Bet pas mus katalikų dva- 
jsiškiai, prilipę prie valsty
bės, prilipo ir prie Respubli
kos iždo. Prilipo ir skubina
si apsirūpinti. Krikščioniš
kųjų partijų padedami, jie 
per tris pastaruosius metus 
patikrino sau algas," vargin
giems" klebonams prirėžė 
naujos žemės, atgavo senus 
vienuolynus ir pristatė nau
jų, gavo dvarų centrus, gavo 
visą eilę pašalpų jų įsteig

toms mokykloms ir kito
kioms įmonėms, — žodžiu 
kabino kiek tik žiaunos ne
ša. Ir tai, žinoma, vis katali
ku bažnyčios naudai.

Dabar vėl naujas arcivys- 
kupas ir penkios vyskupijos. 
Tegul tik po rinkimų “krikš
čioniškosios" partijos įeitų 
daugumoj? į Lietuvos Sei
mą, jau pirmais metais butų 
įneštas pasiūlymas skirti al
gas naujiems vyskupams, 
naujoms kapituloms, tribu
nolams, visai aibei naujų 
dvasiškų cinų. Antrais me
tais jau butų reikalaujama 
kreditų vyskupų namams 

; statyti, vyskupijų įstaigoms 
kurti, remontuoti ar didinti 
vyskupų bažnyčias. Dar vė- 

: liau imtų kurtis vienuoly-
■ . nai su daržais, sodnais ir

laukais, vienuolynų mokyk- 
: los, skalbyklos, kepyklos ir
■ kitokios įmonės, — ;r nepa- 
! sotinta musų dvasiškių ran- 
! ka nuolat butų atkišta vy- 
: riausybės litų gauti. Ir, žino-
■ i ma, gaus, jei tik Seimas ir 

i valdžia bus kaip ligšiol 
i “krikščioniškoji."

Jau vien dėlto, kad iždo
■ milijonus sukrauna vargin- 
; goji liaudis visokių tikybi- 
: nių pažiūrų, katalikų dva

siškiams nepadoru penėtis iš 
■ savo tikybinių priešų var- 

’ gingo cento. Bet ką neša tos
visos naujanybės pačiai ka
talikiškai musų visuomenei? 
Kraštas amžinai nuskuręs. 
Tūkstančiai alkanų bedar
bių. Tūkstančiai bėga iš tė
vynės svetur bado vejami. 
Patys ūkininkai nesugaudo 
cento tuščioj kišenėj. Pra
džios mokyklos sutūpusios, 
pakrypusios ir troškios. O galvos kalėjimam
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Ku skaito ir rato, 

Tas duonos neprato.
® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

RUMFORD, ME. pagelbėti išimti šios šalies 
Kas mums yra reikalinga ir pilietiškas. popieras Rei- 

kur mes einame’ ikla neužmiršti, ka<l prabe-
Musų miestelyje pirmieji į 

lietuviai apsigyveno apie ‘30 
metų tam atgal, tai yra tuo 
laiku, kada šitas miestelis 
pradėjo augti. Kitų tautų 
žmonės irgi maž-daug tuo 
pačiu laiku čia pradėjo apsi
gyventi kaip ir lietuviai. Bet 
šiandien tarp kitataučių ir 
lietuvių yra gana didelis 
skirtumas. Dirbtuvėse kita-j 
tauč-iai turi užėmę aukštes
nes vietas ir geresnius dar
bus. Jie turi turtingus savo 
vertelgas (biznierius), turi 
visose Įstaigose savo žmones 
ir gana Įtekmingai dalyvau
ja politikoje. Su jais skaito
si visi miesto ir apskričio 
ponai.
% liet ką mes, lietuviai, tu
rime? Tiesa, jeigu Rumfor- 
do ir Mexico lietuvių turtą 
sudėtumem Į krūvą, tai pasi
darytų apie $400,000.vertės. 
Už šitą turtą lietuviai turi 
užsimokėti mokesčius (ta- 
xes), kuriuos nustato miesto 
ponai. Tai ir viskas, kuo lie
tuviai gali pasidžiaugti.

Miesto ponai su mumis 
beveik visai nesiskaito. Poli
cijoj lietuviai irgi neturi jo
kios reprezentacijos. Teis
me už perkalbėtoją lietu
viams yra pastatytas tūlas 
žydelis, kuris kalba lietu
višku žargonu su žydišku 
akcentu. Ir šitam žydeliui 
dauguma lietuvių yra taip 
Įsitikinę, kad tūli, sakoma, 
net ir išpažinties eidami ima 
šitą žydeli už perkalbėtoją. 
Nors tas žydelis lietuvių kal
bos tinkamai nemoka, bet 
ne viena lietuvio dešimtinė 
ar penkinė yra nugarmėjusi 
Į žydelio kišenių.

Lietuviai biznieriai taipgi 
vargsta-skursta, dirbdami 
nuo 12 iki 18 valandų Į parą. 
Kurie esam darbininkai, tai 
dirbtuvėse dirbame sunkiau
sius ir bjauriausius darbus. 
Jeigu sunkiai dirbdami ir 
susikrauname kiek turtelio, 
tai tik skl iausdami save ir 
savo šeimyną valgiu bei ap
daru. Na, kiti pasakys, kad 
tie, kurie bizniavoja su svai
ginančiais gėrimais, lengvai 
pinigą pelno. Bet reikia at
minti, kad ir čia yra šlykš
tus ir biaurus darbas, nes 
kiekvieną girtą šlevėdrą rei
kia guodoti, nes jis yra tavo 
kostumeris. O prie to kiek 
valdžia nuo šitų “biznierių” 
atplėšia, kuomet pagauna Į 
savo rankas. Reikia, kartais 
ir gerai užsimokėti ir dar 
šaltojoj patupėti.

Bet kas reikia lietuviams 
daryti, kad išėjus iš tokios 
padėties?

Atsakymas yra vienas: 
mes turime tvirtai susirišti i 
Amerikos Piliečių Sąjungą 
(Draugiją). Jau dabar čia 
yra lietuvių piliečių gal dau
giau negu šimtas. Todėl vi
si, su moterimis ir priaugan
čiais vaikais, privalome da
lyvauti politikoj iv prieš rin
kimus pareikšti savo nusi
statymus kaslink kandidatų. 
Laimėjus tiems kandida
tams, kuriuos mes remsime, 
turime statyti jiems savo rei
kalavimus. kaip tai: padėti 
lietuvi perkalbėtoją teis
muose, policijoj kad butų 
lietuvių reprezentacija (taip 
kaip yra franeuzų ir italų), 
kad gatvės, kur lietuviai gy
vena, butų miesto apvalytos 
ir tt. z

Amerikos Piliečių Sąjun
gos užduotimis butų jungti 
lietuvius piliečius Į daiktą; 
paaugančią lietuvių jaunuo
menę palaikyti prie savęs, 
nes bėgyj dešimties metų lie
tuvių piliečių skaičius pasi-

gus desėtkui ar daugiau me
tų ne vienam iš musų reikės 
kreiptis prie miesto su pra
šymu, kad priimtų mumis 
pabaigti musų vargingi} am
želi ant miesto ūkės (Tovvn 
Farm), nes kandidatų i tą 
vietą matosi gana daug. 
Nors ir kitos tautos turi savo 
tarpe suvargusių žmonių, 
bet kitų tautų suvargėliai tu- 
jri šiokias-tokias apdraudas, 
o mūsiškiai to neturi'.

Taigi, lietuviai piliečiai, 
pradėkime organizuotis, nes 
žinokime, kad mes savo 
skaičiumi užimame Rum- 
forde trečią vietą. Pirmą už
ima anglai, o antrą francu- 
zai. Žydų, italų ir kitų tautų 
yra mažiau negu lietuvių. 
Būdami gerai organizuoti, 
mes loštume gana svarbią 
rolę netik miestelio, bet ir 
viso apskričio politikoj. Mes 
žinome, kad tarp kelių 
desėtkų tūkstančių balsuoto
jų, keli šimtai daug reiškia. 
Bet pačiame miestelyje 
nėra nei penkių tūkstančių 
balsuotojų. Taigi lietuviams 
piliečiams reikia susiorgani
zuoti. Tiesa, čia yra Lietuvių 
Ukėsų Kliubas, bet jis poli
tikoj jokio dalyvumo neima. 
Kliubėčiai, “wake up,” nes 
jumis didelis darbas laukia.

• Musų jaunuomenė ir 
apėvieta.

Amerikoj nėra kito 
miestelio, kur tiek 

lietuvių vaikų lanky- 
> mokyklas,

WEST LYNN, MASS. 
Žinių-žinelės.

i i. i Šis miestas stovi ant juriu
Penktas kuol)os kranto. Gyventoju turi 100Š

darbas buvo surengimas 2IW Apgyventas visokiu 
perstatymo puikaus veikalo tauly Lieluvių čia gyvenį 
Žmonės. iapie 90 šeimynų ir apie 20

O reikia žinoti, kad savo kuprotu senberniu. Visi lie- 
darbuotėje musų jaunute tuviai ‘ gvvena Vakarinėje 
kuopa turėjo daug kliūčių iš dalvje miesto, čia vra pen- 
pusės socialistų priešų, kurie iKjos pašelpinės * lietuvių 
pynė mums koją ant kiek- 
vieno musų žingsnio. Vie
nok musų draugų didelis pa
sišventimas ir energija per-, 
gali visas kliūtis. Mes žino
me, jog musų pusėj yra tei
sybė ir todėl mes einame 
prie tikslo drąsiai. Kas iš ne
susipratusių ar sukurstytų 
darbininkų eina prieš socia
lizmą, tas eina pats prieš sa
ve. Vienok ateis laikas, kuo
met ir nesusipratę darbinin
kai prakrapštys savo akis ir 
pamatys, kad visas darbi
ninkijos išganymas yra so-

’.ciaiizme.
. Vasaros laiku LSS. 61 kp. 

ir pasišventimo dirbti darbi- n’gi nemano snausti. Mano-

veikti ir organizuotis. Kel- Ketvirtas LSS. 61 kuopos i 
kime šituos klausimus visuo-, pasižymėjimas buvo suren-* 
meniškuose ii' draugijų susi- girnas puikios vakarienės, 
rinkimuose ir svarstykime. TĄ »--------
juos rimtai, su atsidavimu. 
Tegul šitie žodžiai nepalie
ka be atgarsio. Tegul geri 
norai stojasi kunu ir gyvena 
tarpe musų.

Jonas Kaulaičia.

Gal 
tokio 
daug 
tų aukštesnes mokyklas, 
kaip pas mus. Daug musų 
.jaunimo lanko kolegijas ir 
universitetus. Paėmus i ran
kas vietos anglų laikraštį, 
matosi daug lietuvių vaikų 
ant taip vadinamo “garbės 
lakšto,” su pažymėjimais 
98, 95 ir t. p. Taipgi matosi 
lietuvių vaikų žymių sporti
ninkų ir artistų tarpe. Taigi, 
musų jaunimo pasižymėji
mas suteikia lietuviams gar
bę. ,

Kuomet kitų miestų čia

LAWRENCE, MASS.
Iš LSS. 61 kuopos darbuotės

Nors “Keleivyje” tankiai 
elpa žinių iš Lavvrence’o 

apie LSS. 61 kuopos nuveik
tus darbus, bet pasibaigu- 
žiemos sezonui aš noriu su
glaustoj formoj viską pami
nėti.

Dar tik vieni metai laiko, 
kaip tapo atgaivinta LSS. 61 
kuopa, bet ir i tą trumpą 
laiką ji spėjo sustiprėti ir 
pasirodyti savo darbais. At
gaivinus kuopą susirašė tik 
7 nariai, o dabar turime jau 
net 26Varių, kurie visi yra 
jauni vyrai, pilni energijos 

ninkijos labui. Kadangi 18 Į rengti ant tyro oro išva-
kuopos narių yra vedusių, davimai arba piknikai, kad 
tai kartu su moterimis ir vai- an> \' ro butų galima pa
kais pasidaro didelė sociali- žaisti, pasilinksminti ir Įuo
stų šeimyna. Visi nariai tarp, 
savęs sugyvena didžiausia
me draugiškume.

Per pirmus metus savo gy
vavimo LSS. 61 kuopa pasi
žymėjo ir savo darbais.

Pirmutinis kuopos viešas 
darbas tai buvo suteikta pa
rama Lietuvos draugams so
cialdemokratams. Bendrai 
su sandariečiais surinkta au
kų $160.74. Padalinus tuos 
pinigus per pusę, musų kuo
pa gavo $80.37, kuriuos tuo
jaus pasiuntė Į Lietuvą so
cialdemokratams kovai su 
juoduoju klerikalizmu.

Antras musų kuopos vie
šas darbas buvo i 
mas paskaitų, temoj: “Iš kur koncertą 
žmogus atsirado? Ar ji Die
vas sutvėrė, ar jis iš kitų gy
vūnų išsivystė?” Paskaitų 
dėstytejum buvo ‘'Keleivio” 
redaktorius drg. S. Michel
sonas.

■ Trečias viešas kuopos dar- 
i surengimas pra-

mi sustiprinti savo sveikatą 
ir energiją.

Baigdamas savo rašinėli, 
noriu priminti kuopos drau
gams, kad vasaros laiku 
kuopos susirinkimai bus lai
komi paskutini nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, Lietuvių 
Ukėsų Kliubo Svetainėje, 41 I > 1 >» rkeley st.

LSS. 61 kp. organ.
Jenas Urbonas

I

raugystės ir visos gerai gy
vuoja. Taipgi čia yra de
šimts lietuviškų krautuvių, 
astuonios valgomų daiktų, o 
dvi drabužiu.

Lietuviu kirpikų aviny- 
čios čia nėra, bet yra palio
kų avinyčia, kur* apkarpo 
vilnas ir lietuviams. Beto Į 
čia atvažiuoja kas metas 
apie Velykas lietuviški kir- 
pikai, kurie kerpa aveles ga
na striukai.

Lynne yra dvi didelės 
elektrikos išdirbystės, vie- 
na netoli kitos. Abejose nor- 

; maliu laiku dirba apie 16000 
darbininkų. Šiose dirbtuvėse 
daug ir lietuvių dirba. Apart 
to čia yra daug odos isdir- 
bysčių, bet užvis daugiau
sia moteriškų čeverykų iš- 
dirbysčių. Man rodosi, jog 
šis miestas yra pirmas Ame
rikoj pagal moteriškų čeve- 
|rvkų išdirbvstę.

Stunk.

I

augęs jaunimas nenori su bas buvo surengimas pra- 
lietuviais ateiviais (grino- kalbų paminėjimui 1905 me
nais) turėti nieko bendro, tu revoliucijo:

HAVERHiLL, MASS.
Komp. M. Petrausko 

koncertas.
Gegužės 1 d., vakare, čia 

surengi- buvo komp. M. Petrausko 
‘Apart paties Pet

rausko, koncerte dalyvavo 
šie asistentai: R. Černiaus-, 
kaitė. Emilė Tataroniutė, J. 
Navadauskas ir E. Nava- 
dauskiutė. Programas buvo 
ilgas ir Įvairus. Pats Pet
rauskas sudainavo šešias

jono konferencijos sutvertą 
fondą šelpti Lietuvos moks
leiviją. J. Savinčius.

LSS. 61 kp. nut. rast

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių Darbo Biure. 
Vieną gražų rytą nuėjau i 

'; kriaučių ofisą, kur radau su
sirinkusi būreli bedarbių, 

i Mat, dabar yra taip vadina
ma sezono permaina, todėl 

i ir bedarbių yra nemaža. 
Bedarbiai diskusuoja Įvai
rius gyvenimo klausimus, o 
daugiausia kas liečia kriau
čių amatą. Po trumpos va-

tai. pas mumis to nėra. Di- metu gyvavimo, 
džiuma musų jaunimo eina! 
su mumis, veikia musų tar
pe, lošia teatrus, šoka kartu 
su mumis prie musų muzikos 
irtt. Bet kaip mes pasitin- 
kam musų jaunimą? Ką mes 
jam duodam? Ogi nieko! 
Vienok galėtumėm Įrengti 
vaikams gražią mokvklėlę 
lietuvių kalbos pasimokinti, 
galėtumėm sutverti chorą, 
teatrališkus ratelius, kur jie 
galėtų gražų užsiėmimą tu
rėti, daug naudingo kultū
rinio darbo nuveikti ir po
draug mus senus palinks
minti. Tas viskas galima at-i 
siekt, tik reikia noro ir suta
rimo.

Žodis pirmeiviams.
t

Būti pirmeiviu yra garbė, 
b.et pirmeivio vardą nešioti 
ir pirmeiviško darbo nedirb
ti — yra veidmainystė ir 
puošimasis svetimomis plun
ksnomis. Taip yra ir su dau
geliu lietuvių pirmeivių. 
Bent aš daug tokių pažįstu.

Pažvelgkime mes į katali
kus, kad ir i tuos pačius mu
sų miesto franeuzus. Susior
ganizuoja kokie keturi ar 
penki šimtai parapijonų, 
prabėga keli metai ir išdygs
ta pn’lžiniška muro bažny
čia, o sale jos puiki kleboni
ja.

Jeigu tamsus katalikai, 
kontroliuojami vieno žmo
gaus, gali taip padalyti, tai 
kodėl mes, pirmeiviai, neįs
tengiame sudėti nei po kele
tą centų savo ir savo vaikų 

daugins keliais šimtais pri-,apšvietai praplėsti? 
augančio jaunimo; tiems! Taigi, broliai rumfordie- 
musų broliams, kurie nebe- Čiai, susirūpinkime savo rei- 
mislija keliauti Į Lietuvą, kalais, pradėkime budėti,

1

i

i

•s ir LSS. 20

ST. CHARLES, ILL.
D. L. K. Vytauto Draugystės 

narių atydai.
Pusmetiniam D. L. K. Vy

tauto Dr-stės susirinkime, 
laikytame balandžio 25 d.,
1926 m. nutarta ir ant atei- ( 
nančių metų laikyti laikraš-! landėlės Įeina i ofisą ir ge- 
ti “Keleivi” kaipo musų neralls kriaučių organizato

rius (geriau jam tiktų var
das disorganizatoriaus) A. 
Jankauskas. Vienas-kitas iš 
susirinkusių prieina prie jo 
ir pradeda klausinėti apie 
kriaučių organizacijos rei
kalus. Atsakinėdamas į 
klausimus jis kad riečia tai 
riečia, kokius milžiniškus 
darbus jis yra nuveikęs Bos
tone, Baltimorėj, Philadel- 
phijoj ir kitur.

Jam besigiriant, išeina iš 
savo ofiso 54-to skyriaus de
legatas drg. V. M. Michelso
nas ir jiedu susitinka su ge- 
neraliu organizatorium. Pra
sideda tarp jų “oficialės” 
kalbos apie unijos reikalus. 
Jankauskas klausia Michel- 
soną: “Ar važiuosi į Amal- 
gameitų konvenciją?” Pas
tarasis atsako: “Nei vienas 
musų lokalo biznio agentas 
niekuomet nevažiavo, neva
žiuosiu nei aš, nes ant vietos 
kasdieninį darbą reikia at
likinėti.” Jankauskas paste
bi: “Jeigu aš bučiau tavo 
vietoj, lai važiuočiau.” Mi
chelsonas jam atkerta: “Jei
gu butum mano vietoj, tai 
netik kad nevažiuotum, bet 
panašiai nei nekalbėtum.”

Diskusijos tarp jų tęsėsi 
ilgoką laiką ir klausytojų su
sirinko didokas būrys.

Organizatorius bandė pa- 
žės 27 d., Youngs VV omen’s1 daryti delegatui vieną-kitą 

■ pasididžiuoti 
nazijoj, 59 Chatham st. bus savo pozicija bei nuveiktais 
Tarptautinės Motetų Lygos darbais. Bet delegatas labai 
Gegužinė. Bus Įvairus žaidi-drąsiai ii* aiškiai Jankaus- 
mai ir šokiai. Tarp kitų so-'kui atkirto: “Tu, broli Jan
kių bus ir lietuviški: “Noriu kauskai, vaduojiesi tuščio- 
miego” ir “Suktinis,” ku-Įmis iliuzijomis irveidmai- 
i iuos atliks lietuvės. Visus 
kviečiame atsilankyti.

I

»

LAWRENCE, MASS.
Socialistų aukos Passaic’o 

streikieriams.
LSS. 61 kuopos mėnesi

niame susirinkime, laikyta
me bal. 25 d., buvo pakeltas 
klausimas apie 
streikuojančius

Keleivi 
draugystės organą.

Gerbiamieji nariai, kurie > 
norite užsiprenumeruoti ■ 
“Keleivi” arba atnaujinti 
prenumeratą, malonėkite 
prisiųsti po 1 dol., o likusius 
pinigus draugystė pridės iš 
savo iždo. Pinigai turi būt 
prisiųsti iki 30 d. gegužės, 
šių metų.

Taipgi pranešu musų 
draugystės nariams, kad iš 
27 i 28 d. balandžio persi
skyrė su šiuo pasauliu musų 
draugas Juozafatas Petrauc- 
kas. Gerbiamieji nariai, ma
lonėkite prisiųsti po 1 dol. 
posmertinės mokesties po 
mirusio draugo.

Valdyba liko ta pati, iš
skyrus iždininką Antaną 
Kimontą. Jo vietoj išrinktas 
iždininku Antanas Norkai- 
tis, 851 2 West Main St., St. 
Charles. Taipgi Į vietą kny- 

igų revizoriaus Kazimiero 
Arlaucko išrinktas Jonas 
Tamašiunas, P. O. Box 37, 
St. Charles, III.

Su pagarba,
Joakimas Stanislovavičius.
193 VVest Statė st.,

St. Charles, III.

Į 
I
, klausimas apie Passaic’o 
įstreikuojančius darbinin- 
,kus. Nutarta paremti juos fi
nansiškai: LSS. 61 kp. pa

skyrė iš iždo $3.00 irdiau- 
Įgai sumetė $7.60. V iso pasi- 
įdarė $10.00. Aukavo šie _ „
draugai: M. D\areckas;Christian Association Gim- užmetimą ir

,į $1.50, B. J. Vaitkunas $1.00,..... x * -----
j A. Daimontas $1.00, J. Ur

bonas $1.00, K. Paltanavi-
Jčius $1.00, M. Vaitkunas
.! $1.00, J. Savinčius 50fc

Taipgi buvo nutarta lei-

Į

I

PITTSBURGH, PA. 
Pranešimas.

Ketverto vakare, Gegu-

!

iI I
I . --- .. —-- --- ----

dainas. 1 okis koncertas pas džiamo ant tikietų laikrodė- 
mus — tai retenybė. Vienok lio pelnas paskirti Lietuvos 
publikos atsilankė visai ma- moksleivijai, tokiu budu 
žai. S^U. $10.00 bus pasiųsta i IV Ra-S. U.

Paveikslėlis p; Londono gatvėse Jaike genera’io strei
Jis parodo bedarbiu demonstraciją prieš kapitalistų valdžią.

Pirm. Adela Varashis, 
Direk. Minevra Zelvis.

ningai pataikauji žmonėms 
dumdamas jiems akis, kad 
pasilaikius šiltoj vietoj.” To
lia us drg. Michelsonas štai 
ką Jankauskui pastebėjo: 
“Ar atmeni, kai pernai buvo 

i uždėti asesmentai ^’ew Yor- 
■ ko organizacijos nariams ir 
kada apsvarstymui to klau
simo lietuviu lokalas buvo

SCRANTON, PA.
Mirė Kranas Danus.

I’anedėly, 3 <1. gegužės, persi-
iskyjv su šiuo pasauliu senas šio s,mo lietuvių lokalas bUVO 
į miesto gyventojas Pranas Da- sušaukęs ekstra susirinkimą, 
i nūs. 50 metu amžiaus. Jis sirgo <Laį taftie susirinkime sveikas 
įtik trumpa laiką plaučiu uždegi- nukalbėjai, kad nepasa- 
mu. Kadangi velionis buvo geras ką nariai turi daryti —»■ 
ir visų mylimas 
apgailestauja 
draugai. Amerikoje jis paliko 
tik vienai broli Simoną Danus.

Velionis tapo palaidotas su 
! bažnytinėm apeigom iš brolio 
I namų ant lietuvių tautiškų ka- 
!pinių. i . .
Grinėnui. I^*.i būna jam lengva
šios šalies žemelė.

Visiems dalyvavusiems mano i
------------------(širdingą aciu.

žmogus, tai jo įmokėti ar ne. Ir kuomet aš 
visi giminės ir Į užklausiau, kokia ištikrujų 

.....................yra tavo nuomonė tame 
klausime, tai ką tuomet svei
kas atšakiai? štai tavo žo
džiai: ‘Žinau, J<uomi kvepia 
Michelsono klausimas, betIIu 11“ L U vili L<1UUM\U v kj v V

patarnaujant vyskupui kad jau taip non, tai pasa-

mylimo brolio laidotuvėse tariu kvepia.’

Simonas Danus.
526 N. Sumner Avė..

Scranton, Pa.

su

DUMONT, N. J.
Mirė Barborą Ahraitic:. ..•

Gegužės 2 <1. persiskyrė
i šiuo pasauliu “Keleivio” skaity
tąja Barliora Abraitienė. Palui 
dbta gegužės 5 <1. ant šv. Jono

kyšiu, kad mokėti reikia?’ 
Taigi, pasakyk, ką reiškė tie 
tavo žodžiai ‘žinau kuomi 

Juk jeigu tarnauji 
organizacijai sanžiniškai, 

i tai ir privalai atsakyt tiesio- 
|giniai. nepaisant ar tas tau 
' kvepia a?' smirda. O jeigu 
Į esi teisingas nariams ir esi 
priešingas asesmentų mokė
jimui, kaip kad šiandien iš- 
sireiškiai, jog jie buvo ne
reikalingi, tai kodėl nepata- 

Iriai nariams nemokėt?” 
i Sis delegato pareiškimas 
baisiai nepatiko (nekvėpė- • _ V • • a a . . “kapiniu. Velionė turėjo Gi metus jo) organizatoriui ir jis susi- 

arr.žiaus. po tėvais vadinosi Bud-'griežes ve ka atsakė* “Jei- 
revičiutė. paėjo iš Suvalkų rėdy- įy tu atkišai* man kilpą’ tai 
.... 1>aliko d'delįame nubudime manai, kad aš ir kišiu galvą 

1 ją, kad tu man ją uzner-

Čia kriaučiai pasileido

[lx>S. 1
| vienintelę dukterį Tankienę. Jos į
; vyras Petras Abraitis ir sūnūs tum.
!mirė seniau. I "

Velionė Abraitienė buvo pa- juokais ir vienas is besijuo- 
gera moteris, mylėjo kiančių tarpo Jankauskui 
todėl visi jos gailisi, nastehėin; “Mat, teisybė 

• “ y,

Tuomi “oficialų” diskusi
jos ir užsibaigė.

• Sale Stovėjęs.

i v -
'žangi ir 
apšvietą, todėl visi jos gailisi, pastebėjo: ’
Lai būna jai lengva šios šalies Jank&uskui smirda, 
žemelė.

Jos nuliūdusį duktė
Mrs. John Tankus.



PASTABOS
"Lenkijoj revoliucija. Pil- 

suuskis - -.•.vo s'tiip.inKai- 
užėmė Varšuvą. Mini<teriai 
areštuoti ir uždaryti kalėji
me. Valdžios orlaiviai mėto 
bombas Į miestą. Daugiau 
kaip 450 užmuštų."

Tokių žinių praneša tele
gramoj.

Kada' 
muš;..-:, 
gera proga 
Bet musų 
to nedary; 
to neleis, 
kai Lietir.
’ y ii

nenusikra 
kos.

„.viina i savo tarpe 
lafTietuviams labai 

Vilnių atsiimti, 
klerikalų valdžia 
nes popiežius

Ačiū kunigų politi- 
a Vilniaus neteko, 

ji neatsiims jį patol. pako, 
inta-v- Vatikano

pra- 
į mi- 

s. smar- 
automo- 

(gal buvo kleboniš-
. ęs), užmušė 6 me- 

oi Panemu-

KELEIVIS No. 20. Gegužėj 19 d., 1926.

sasiai ant visuomenės kū
no." bet visas straipsnis po 
šituo antgalviu cenzūros iš
brauktas.

Prieš Seimo rinkimus kle- 
rikak’i konfiskavo opozici- 
1, s laikraščius ir braukė iš 
jų straipsnius, kad visuome- 

• ■ resužinotų iš jų teisybės 
apie klerikalus. Bet atėjo 
rinkimai. ir žmones balsavo 
-, ž opoziciją. Despotiška sa- 
v<« politika klerikalai pada
rė sau dvigubą skriaudą: jie 
tano sumušti rinkimuose, ir 
ų išbraukyti laikraščiai pa- 

>il:ks istorijoj jų barbariz- 
- o dokumentais.

I

TR1VEIKSMĖ
TRAGEDIJA PLĖŠIKAI PARAŠĖ

V. VITALIS.

i JAKONIS:- Jau. ponas. (Pastato tokioj 
vietoj, kad visi matytų).

1 SAKALAUSKAS:—Gal užeisite i kam
barį pasilsėti?

i JAKONIS:—Ačiū.
■ namo. Tuo tarpu sudiev. (Skiynioj pradeda 
kosėt).

f

aš atėjau paša- žinoma, neužsimokėtų jau 
Ibaderiuotis. Taigi, kaip tu.

—Ar jau nutarei mirt, tė- vaike, skaitai visokias 
ve.

—Ne. vaike: nutariau ke
liaut Čikagon.

—O ką tenai veiksi?
—Tenai. Maike. šią vasa

rą bus jubiliušavi metai. Bus 
didelis katalikų suvažiavi
mas, bus daug vyskupų, kar
dinolų. tai "Draugas" rašo, 
kad tenai galima bus gauti 
zupelnų atlaidų už griekus. 
Gal ir tu. vaike, eitum su 
manim? Jėi dabar išeisim, 
tai ant Fordžiulajaus galė
sim būt jau Čikagoj.

—Man. tėve, jokie atlai
dai nereikalingi, nes aš nie
kam nesu nusidėjęs.

—Taip nekalbėk, vaike. 
Kad tu pats ir nekalčiausis 
butum. tai už tėvų griekus 
turi atsakyt. Nuo to laiko. 
Maike, kaip Adomas ir Jie- 
va rojuje tas uždraustas ba
nanas suvalgė, visi žmonės 
gimsta griešni. Griekas buvo 
užtrauktas ant visos žmoni
jos, net ir ant tų. kurie da 
negimę. Užtai, vaike, visi 
turim melstis ir atlaidų jieš- 
koti. Valuk to. Maike. šven
tas tėvas ir skiria jubiliuša- 
vus metus. Pernai žmonės 
turėjo keliaut į patį Rymą 
tokių atlaidų gauti, o šįmet 
Čikagoj tokios malonės bus 
dalinamos. Čikagą šventas 
tėvas aprinko valuk to. kad 
tenai svietas labai ištvirkęs, 
net seniai čalstoną šoka 
su mergomis šimina.

—Gali keliaut, tėve, 
nori: aš pasiliksiu namie.

—Orait. Maike. bet aš d a 
norėjau paklausti tavęs vie
no daikto.

—Ko taip?
—"Draugas" aiškina, kad 

per šitą jubiiiušą galima 
gaut dubeltavus atlaidus: 
vienus už savo dūšią, o kitus 
už tas dūšias, kurios dabar 
čyščiuje sėdi. Bet jis nepa
aiškina. kaip galima sužino
ti. katros dusios yra čvščiu- 
je-

—Tai ką čia aš galiu tau 
pagelbėt, tėve?

—Aš mislinu. Maike. kad 
tu gali. Matai, kaip aš bu
vau da Lietuvoje, tai vienas 
mano kamarotas pavogė žy
do ožką Tryškių miestelyje. 
Žydai jį pagavo ir pakorė. 
Pereitą naktį jis man sapna
vosi, išrodė labai suvargęs ir 
skundėsi, kad norįs gert. 
Tas reiškia, kad jo dūšiai 
reikia pagalbos. Bet aš neži
nau. kur ji dabar randasi: 
ar pekloj, ar čyščiuje. Jeigu darė, 
čyščiuje. tai, valuk "Drau
go” paaiškm mo. aš ją galė
čiau per šituo.' arlaidus iš
gelbėt: bet jeigu i • kloj lai

—Maike. 
kyli tau gudbai.

n

jei

i visokias kny
gas. tai gai tu galėtum man 
išvirozyt. kur jo dūšia dabar 
galėtų būt? Aš. mat. nenorė
liau. kad mano maldos nu
lėkų už niek.

—Aš tau patarčiau, tėve, 
kreiptis į "Draugo" redakto
rius ii' paprašyti, kad jie tau 
paaiškintų, kaip galima to
kius dalykus sužinoti, nes 
tai jų biznis. Mokslas tokiais 
klausimais neužsiima, taigi 
ir aš nieko apie tai nežinau.

—Na. gerai. Maike. o ai
tu negalėtum man pasakyt, 
kur yra pekla ir čyščius?

—Tokių vietų visai nėra, 
tėve.

— Kaipgi tai gali nebūt? 
Nejaugi tu. Maike. neskaitei 
gazietose. kaip pernai per 
visus metus tūkstančiai žmo
nių keliavo iš viso svieto i 
Rymą, kad gauti griekų at- ’ 

Į leidimą? Nejaugi tu neskai
tei. kad šia vasara tukstan-l I v • e , , *■ ,čiai katalikų suvažiuos Či- ■ 
kagon ir tenai bus didžiausi! 

! atlaidai? Visi oteliai bus už-!
imti, visose bažnyčiose bus: 
pamaldos ir didžiausios pro
cesijos. Tūkstančiai ir mili
jonai dolerių bus išleista su
rengimui šito jubiliušo. kad 
išgelbėt žmonių dūšias iš 
velnio nagų. o tu sakai, kad 
velnio visai nėra! Nejaugi 
tu. vaike, mislini, kad visi 
vyskupai ir kunigai, kurie 
rengia šitą jubiiiušą ir dali
ja atlaidus, tyčia apgaudinė
ja svietą?

-Tėve, aš ginčytis šu ia- 
nenoriu, nes man tu vis- 
netikėsi. Bet aš galiu 
pasakyti, kaip tu pats 

teisybę susekti, štai, ku-

paliuosavimui 
cysčiaus.” Parašyk 
registruotą laišką, 

tėve. įdėk už 2 centu stempą. 
ir paprašyk, kad jie tau pa
aiškintų. kur yra “čyščius?" 
Iš jų atsakymo tu galėsi ge
riausia nuspręsti, tėve, 
kunigai mulkina žmones, 
ne.

—Orait. Maike. aš taip 
padary.-iu.

Lietuvos laikraščiai 
neša, kad vidaus reikal 
nisteris Endziulaiti 
kiai važiuodamas 
bilium 
kos išs 
tų vaiką A u. 
nė j.

An ik .. kius dal 
kus automobilistai areštuo
jami ir aštriai baudžiami. 
Bet Lietuvos ministeris ne
areštuotas. Ir vargiai jis bus 
traukiamas užtai teisman. 
Dar laimė bus, jei ponas mi
nisteris nepasodins kaiėji- 
man vaiko tėvus, kad nepri
žiūrėjo savo vaiko. Tokių 
atsitikimų Lietuvoj jau yra 
buvę. Vienas smarku.- ko- 

■ mendantas, važiuodamas 
andai girta.- automobilium. 
apvertė ant kelio vežimą 
šieno ir sulaužė ūkininkui] 

, ratus. Vietoj atlyginti nu-* 
[skriaustam, smarkusis ko
mendantas išlipo iš automo- 

ibiliaus ir apdaužė ūkininkui 
žandus, kam jis su savo ve
žimu maišosi no koiu tokiamA • ’ ~
dideliam ponui.

Sakoma, streikas Angli
ai iėšavęsS 150,900,000,090. 

Tas reiškia po $b.500,00o 
kiekvienai valandai. Taip 
-ako patįs kapitalistai. Tai 

■ iškia. kad liek yra vertas 
m bininkų dalbas. Darbį- 
inkai atsisakė dirbt, ir’ike- 
k> dienas kapitalistų nuoša

liai pasiekė 150 bilionų 
dolerių. Todėl. .Anglijos ka- 
pitalistų spauda sako, kad’ 
"valdžia, paėmusi dabar vir
ty žiūrės, kad ateity .Šitokių 
Įvykių daugiau -nebūtų.” •

Bei tai yra tuščias savęs 
raminimas. Valdžia čia ne
paėmė jokio .''viršaus." lš- 
t ikru j u viršus buvo darbi
ninkų. -Jie parodė kapitalis
tam- h- jų. valdžiai, kad į 
vieną dieną ji'e gali supara- 

' liuc ū visą valstybės'judė
jimą. ir prieš tai nieko nega
li padaryti nei galingiausio
ji valdžia, nei. švenčiausi 
vvskimai ir kardinolai.

Nuo to laiko, kaip si^i- 
tvėrė Tautų Sąjunga. įvrązlė- 
jc siigti visos tauv s. Ni 
tui ji vadinasi “tautų liga." 

Iksas.

(Pabaiga)
SCENA X.

Tie patys. Miliukas, Dainora ir Lamošius.)
LAMOŠIUS (Įeidamas paskiau Miliuką 

ir Dainorą):—Kad mums ir šiandien taip 
pasisektų, kaip pasisekė tuomet, kuomet ši
tą skrynią pagrobėm...

ZALAITIS (atsistojęs):—Tiesa, tuomet
gerai nusisekė.

LAMOŠIUS (atidaro įneštą skrynią ir 
ima iš jos visokius rubus):—Nėr ko bi
joti ir dabar turi nusisekti. (Iš;ma ameriko- tikrint, kad manęs neprigautų. (Tarną pa
nišką kostiumą, paltą, skrybėlę, marškinius šaukęs). Bėgk ir pasakyk, kad tuojau ateitų

Skubinuos važiuoti

SCENA IV.
(Ponas vienas.)

SAKALAUSKAS (pakaušį pakasęs):—
Hm... Po šimts pypkių... reikia gerai persi-

vi m 
liek 
tau 
gali 
nigai rašo “Drauge,” kad š 
tas jubilėjus Chicagoje vi 
rengiamas 
dūšių iš 
tu jiems

GEl ŽKELIEcIĮJ STREI
KAS KUBOJE.

LIEPE PAVERSTI 7 BAŽ
NYČIAS Į MOKYKLAS.
Meksikos prezidentas Cal- 

les įsakė paimti 7 katalikų 
bažnyčias įvairiuose Tabas- 
co provincijos miestuose ir 
paversti jas viešomis moky
klomis. nes kunigai, nenorė- 

salies konstitu- 
tose

"Lietuvos Žinių" 94-tas
i numeris atėjo pusiau baltas.
Ant pirmo puslapio paliktas

i tik antgalvis. kad Kauno
į apskrities viršininkas kon-' darni pildyt 
ifiskavęs 93-čią to laikraščio cijos. atsisakė laikyti 
numeri už editorialą "Piki- bažnyčiose pamaldas.

ir pusbačius). Va, čia bus tau, Jakoni, visi 
reikalingi drabužiai; šia ir rengkis. (Jako
nis nusivelka savo rubus ir velkasi ameriko- . 
niškais). Aš dabar užsidaiysiu skrynioje ir 
pažiūrėsiu, ar gerai mano pritaisyta užraki
nimas. Kuomet užsidaiysiu, paimkite dviese 
ir pamėginkite ar ne sunkiai galėsite pakel
ti. (Įlenda į skrynią ir užsidaro).

ZALAITIS:—Imk už ano galo, Dainora, 
ir pamėginkime. (Kelia).

DAINORA:—Dviem galima bus panešti. 
(Padeda. Tuomet Lamošius šoka iš skry
nios juokdamasis).

LAMOŠIUS (šokinėdamas):-—Na, ką, 
ar gerai?

ZALAITIS:— Gerai, gerai. Dabar tiktai 
rengkis, turbut greitai važiuosime?

LAMOŠIUS:—Tiesa. Mes apsirengsime 
tuojau. Laikas kinkyti arklį. Dainora, eik į 
tvaną ir kinkyk mano arklį. Ten viskas 
yra priruošta.

SCENA XI.
(Tie patys be Dainoros.)

MILIUKAS:—O man kas daryti, Lamo- 
čiau?

LAMOŠIUS:—Tau kas dalyti’? Ak. tie- 
<a. tu busi vežėju. (Pavarto išmestuosius 
rubus, pakelia sodietišką paltą, juostą, ke
purę ir duoda Miliukui): še tau rūbai, tuo
jau rengkis. O dabar ir aš rengsiuos. (Ati
daro staliuką, išsiėmęs didelį peilį užsikiša 
už aulo, revolveri įsideda į kišenių, užsi
mauna kepurę, pasimaliavoja bumą ir dar 
pasiima švilpuką). Dabar visi atydžiai klau
sykite mano Įsakymų. Tu. Jakoni, kuomet 
užeisi pas Sakalauską, buk labai mandagus, 
kad ponas sutiktų palikt pas jį skrynią. Jei 
sutiks, tuomet atsargiai su vežėju įneškite 
ir padėkite. Aš apie antrą valandą nakties 
atsidarysiu skrynią, išžudysiu pono šeimy
ną. Ar supratote?

VISI:— Supratome.
LAMOŠIUS:—Dabar aš lįsiu į skrynią, o 
konis su Miliuku neškite į vežimą ir va

žiuokite į Sakalausko dvarą. Darykite taip, 
kaip įsakyta.

VEIKSMAS II.
SCENA I.

(Sakalauskas ir -Jakonis.)
JAKONIS (įėjęs pabeldžia į duris):— 

Labą dieną!
SAKALAUSKAS (atsistojęs):— Labą, 

labą!.. Prašau sėsti. .
JAKOMS:—Ačiū. ačiū. (Sėdasi). 
SAKALAUSKAS (sėsdamas):—Gal 

lesiu kuo nors patarnauti?
JAKONIS:—Ištikrujų, aš' užėjau 

tamstą su dideliu reikalu. Aš. mat, grįžtu iš 
Amerikos. Nusisamdžiau vežiką, kurs turė
jo mane nuvežti į tėviškę. Bet silpna buvo jo 
kumelaitė, o aš daug ko vežuosi, todėl ji 
pailso. Taigi aš prašyčiau poną, kad pave- 
lytumėt palikti pas tamstą vieną baksą, ki

taip visai pails ir neparves manęs namo.
SAKALAUSKAS:—Galite palikti. 
JAKOMS:—Kur galima bus ji padėti? 
SAKALAUSKAS:—Prieškambary galės 

pabūti.
JAKOMS:—Labai ačiū. (Eina Įnešti).

SCENA II.
(Sakalauskas vienas.)

SAKALAUSKAS:—Ištikrujų keista ta 
Amerika! Žiūrėk, išvažiuos Į Ameriką koks 
storžievis piemuo, pabus tenai keletą metų.' 
paskiau, kuomet atvažiuoja, jo pažint nebe-1

Kazys su Gabriu, ir tegul atsineša gerą vir
vę. (Išsiima iš stalčiaus revolveri, prikem
ša pilną patronų.)

SCENA V.
(Ponas, Jonas, Kazys ir Gabrys.) 

JONAS:—Labą dieną!
KAZYS IR GABRYS:—Labą dieną!
SAKALAUSKAS:—Labą, vyrai, labą! 

Žinote, vyrai, kad pas mane yra nepapras
tas dalykas! Va, nesenai užėjo pas mane 
vienas iš Amerikos grįžtantis lietuvis ir pra
šė pavelyti palikti skrynią. Aš sutikau. Pas
kui išgirdau, kad toj skrynioje sukosėjo.

JONAS:—Tai ką mes turime daryti? 
SAKALAUSKAS:—Virvę ar turite? 
JONAS:—Turime.
SAKALAUSKAS:— Gerai. Surišime 

skrynią, kad niekas iš jos nepabėgtu. (Tar
nai suriša skrynią). Dabar pakrutinkite, ap- 
verskitė ant šono... (Tarnai varto skrynią, 
bet skry nia iškrinta ant grindų.)

JONAS:—Tikrai ten yra pasislėpęs 
žmogus...

SAKALAUSKAS (priėjęs prie telefono 
šaukia policiją):—Prašau kuogreičiausiai 
prisiųsti bent du policijantu. Yra labai dide
lis reikalas. (Tarnams). Greit atvyks polici
ja. o dabar (į Jonai eik ir atnešk mano šau
tuvą. (Jonas išeina).

JONAS (atėjęs su šautuvu):—Štai atne
šiau!

SAKALAUSKAS:—Dabar, pakol polici
ja atvyks, stovėsime sargyboj, kad tas žuli- 
kas nepabėgtų.

SCENA VI.
(Tie patys ir policijantai.)

POLICIJANTAS:—Labą dieną, ponas 
Sakalauskas!

SAKALAUSKAS:—Ačiū tamstoms, kati 
taip skubiai atvykote. Šitoj skrynioj yra pa
sislėpęs banditas.

POLICININKAS:—Ar tikrai?
SAKALAUSKAS:—Taip, tikrai!
POLICININKAS::—E, mes mokėsime su 

juo apsieiti. (Drąsiai priėjęs spiria koja Į 
skrynią). Atsiliepk, vistiek turėsi išlįsti! 
(Vėl spiria koja). Kad nieko nėra!

SAKALAUSKAS:—Tikrai yra!...
POLICININKAS:—Jeigu yra. tai ko 

mums laukti. (Į kitą policijantą). Nuplauk 
virves. (Patsai atkiša šautuvą ir stovi. Nu
plovus virves atsidaro skrynią ir iššoka La
mošius). Rankas aukštyn! (Lamošius šau
na. bet niekam nepataiko. Policijantas šau- 

1 na į Lamošių, Lamošius griūva. Policijantas 
prišokęs ištraukia revolverį, pažiūri ar nėra 
daugiau skrynioje). Viskas baigta! (Lamo
šius nebegyvas.

(Uždanga)

ga-

* f -■

Or • - pas i

Kuboj sustreikavo 14,009] 
gelžkeliečių. Kai ant ned--| 
delio krašto, tai toks strei
kas yra labai didelis. Gyve-j 
nimas tapo visai suparali-l 
žiuotas. Daug fabrikų užsi- 

G e i eži n k ei i us saugo ja 
kariumenė. Gelžkeliečių 
brolija nori išvesti į streiką 
ir kitų pramonės šakų darbi-, 
ninkus

į >c*c,rx a c* vi. auvuoiuvja, jvf uvuv i

_ " * gali. Tikras ponas, žodžiu sakant, iš chamo
Čia matot maršalą Pilsudskį, buvusį Lietuvos dvarinin

ką. Šiomis dienomis jis pakėlė revoliuciją prieš Varšuvą, 
nuvertė Lenkijos valdžią ir ketina tapti diktatorium. Jis 
priklauso kairiųjų srovei ir jo laimėjimas yra didelis smūgis 
kunigams.

per kelis metus pasidaro dželtemonas.
SCENA III.

(Ponas, Janonis ir Miliukas.) ’ 
SAKALAUSKAS:—Ar jau atnešėt? .

I

ŽIEMOS SONETAS.

Aš sėdžiu prie lango. Įsiutę speigai 
Stiklus man išrašė šarmos audiniais.
Taip liūdna giįčiutėj... Apleido draugai...
Svajoju apsiautęs pečius kailiniais...
Ir tiek atminimų brangių praeities, 
Gražiausių svajonių, jaunystės sapnų, 
Sukyla gelmėse jaunosios širdies...
Ir ilgu... taip ilgu skaisčiųjų dienų...
Taip laukia krūtinė griaustinio dangaus! 
Lakštutės ir rožių, gegužio brangaus!

Pasaulio vainikų žalių
Norėčiau tuos kalnus sniego šutu j luti 
Pavasario grožį camtoj algai Jnt
Ir puoštis vainikais gėlių

Liudnmta*.
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LAISVOJI SAKYKLA.
I
>

Kur Dingo Anglijos “Dar
bininkų Valdžia”?

Kai Anglijoj užvirė 
kova tarp darbo ir kapita
lo, kai šalis atsidūrė 
generalio

tai liberalų partijos progra
mą tegalės vykinti.” Pas
kiaus pasako, kad Anglijoj 
įvyko .didžiausis žmonijos 
istorijoj perversmas, kad 
jau ten įvvko tįkra “revoliu
cija ir kad ten yra nauja so- 

i . , . su^uK;leJcialė tvarka.” o ant galo pa
kai bui*zuazijos laikraščiai <3^, kad Anglijos'“darbi-i 
pranašavo net civilį karą ninku klasė ten jau viešpa- 
Anghjoj, tai man dingtelėjo tauiančioji klasė!” 1 OTOIVO Lbjlicimoe • 44Kili* - --
dingo Anglijos ‘darbininku -‘matė 
valdžia ? kad

Mes visi galini atsiminti, tano “viešpataujančioji kla- 
kai 1914 m. Anglijos Jurgis ė” 1924, sausio mėnesyje, 
pakvietė MacDonaldą suda- o kurie to nematė, tai “Lai- 
ryt darbiecių kabinetą. Kai svė” ir "Vilnis” vadino juos 
MacDonaldas tapo Anglijos ^aklais”, “dūmais ir tt. 
kabineto galva, kai sudarė' Bet bėgamasis gyvenimo 
toki kabinetą, kokis jam pa- laikas ;
yjH?’ ba?sv?. 11 kad Anglijoj jokios “socia-

ilnis labai garsiai džiau-.lės tvarkos” nebuvo ir kad 
gėsi, jog Anglijos darbinin-: darbininkų klesa, kaip buvo 
kai paėmė kontrolėn visą pavergta po Anglijos kapi- 
salies vairą. ’talistų diktatūra, taip ir te-

Cia paduosiu keletą iš- bėra. Ir dabartiniai Anglijos 
.et...,,,!.,, ’ rasė darbininkų streikai:visai aiš-

Anglijos “darbininkų kioj šviesoj parodė, kad An
glijos darbininkai nebuvo ir 

viešpataujančioji kle-

į galvą klausimas:

s
a

■ f"le '

KELEIVIS

suminkštės ir 
Išimk lemenu

CONDENS
PASALDYTAS

Pajieškau apsivedimui merginoj 
nuo ls iki 25 metų amžiaus. Kuri yri 
gero ir meilaus budo, darbininkė, no1 
rinti vesti, mokanti kiek angliškai, lai 
atsišaukia ir savo paveikslą prisiunf 
čia Atsakvmą duosiu kiekvienai 

J. B. L.
46 Ten Eyck st.. Brooklyn. N. Y.’

Pajieškau broliu Leono Nornurant, > 
uris k<’i metai atg..l gyveno Argen-• 
inoj. Bonas 6»)6 St Martin. Girdėjau, 
is tap<> užmuštas ar kas kitas su juo 
tsitiku; Jeigu gyvas esi, broli, tai at- 
išauk. ’ Jeigu gi jis yra miręs, tai 
ueldžiu jo draugų man pranešti, kas 
-u juo atsitiko, kas jį palaidojo ir kur 
jis yra palaidota?. Kas pirmutinis pri
sius apie mano brolį informacijas, 
•aiu skiriu dovaną.

JUOZAPAS NORMOANT (21) 
2’H Sheredan Rd., U’aukegun, III.

ševikas yra grynai rusų kal
bos žodis. Pirmiau jie vadi
no save lotiniškai — maksi
malistais. (Maksinaalist ir 
bolševikai yra du atskiri da
lykai. Red. 1 O žodžiai “re
voliucija” ir “komunistai" 
kad ir įgijo tarptautine' 
reikšmės, tai da nereiškia, 
kad jų negalima versti į sav- > 

įkalbą? Yra žinoma, kad
■ vengrų (madžiarų 1 ty r< >j
■ kalboj ir literatūroj nėra i ■! 
i vieno taip vadinamo tai 
tautinio žodžio, vien gryr . 
savi, madžiariški, kurių į - 
galba madžiaras išreišk 
visas savo mintis ir kultu’ - 
je stovi kur kas aukščiau už 
daugelį tautų, vartojam? ų 
“tarptautinius” žodžius. 
(Juk ir AšerukasAą patį be
stebėjo kun. Zimbliui. Red. 

i Toliaus p. Aserukas įžęi-
_____  ' džia jausmus čionykščių he- 

aiškiai rodyte rodė, tuvių katalikų tuomi. k 
gerb. kun. Zimblio pavardę 
išverčia į pašiepiamą for
mą: “Zimblelis.”

Taigi už prikibimą prie 
gerb. kun. Zimbliaus, kad 
jis, mums rodos netyčiomis, 
kąlbętfajnas lietuviškai, iš
taria kokį anglišką žodį, 
kaip lygiai ir už pašiepimą 
jo*^pavardės, protestuojame 
ir pasmerkiame poną Aše- 

ir meldžiame jumis, 
“Keleivio” Redakto

rei a- riau, kad panašių korespon- 
‘darbi- dencijų, kurios įžeidžia mu

sų jausmus, daugiau “Kelei
vyje” netalpintumet.

Su augšta pagarba.
Už Philadelphijos Lietuvių 
Veikėjų Taiyba pasirašo:

K. Vįdikauskas, 
J. Partikas.
M. Puodžiunaitė.

Nuo redakcijos. —Mums 
labai gaila, kad toji p. Aše- 

:ruko korespondencija taip 
t . užgavo Philadelphijos Lie- 
Relei-ju- jų Veikėjų Tarybos jau>- 

Pei*skai-|mus Mums rodos, kad ir 
- -.-j musų korespondentas tokio

, . - - tnpusm*noro neturėjo. Jis rašė apie
Keleivio ^17-tame numery, kunjgą ne piktais tikslais ir 

ne piktu tonu, bet su pašai-

Kur Vadinasi. ir “Laisvė” 
,” o ne* tik “Vilnis,” 
Anglijos darbininkai

kai 1924 m. Anglijos Jurgis ė” 1924, sausio mėnesyje

ištraukų, ką “Vilnis 
apie / 
valdžią:

Anglijoj krito reakcio- 
įsisteigė 

Darbi-

• 4

nierių valdžia ir 
darbininkų valdžia, 
ninku Partija, per savo va-; 
dus, paėmė savo kontrolėnl 
didžiausią pasauly imperiją.; 
Ramsey MacDonaldas likosi) 
premjeru pirmos darbininkų! 
dąldžios Anglijoj.”

Toliaus:
‘"pe jokios sunkios kovos, 

be jokių sukilimų, be revo
liucijos likosi atsiekta dide
lė pergale.” (Žiūrėk “Vil
nies” No. 14, 1924 m.)

Reiškia. “Vilnies” rgflak- 
toriai labai klaidingai su
prato tą peivei*smą. kuris 
įvvko Anglijoj 21 d. sausio, 
1924 m.

Man teko pasijuokt iš 
“Vilnies” redaktorių “filo- 
zofijos” tais laikais, kai jie 
taip parašė. Paskiaus “Nau
jienų” redakcija pašiepė to
kį supratimą ir darė išvedi
mą, kad Anglijos Darbo 
Partija galės vykinti tik li
beralų partijos, t. y. buržujų 
partijos programą, nes Dar
bo Partija nesudaro absoliu- i 
tės didžiumos parlamente iri 
tas perversmas dar nereiškia 
socializmą. Kitoj vietoj 
“N.” red. pasakė, kad Ang
lijos Darbo Partija tik “iš
mėgins savo jėgas ir susipa
žins su valstybės vedimo rei
kalais.” Arba, kitais žo
džiais sakant, MacDonal
das. Thomas ir Henderso- 
nas, plačiau susipažins su 
buržuazine valstybe ir su 
Anglijos imperialistų trik- 
sais.

Dabar mes matom, kad 
tuom laiku “N.” redaktorius 
Grigaitis nematė jokios 
“darbininkų valdžios” Ang
lijoj. o “Vilnies” “filozofai” 
įžiūrėjo, kad Anglijos dar
bininkai laimėjo valdžią “be 
jokio kraujo praliejimo” ir 
“be revoliucijos.”

Gi, “Laisvė,” 1924 m. 37 
savo numery, apgindama 
“Vilnies” redaktorių užim
tą liniją link to perversmo 
Anglijoj, štai ką pareiškė:

“Anglijos Darbo Partijos 
paėmimas buržuazinės vals
tybės vadelių į savo rankas 
tiesiog galvas susuke kitų 
kraštų socialistams. Nepra
tę žiūrėt į tokius įvykius is
torinio materializmo ir kla
sių kovos akimis, dabar vie
ni jų džiaugiasi, lyg durnas

kad

RYŽIU '’IDIN'-'S
’/2 puoduko ryžių 
•% puoduko Bordens 

Konder -»uot i pieno
*-j puoduko vandens 
Pusės limeno iupsnis, 

plonai supiaustyta 
šaukštuko druskos

1 šaukštukas sviesto 
3 kiaušiniai, truput: 

suplakti.
puoduko razinkųsti

sėklomis
Nuplauk- ryžius. Su
maišyk pieną su van
deniu. įdėk ryžius, 
druską ir lemeną. Vi
rink viršutinėj daly 

dvigubo katiliuko ii.i ryžiai 
pienas bus veik sugertas. 
Iupsnis. Dadėk kiaušinius ir sviestą, pavi
rink penkias minutas. Pridėk ražinkas. Su- 
versk į pasviestuotą blėtą; truputį užbars
tyti cinamono ant viršaus ir kepk apie pus
valandį vidutiniai karštam pečiuj

YRA DAR DAUG KITOKIŲ BUDŲ VARTOTI 
KONDENSUOTĄ PIENĄ

I

I*a.ii“š! au savo ses-.-rs, Onos Žilins-
i >:t-- -Norvaišienės. Kauno gub., Ra- 

, -->r r; pav., Eržvilko parapijos. Ka
iti i' ų kaimo Gyveno St. Louis. Mo.. 

ar UI -nežinau). Prašau širdingai 
■t i.šaul ti. nes turiu svarbų reikalą, 
•t į.-aukite šeiniaus paduotu adresu: 

Agniešką Tulišienė (21)
107 Union avenue, Brooklyn, N Y.

Paji'š au pusbrolis Armono Rashi- 
■v>. M. D. Tik iš Europos atvažiavau, 

i Meldžiu atsišaukti arba kas jį pažįs- 
[ praneškite, turiu dideli reikalą, už 

;a busiu labai dėkingas (21)
R. J. RASH1MAS 

5en. IM. P ().. Stratford, Conn.

Norėčiau susipažinti su amerikie
čiais inteligentais, ne senesniu: I aip 
21—25 metų amžiaus, kurie turėtų 
kapitalo. Aš esu gryna lietuvaitė, gy
venu Latvijoj, Liepojuje. kur lan au 
konservatoriją, bet tęsti mokslą to
liau negaliu, nes neturiu daugiau lė
šų. Todėl jei atsirastų toks žmogus, 
kuris mane atjaustų, tai sutikčiau vy
kti Amerikon Butų geistinos fotogra
fijos ir gyvenimo biografijos. Reika- 
’aujaiit, prisiųsiu jas atgal. Atsaky
mą duosiu visiems Mano antrašas: 
Liepa ja, Kalkų iela N. 21, dz.N. 1, 
Patrina Veiknvtė. Latviu.

Pajieškau dėdes Vinco Dobrovols
kio. paeina iš Vilniaus rėdybos, Ne- 
lz ingių puranijos, l-aičių kaimo. Gir- 
lė.iau gt vorui Bos ton, Mass. Meldžiu 
’i pat' at -įšaukti arba kas žino ji. ma- 
oi.ė i e man pranešti, už ką iškalno 
.ariu ačiū. «21)

ANTH.ONY RA2LKEVk ILS
10 P.°lvidcre avė.. Holyoke, Mass.

Pajieškau apsivedimui draugės ne- 
jaunesnės 35 metų, neskiriant tiky
bos, bile sutiktų imti civilį šliubą. Gali 
>uti našlė arba mergina, negirtuoklė, 
aisva. Aš esu laisvas. Butų gerai, 
ad kiek pinigų turėtų. Aš turiu pro- 
erte vertės $4500. Pasiskubinkite su 
tsakymu. P SVKOI.OV
Bo.x 214. Rukla od. Mass.

iŠ,

■' PAJIEŠKAU; ADVOKATO, kuris 
apsiimtu vesti mano bylą prieš kom
paniją. Advokatas, kuiis nore?, su ma
nim arčiau susinešti, malonės rašyt 
man apdraustą laišką, nes paprasti 
laiškai rašvti man, paprastai žūna.

J. BATAITIS <22,
T. O. Bot 55. Pi t ta ton. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės,, kuri turėtų kad ir vieną 
.aiką. Aš esu 16 metų, turiu farmą 
150 akerių žemės, gražus sodas ir la
bai gražioj vietoj. Mergina jeigu tu
rėtų tėvus, galėtumėm drauge gy- 
enti. Merginus norinčios arčiau susi
lažinti, malonės parašyti laišką ir 
irisiųst savo paveikslą, kurį pareika- 
avus sugražinsiu. (21)

GEORGE DEVEIKIS
337 Greenvvood avė,

Y'oungstuvvn, Ohio.

nėra
sa.

Taigi gyvenimas įrodė, rūką, 
kad ne tie akli ir durni buvo, gerb. 
kurie nematė jokios 
lės revoliucijos” ir 
ninku valdžios” Anglijoj, 
kai MacDonaldas tapo pa
kviestas užimti kabinete pir
mininko vietą, bet tie. kurie 
šaukte šaukė, kad Anglijoj 
“įsisteigė darbininkų val
džia.” V. J. Zabulionis. į

Atviras Laiškas “Keleivi»” 
Redakcijai

Labai gerbiamas 
vio” Redaktoriau! 
čius tūlo Ašeruko parašytai 
korespondencija, uy -.-r x_.
šių metų, daug Phiiadelphi- ___________ _
jos lietuvių tapo užgauta. pa> norėdamas pagydyt pei- 
Mat, tas Aserukas, neturė- ^tiną jo paprotį — darkymą 
damas už ką prikibti Prie lietuviu kalbos. Mums ro- 
musų gerbiamo kunigo Igt¥)jĮos> ka‘(| Philadelphijos Lie- 
Zimblio, šv. Jurgio parapi- Juvjų Veikėjų Taryba, jeigu 
jos klebono, pripasakojo sa-j jaj lietuvystė, turėtų ne

j ve korespondencijoj, ^a(*! smerkti musų koresponden- 
ijis. gerb. kun. Zirnoų-s. Kai- ta pagirti jį. Papeikimą 
bedamas lietuviškai daugi jj turėtų duoti kun. Zimbliui. 
angliškų žodžių primaišo. kurjs žemina savo kalbą, da-

Atskvrimas mokyklų nuolkvos samdiniais, riebiai ap- 
politikos ir kunigų demago-, mokamais, kokių yra ne- 
gijos. daug. Su tokiais kovoti rei-

Kelti obalsj prieš vienuo kia 
lynus. __ c_

APSIVEDIMAI

Rasi, gal tas ir teisybė. (Tai 
kam protestuoti, jei teisy
bė? Red.) Bet... bet kas tyra 
kalba šneka? Kas neprimai
šo angliškų ar taip bent ko-j 
kių svetimos kalbos žodžių?: 
Kas?! Juk ir ponas AšeruJ 
kas toj savo korespondenci
joj pavartojo tris svetimų 

Įkalbų žodžius: “komunistė- 
ilis.” “revoliucija” ir “bolš?- 
vikėiis.”

Komunistėlis yra lotiniš- 
kos kilmės žodis; tikrai lie
tuviškai butų: bendruome- 
ninkėlis. Revoliucija taip 
pat yra lotiniškos kilmės žo
dis: lietuviškai butų: per
versmas. O bolševikėli gali
ma išversti lietuviškai į di- 
džiumeninkėlį.

(Jai ponas Aserukas pa
sakys, kad tai yra tarptauti
niai žodžiai ir be jų negali-

rydamas iš jos angliškai-lio- 
tuvišką žargoną.

Dėl Amerikos Lietuvių 
Visuotino Seimo.

Gavau nuo Philadelphijo.- 
(Pa.) Laikino Komiteto pa
kvietimą atvažiuoti i tą sei
mą, kuris sumanytoju kvie
čiamas paminėjimui 20 mo
tų sukaktuvių — Pirmojo 
Lietuvių Visuotino Seirn 
Amerikoje.

Pirmojo Lietuvių Visuoti
no Seimo tikslas buvo suvie
nijimas visų lietuvių partijų 
bendram darbui Lietuvos 
labui. Pasekmė išėjo atbula 
—prasidėjo partijinė kova. 
Ir tam kelti jubilėjus?

Programas:
Kova demokratijos

Biocktoniečių pavyz
džiu ir niekur neleist laisvai 

šituos tris klausimus gali- j riaumoti. Kam nepatinka
me vykinti ir be seimo, ir Amerika, tie tegul traukia 
tikrai juos Įvykinsime užsi- giriamojon Rusijon, 
dėdami sau mokesnius, po Gaudagrašiai? Kas tų 
25 centus ar po $1.00 kas grašių negaudo?
mėnesis, tai aukodami tai' Keikūnai, tai tūli redak- 
orepagandai gausias aukas:toriai, jie patįs keikia ir ki- 
Lietuvos demokratiška jai tiems leidžia,
spaudai, švietimui liaudies 
Lietuvoje, be ko tie klausi- i 
inai neįvyks. Seimo kelionių : 
išlaidos ir kitos lai būna pa- < 
aukotos tai idėjai, tai bus 
jau vykinimas programoj 
Rezoliucijas gal patiekti i 
kiekviena kolionija savotiš-j 
kas. bet sykiu jas ir paremti 
su šimtine-kita idėjai. Be pi-: 
nigų visos musų rezoliucijos , 
liks*tiktai “rezoliucijomis.”

Amerikos jaunuolių klau
simas yra labai svarbus ir 
yra darbu inteligentijos 
kiekvienoje kolionijoj. kam 
•eikalingi ir-gi pinigai patie
kimui tam tiki *os literatūros, į 
apart pasišventimo mokv-į 
tojų ir kitų veikėjų toje dir-| 
voje.

Ar butų galimas sutari
mas šiame darbe su kunigais 
veikti platesnėje arenoje?

Abelnai, visi musų bendri 
reikalai vis yra dvilinki, tri
kinki. kur turėtų būti tik vie
nas tvirtas organizmas.

Sušvelninti spaudą?
Tam teikia rimtų, suaugu- 

. ių. visapusiškai nusistačiu
sių žmonių, kokiuo buvo ve
lionis šernas.

Išvien kovoti prieš komu- 
nistus-bolševikus? 

Komunistai - bolševikai, 
vieni yra apimti hydroma- 
nijos-pasiutimo. kuriuos rei
kia surinkus — sukrovus į 
Leviathan išvežti į Rusijos 
•'rojų” pašigydymui, kur iš
gijo Tamošaitis, Misiūnas. 
A. Berkmanas, Emma Gold- 
man ir kiti.

Kiti komunistai yra Mas-

Pajieškau apsivedimui merginus ar
ba našlės, be skirtumo tikėjimo. Ač 
esu vaikina: 
pažinti su dora ir išmintinga moteris-

at sakymą duosiu kiekvie- 
Platesnių žinių suteiksiu per

WM. CHAPPAS 
MAUU0N, 11.1

___ As
39 metų Norėčiau susi-

ke ar mergina. Norinčios apsivesti a£- 
sišaukite. atsakymą duosiu kiekvie
nai.
laišką.

i

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 30 iki 40 metų. Aš esu 
našlys 30 metų, dirbu mainose, gerai 
uždirbu Katra sutinka apsivesti, ma
lonėkite atrašyti laišką ir• paveikslą 
prisiųsti. Daugiaus žinių suteiksiu 
per laišką. P. M. {22)

Box 83. Minden, \V. Va.

PARDAVIMAI

Išvada — ‘‘visuotinas lie
tuvių seimas” yra nereika
lingas. nes tikimosios nau
dos jis nesuteiks.

P. Mikolainis.

Pajieškau apsivedimui našlės arba 
merginos, tarp 30 ir 40 metų am
žiaus; aš esu našlys. 42 metų, dirbu 
anglių kasyklose, vaikų neturiu. Naš
lę su vienu ar dviem vaikais sutik
čiau ženytis, bet su daugiau vaikų lai 
neatsišaukia. Arčiau susipažinsim per 
laišką. Malonėsit prisiųsti ir paveiks
lą, keri pareikalavus gražinsiu

KRANK ABBOTT
Chaplin Coal Co.. Morgantovvn, W. Va

1 ------------
PARSIDUODA BEKERNĖ

L-ibai geroj vietoj, yra 2 trokai, 

bekemės. Priežastis pardavimo — sa
vininkas išvažiuoja į kitą miestą i 20)

LITHUANIAN BAKERY
10 YVillou st.. Gardner, Mass.

i mirkymo mašina ir kiti įrankiai dėl

|

geležėlę radęs, kiti abejoja 
apie pasekmes, treti savo 
draugų žygyje mato pradžią 
ir pabaigą naujo svieto. Tai 
didžiausias psichologinis 
v ’aosas musų brolių socia
liste kempėje.”

0 p-baigoj to straipsnio 
“Laisvėje ’ ve kaip skamba:

“...Grigaitis yra absoliu
tiškai aklas ir (luinas, jeigu 
jis nemato tikros revoliuci
jos, tikrai naujos socialės 
t arkos Anglijoj, jeigu jis 
-r(g.i kad Darbo Pa>-tiia tik

PRAŠALINK1T TĄ NIE
ŽĖJIMĄ.

Nuo odos išbėrimo, trūkimo ir 
niežėjimo yra tik viena gyduolė, 
kuri visuomet prašalina ir išgy
do (Klos lgas ir toji gyduolė va
dinasi Severa s Esko. Per ketu- 
riasdešimts penkis metus ji vi
suomet buvo pirmutinė odos gy
duolė. Gydant odą ji visuomet 
parodo nepaprastai geras pasek
mes. Jsigykit dėžutę šiandien 
nuo jūsų aptiekoriaus. o jus per
sitikrinsite. kaip greitai ir pa
sekmingai ji išgydys odos nie
žėjimą ir sutrukimą. Kaina 50c. 
\V. F. Severą Co.. Ccdar Rapids. 
Iowa.

Jieškau gyvetriniui draugo tarp 25 ir Į 
45 metų,inteligento, sveiko, gero budo 
ir turinčio turto nemažiau kaip j 
20,000 dolerių vertės, arba įplaukų 
per metus nemažiau 4,000 dolerių. 
Esu panelė 21 metų, dora, graži, mo
kyta, perai išauklėta, bet neturtinga, 
noriu gyventi Amerikoje. Prašau ra
šyti man laiškus sekančiu adresu: 
Lithuania. Šiauliai, Kapų gatvė No. 6. 
p ScankaĮtei (perduot p-lei Maniai L i 
Krei " ' ' iwku, prašoma pridėti ir

turi .reikalaujant 
irta larškur rašyti 
m lenku kalbo-

PARSIDUODA 
RESTORANAS

Moderniškai įtaisytas, biznis eina 
gerai. Norintieji platesnių žinių klaus
kite'per laišku arba ipatiškai. (29) 

W. S. 755 W. W \SHINGTON ST.. 
LOS angeles. CALIF.

FARMOS.

I 
|

PAJIEŠKOJIMAI
Aš. Ona Levanavičiutė. pajieškau 

savo brolio .Jono I-e-vanavičiauš. 
du persiskyrčm North Dakotoj ir 
dabar nežinau kur jis randasi. Mel
džiu atsišaukti aiba l as apie j' žinote, 
malonėkite man p:anesti, busiu dė
kinga.
* ONA SALASVIENĖ

252 N English avė.. Sprirgfiėld. III.

Pajicška-.i broliu Jurgio ir Feli’ -o 
Ragausku. Teko girdėt, ka i jie g;“’;“ 
na lUino's valstijoj ir dirbi 
kasyklos-. 
Dabartiniu 
Kas juos 
arba patįs

žįstamais. Mano a trėsė s:
A RAGAUSKAS

"A Swanson. U’oodbuiy. Conn.

i

) 
Ima apsieiti? Neteisybė. Bol- klerikalais Lietuvoje.

v./*-
Pajieškau -.perginus arba jaunos 

našlės apsivesim ui nuo 20 iki 30 me
tų senumo. tAš esu 35 metų senas, iš 
amato siuvėjas ir dirbu ant savęs. 
Meldžiu atsiųsti paveikslą, pareika
lavus-, grąžinsiu

JOHN YVAYSHVILLE
302 Pine st.. Monterey, Calif.

i
i
I

ten kur apie Springfield. 
laiku neturiu jų antra'->o = 

p-ižįsta. meldžiu pranešti, i 
lai atsišaukia: Taipgi no- j' 

rėčiau susirašyti su giminėmis ir.p"-4
|
I
II
Į 
I

Pajieškau pusbrolių Šelvi- tro F*> I- 
čiuno ir Juozo Jandzos, •
pirm dvieju metu gyvenu Ne«- Yorle 

r - ' * ’ 1 
Į farmų Northfield. Mass.

*'Keleivį.” Kas apit .
rėkit pranešti, .‘š atvažiavau iš 1 
tuvos ir turiu s-arbi i te i alų.

STANISLOVAS -TANKUN \S 
155 E. Ilolsman st.. I’atersnn. N

Juozo Jandzos, Balčiūnas

■Jandza du ridai atgal, gyveno ant ... ... ir skaitė
apie juodu žino

1

Pajieškau s-ivo švogeriu P-tro ;r 
Kasparaičių, paeina iš Varnai

čių kaimo. Batakių valsčiaus, Kau > 
rėdybos. Gyvena Chk-agoj. Malonės ‘y 
patįs atsišaukti arba kas apie juos ži
no malonėsite pranešti, nes turiu la
bai svarbu reikalą, kas link Lietuvos. 

JOHN P. POHL
lt Raven st,, Ilorchestcr, Mass.

i 
I

Į
•

pajieškau draugo Stanislovo Grigalai- į
” ' * ..................... ” I

Pajieškau brolio Antano Jankaus o, 
iš Lietuvos, šelmicščių kaimo. Židikų 
parap. Mažeikių apskr. Pora metų 
atgal gyveno Philadelphijoj. Taipgi 

čio*. iš Paušilių kaimo, Raudėnų per., 
Šiaulių apskr. Du metai atgal išvažia
vo į Providence. R. L Malonėkit atsi
šaukti. arba kas žino jų adresus pra
nešti, už ką busiu dėkingas.

J. JANKAUSKAS
47 Hampden st.. Roxbury, Mass.

Pajieškau Jono Stirbio. Kauno rė- 
<iybos. Tauragės apskričio. Norėčiau 
su juo susirašyti. Girlėj.u. jog ji 
gyvena Detroit, Mich.

KAROLIS KARVELIS
< ado!*an 1tk»\

FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų, didelių ir 

mažų su puikiais budinkais, žemės 
derlingos visokiems javams, prie di
delio miesto ir gerų kelių. Draugai, 
myįjr.ti gyvenimą a: t ūkės klauskite 
platesniu inTormacijų (2-»"

JOS. STAKTOM
Route 6. Loveli. Mich.

■parsiduoda labai pigiai kar
mos. N'ew Jersey valstijoj; 30 mailių 
nuo Elizabeth ir Nevvark, prie gerų 
šteito kelių ir vandenių. Platesnių ži
nių klauskite. (20)

TON Y MARKŪNAS
P. O. Box 41. Sergeaittsvillc. N. J.

Ceverykai Kurie 
Atlaiko Smūgius

Purvyne ar sniege, ant žvir
gždyno ar ant bruko, tinka vi
sur. lauko ir namų darbui.-
GO0DW1LL SHOES atlaiko 
sunkiausius smūgius kiekvie- 
d s dienos darbe. Vienok jie 
via minkšti, patogus ir atrodo 
kaip ir šventadieniai čevery- 
kai.

Goodwill Shoei
Giries odos ąr- 
i«» L'skide peret- 
kai. prisiūti lie
žuvio pavidale, 
guoto kulnys, su- 
siuunui niekuo- 
m< t neisirs.

Kaina
$.;.00 iki SMO.

Klaus* ii 
pas sav 
krautuv- 
ninką--jei 
gu jis ne
turi, rašy
kit mums 
Kožnas čc 
ve ryką s 
gvaran- 
tuutas.

Goodwill Shoes
Goodvill Shoe Co., Holliston, Mass. I

t r
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Vargdienėlis klebonėlis.
Turi katinas kačiukę.
Turi žąsinas z..sukę.— 
Aš. pilvotas kL Danelis. 
Tuviu ;>;t> k;: degtinėles...

i
i

Myli kalini'..-- kačiukę. 
Myli žąsinai žąsiukę. 
‘) isy •. ę> ; > degtinės 
Manau reikia gaspadinės...

i

Vargamistra vargonauja. 
Bobos meldžias ir dūsauja.
O man vargšui vis sunkiausia- 
Reik narėkaut kuodaugiausia.
Gerklė džiūsta be degtinės. 
Ilgu būt be gaspadinės.
O čia reikia prakaituoti.
Tiems bedieviams kailin duoti

Klipyta.

Lietuvos Kunigų Himnas.
Lietuva, valstybė musu

Tu davatkų žemė.
Iš špitoles tavo dukros

Te -tiprybe semia

I

Ąžuolinė lazda.
Kur gražus namai, 
žiba, blizga langai— 
Klebonai pilvočiai dūmoja: 
Skaičiuoja litus.
Geniukus varinius
Ir vyną su ponais gurkšnoja.

Skaičiuoja litus.
Visas savo vargus

Ir bedievius bjauriausiai 
kolioja: 

Nors klebonų valdžia. 
Nors davatkų galia. 
Bet priešų sudraust 

nevalioja.
Lietuviai nūnai. 
Kaip apsako šnipai. 
Kur ne kur jau ima bruzdėti, 
čia duoklės kalėdų, 
čia apierų riebių 
žiūrėk nebenori mokėti.

Tik davatkų būriai
Jungą velka kantriai.
Ir meldžias su baime—

Tegul Dievas teikia jom laimę. 
Iš bakužių žemų.
Iš plačiųjų laukų
Su barzdom štai renkasi vyrai; 
Kai užstos tik naktis.
Kaž kam bus jau pirtis—
Atsidurs ten. kur auga pipirai.

Kas ten dėjos tada.
Apsakys gal kada 
Kunigų ir davatkų sijonai. 
Tiktai, sako, nuo tų 
Ąžuolinių lazdų
N tįstoj’ Lietuvą valdę 

klebonai.
cS-tas.")

i 
I

Tegul tavo vaikai eina
Karčemon "Blaivybe^.’’

Tegul neša klebonijon
Visokias gerybes.-

Piknikas.
i Muzika Choro Repertuare.)

Tegul liaudis Lietuvos
Kunigus vien garbina.

Ir šviesa ir tiesa
Į Rymą telydi.

Tegul vylius kunigu
Kvailiukus palinksmina. 

Vardan tos mus valdžios.
Kvailv ė težydi.

Klipyta.

i

Mįslė.
Esu tyra' skystimėlis.
Panašus i rasą.
Ir nevieną pamylėjus. 
Padarau net basą.

Neturiu nei rankų, kojų 
Jokios galimybės...

* Bet gi manęs paragavę
Svirsta iš silpnybės..

Aš slepiuosi vis dažniausia
Ickiuko namuose.

, O kas tenai atsilanko.
Tas mano naguose.

Su man vi.-i pasižįsta.
Alei vienas ponas:
Sekretorius iy viršaitis

• Ir patsai klebonas.
•

Manęs gausit visur drūčiai...
Sakau jums ištiesti
Na. isnėkit gi. vyručiai.
Kas per tokia esu. . .

Km. J.
L—

i

Kleboniška “Dul-dudelė."

Žinau aš dainą vieną. 
Kurią naktį ir dieną 
Dainuoja tik klebonai 
Ir šiaip visokie ponai...

Dul-dul-dudelė,
Graži mano mergelė... 

.Myliu aš tą dainelę. 
Nes širdį ji man kelia. 
Papratęs aš dainuoti 
Ir niekad nedejuoti...

Dul-dul-dudelė,
.Graži mano mergelė...

Žinau aš Daratą, 
Prie jos širdis paprato. 
Sapnuoju ją kasnakt} 
Ir vis negal pakakti...

Dul-dul-d udelė,
Graži mano mergelė...

.M vi i u aš ta davatka, 
Nors mano stonui pakaktų. 
Storos, lyg kad statinės. 
Mano senos gaspadinės...

Dul-dul-dudelė.
Graži mano mergelė...

Ant. Skr.

___________________________ Jsafed
šitas paveikslėlis paroti amerikiečių lakūną Byrd’ą ir jo orlaivi vokiečių Fokker’io 

konstrukcijos, kuriuo jis i> v<> nuskridęs pas siaurės polių ir vėl laimingai sugrįžo. Tai 
buvo pirmutinė kelionė. P 'ma da mekas nebuvo orlaiviu šiaurės ašigalio pasiekęs, 
nors bandymų buvo daug.

ir žviegti, šita divizija bus 
po komanda Mrs. Ku-ku. 

ikuri anais metais (būdama 
"panelė”) Montellos sen
berniams kiaušinius penti
no.

Susirinkit, gerbiamieji. 
Visi i būreli.
Nes šiuomi mes jau pradėsim. 
Savo programėli.
štai trumputei valandėlei— 
Sėskit čia Į ratą. 
iTisišoksim. pritrepsėsim. 
Kas tik tur ukvatą.

1

Brooklyn, N. Y. — Tauti
ninkai paskelbė komunis- 
tams karą. Vieni ir kiti mo
bilizuoja spėkas po visą A- 
meriką. Sprendžiamasis mu
šis įvyks birželio mėnesy 
Y. M. C. A. name Brookly- 
ne.
:--------------

Paklausimas kunigams.
Gerbiamas ponas Humo- 

ristikos redaktoriau! Gal ta- 
'vo ekselencija • teiksis pa
skelbti šitoki mano klausi
mą:

Aš noriu žinoti, kokiu bu- 
jdu žmogaus dūšia sužino, 
kad kunigas gieda už ją mi- 

:šias? Ar ji per radio girdi, 
ar postkartę gauna?

Gerbiamųjų klebonų pra
šau rimtai man šitą klausi
ma išaiškinti.*

i

Lai nei vienas neuzpyksta. 
Jei nemėgsta dainos tekstą— 
Meldžiam paklausyti.

<

Paklausykit kaip daina 
skamba.

Tuoj ateis ir Jonas Bamba.
Prakalbų sakyt.
•ai išgirsim, gerbiamieji.

Ko dar negirdėjom. 
Sudrebės pasaulis šiandien. 
Nes prie to priėjom.

Visgi proletaras rengia.
•Jei nesudrebės dar šiandien, 
lai gal ryt-poryt.

Kubas Mareius.

TELEGRAMAI.
(Pypkių Agentūros)

t

Variava. — Paliokai suki- 
prieš lenkus ir užėmė 

Susirėmimuose
io
Varšavą.
100 žmonių užmušta, o 500 
i danen pasiusta.

Maskva. —Bolševikai ati
dengė slaptą komunistų 
suokalbi nuversti sovietų 
valdžią ir įkurti Rusijos res- į 
publiką. Suokalbininkų va-1 

/lai pasiųsti į Kaukazą pasi-j 
gydyti?

Kaunas. — Lietuviai ža- i 
įda pulti Kauną ir prašalinti 
klerikalų valdžią. Krikščio
nys demokratai, suprasdami 
gręsiantį jiems pavojų iš lie
tučių pusės, paskelbė visoj 
saly fašistų mobilizaciją.

č t . ! •
Roma. — Apaštališkas 

sostas galutinai išsprendė 
ginčus tarp lietuvių ir lenkų 
Vilniaus klausime. Sprendi
mas toks: Vilnius priklauso 
Lietuvai, Lietuva Lenkijai, o 
Lenkija popiežiui.

So. Boston, Mass. — At
vykus Klaipėdos atstovams 
galutinai paaiškėjo, kad ge
nerolas Porkčaps, nėra 
jokia generolas, o tik pa
prastas Porkčaps.

Worcester, Mass. — Bol
ševikai siunčia į S. L. A. Sei
mą visą diviziją bobų, ku
rios moka smarkiai spiegti

kojos

I

to-

js. nes

—Jonai, ar jau tu vėl trau
ki tą katiną už vuodegos?

—As netlaukiu — atsilie
pia vaikas. —As tik laikau, 
o katinas tlaukia.

' * K<•4 *
SUSTABDO SK.aLsMĄ 

Nuku> nesuteikia tokio 
malonau* palengvinimo 
faip originalis Baumc 
Ikngue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat uz- 
tenimo.
Gauk originali trancuzi>*4

BAUME BENGUĖ
lANALGtiiatl. )

Telefonas 6112-W.

Dr. A. Gormaa-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomiii Nuo 10—12 diena
705 N. Main Si. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

i
0

s;
I
I

Navatnas purvas.
—Jurgi, kas tai per sutvė

rimas. su kuriuo tu vakar 
buvai ant muvink pikčių?

Tai mano mergina.
—0 kodėl jos 

kios didelės?
—jos kojos d it? vi 

tam yra rimta priežastis.
Kokia priežastis?

-Matai, mano mergina 
•a .tugus Arkansas valsti

joj. kur yra labai daug pur
to. o ji būdama maža vaikš- 

vas — _ . . x r.
kad kūnas nuo jo labai brin
ksta ir auga... Ko tu taip 
juokiesi?

-Mane ima juokas, nes 
[man rodos; kad tavo mergi- 
■ na buvo į tą purvą ir atsisė- 
idusi...

basom kojom. Tas pūr
ui turi tokią ypatybę,*

CHORU VEDĖJŲ AT YDAI
Nekopijuokite Choio Repertuaro 

gaidų — ne dėlto, kad galite papult į 
; bedą, bet dėlto, kad galite 
knygučių visam chorui už’.‘J dolerius. 
Pasirinkite kurią laidą norite. Trijų 
mėnesių laida — knygutė 75c. Imant 

1 29 knygučių atsieis 15c knygutė arba 
:5c. viena daina. Taipgi galite gaut 
1925 metų Choro Repertuaro komple- 
ta už 2 doleriu.

A. BAČIULIS
i 421 E. 6-th St, So. Boston. Mass.

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Or.St. A, GALVARISKI

i

Katras jų traukia?
Išgirdęs, kad kitam kam

bary verksmingai kniaukia 
katinas. tukia savo
vaika:

(GALINAI SKAS) 
Ofiso valandos: Nuo 1:30 - 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedaliomis pagal sutartie*.

414 BROADHAY,
SO. EOS.tON, MASS.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyru ir moterų ligų-

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

TeL Richmond €68. ( I
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai . 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Babies Love lt

I
i 
t
*

I
PO 18 METU KENTĖJIMO 
ATGAVO SVEIKATĄ 
VARTODAMAS NAUJĄ 
IŠRADIMĄ KATRO-LEK.

Schenectady, N. Y. Por.as Ar.d- 
n-'.v Rozek. -19 Route. rašo: — Nuo1 
1908 metų kentėjau nu > pilvo ligų ir' 
man rodėsi, jiog sviete nėra gyduolių 
nuo mano ligų. Viel ok gavęs naują 
išradimą Katro-I.ek atgavau sveika
ta ir dabar mano pilvas viską sumala, 
ieigu jūsų aptiekorius neturėtu 
Katro-Lek, tai rašykite tiesiai pas 
išradėja: \V Wojtasinski Drug Co., 
III Brighton st. Boston. .Mass.

J. K.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

RODYKLĖ Ne. 10.

•okstn
nare

•• lups
nkei.

Lietuvė šeimininkė Amerikoj 
mu pagerinimui j i.’ . 
alininke ir motina, šitos • č.
nčlia:. kurie bus idomųs I. •,

Virimo Receptai
Vienas iš popu irtriskit-usi’ naj ; 

šiandien yra kokonuto metor.ir.is pa
jus. V.— 
ma kur neisi.
ris pienuoto koko-riešuto ;> 
turi priimnų ir sultingą si: • 
je. Jeigu kokonutų sezoną, 
juos galima pirkti k:.i;<>ne 
žč-j pas bile atsakantį 
Išmok kaip pa-laryt g. 
smetonini pajų

KOKONUT SMETONINIS PAJUS
1

Visada tokio va!gi > reikalauta-* 
Saldus, riešutinis 

>rarduolie , 
n; burno- 

■ praėję-, 
arba dė- 

grose minite., 
rą kokonui

i

i
i

dėžė Kokonulo
1 puskvortė pieno
1 kupina- šaukštas krakmolo 

kiaušinių baltymai 
puoduko cukrau-

1 šaukštas sviesto
1 šaukštas vaniles
Ištiesk gilią pajų lėkštę su p;.[na

ta tešla, kepink greitai pečiuje per 1 
iki 20 minutų. 
dėk į šąli.

Supilk 
sušlapink 
liu šalto 
pieną, ir 
Tada sudėL ----- -------------- .. ------  .
tus. Suplak kiaušinio baltymus i tir
tas putas ir suleisk atsargiai į ve 
danti mišinį Nuimk nuo ugnies ir d.i 
dek vanilą. Supilk į tešlinį lukštą tą 
mišinį ir kepk vidutiniškame pečiuj - 
per 20 minutų. Duok valgyt šaką.

Virtuvės Reikaluose
Užlaikymui duonos ir pyragaičiu 

indus arba dėžes šviežiai, išmazg- 
jus verdančiu vandeniu, išplauk vari 
deniu, kuriame indėta ičskis papras
tos sodos; paskui padėk lauke saulėj 
per keletą valandų

Sunkus žieminiai pudingai r.etin 
ka vasariniams užkandžiam*. Tx : c 
vos šaltkošės ar paprasti vaisiai ari 
kiaušinienės esti patraukiantesni.

Šmotas vaškuoto popierio padėta 
virš torielkos, kurioj laikoma no ..u 
doti kiaušinių tryniai apsaugo? ju > 
nuo sudžiūvimo.

Jeigu parafinas ant viršaus vaisiu 
košelių yra per-tora.- nuėmimui vis.i. 
pašildvk peilį ir supili u*-lyk p.irafin. 
j tiek šmotelių kiek reikalinga išėmi 
muk. I’arafina galima vėl naudoti, jei- 
gu perpilsi kaisiu vandenių. nuo k<. 
jis .nusivalys ir sukietės

Kuomet gatava, ati-

į dubeltavą virdulį, 
krakmolą su biske- 

įmaišyk į verdant'

pieną
kurnu
pieno.

maišyk nuolat iki -utirštė-. 
iėk cukrų. sviesta ir kokonu-

t

"auti patari
ąs kaipo šei-

straips-

Nuo visų pilvo ir žaroj n«s- 
magomų, kurie paeina nuo 
danty augimo nieko geresnio 
kūdikiam* ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslow’S
Syrup

g

4

Lietuvis Optometristas

t I

I
i4
I

I

i 
i4
i

4

j 
s. 

žI

TELEFONAS 1037 
MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. MII0LA1TIS 
Yslandoa: noe l iki 4 p* plaCf, 

nuo T iki 8 vakar*.
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS

Mrs. Winslow’S 
Syrup

> galima dalinai pasiga- : 
. oabružinant abiem pu- 

Kra>’..i geležinės sinkos arba 
slenksčio.

Xarr.ii Pasigeibėjimai
:: : .: -t;.n<iaus viršaus nuo 
.r -•,<'! niu • <lų naudok riešu- 
įdytoją.

if.r.ui žymių nu> maliavo- 
. - er.ų padaryti- <i< gtukų braukymu, 

rink - i perplautu lemonu, paskui 
."ii-'.-.-k kreidos didk«mi . Numaz
gok - . <i? . vui.deniu ir muilu ir pr.-- 
. i: nušlao *•.!: greitai svariu skaru
liu nugręžtn lyrame vandenyj*.

.''••d: - putė pridėta pirmos
: ;.g'-r»o reikmenimis p'ivalo rastis 
kiekviename name.

Maža p!ienir>- yla sujungimui sve- 
•e;ii> siūlių i' ik> darbą gražiau ne- 
-a didele akia a'iata.

Kelj lašai a.'.n.onijo vandenyje. 
■;ur::ime mazgojama vilnoniai ir fin

eliai padarys jų -palvą aiškia ir pa- 
■aikys audimą minkštu.

(•rožės Patarimai
Pamanyk kokias skirtingas išraiš- 

p:.dar> klaunas su maliavomis. 
Pasukimas i vi^tų ar žemyn lupų šo- 
-i.'os, padaro didėlį skirtumą Perau- 

up'i- įrodo žemo tipo 
-movų. R. išraiškos lupos įrodo aršų, 
liauni pobūdį. Lupos, kurios pęr- 

; >.■ o- ■ >(!.. suvedžiojimą, savimeilę 
i žiaurumą. Vienok, daag žmonių ir 

'.■•ruzia burna padaro ją įrodančia 
: /mal inius ženklus, tik dėl to.

■ e-, e, lira'. '• a:p i -ičailint N''<lažyk 
;.mpų savo durnos. Sek tik Imrnos 
: ij:. j- iru burna graži. Joigu ne. 

i.iuilok mažai raudoną lupų dazi'.lą ir 
; pdaiiink -avo lupas jeigu jos yra 
perstoms.

5 pališke. Sveikata
Vienas iš populiariškiausių ir nau- 

< iru namų reikmenų šiandien ym 
Druska yra dvejopai skir- 

pagal savo tyrumo ir pagal 
muTkUmo Vi-ioms tikslams 
įaudoti tyriausią kokia tik ga- 

a gauti. Ligonio kaml«ryjc drus- 
<laugrliu atvejų naudinga. Skau- 
<ir- aki reikia plasti silpna s9- 

•ij.n druskos keli., sykius per die- 
ii palergvir uždegimą. Nusidc- 

■n>". ■ >i.lapink druska ir apilėk ap- 
.u.-!ą odą kas sulaikys odos nusil’J-

<’»ruska.

t

telefonas 619**

DR. JflSEPH L ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
V ALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto; nuo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
c iki s vakare. Scredomis nuo !• 
iki 12 dieną Ncdėldioruais 
gal -utarimą.

( REGG BI.1M... Kuom
( >r. Amesburj ir Conunon Sis. 

LAVVRENCE. MASS. 9 
S

IŠRASTAS JUOZO ŽI- 
MANČIAUS PLAUČIU 

GELBĖTOJAS. — 
NUO DŽIOVOS.

šios gyduolė- yrii išmėgintos per 
eilę 2*'-ties metu, kaipo tikros gyduo
les. Kurie esate imt daktarus pripa
žinti, k, : džiovu, ta: atsišau
ki: po šiuo r.dresy: 4918 So. Westerr: 
Avė.. Chicago, III. Gausite tikrąjį 
PLAUČIU GELBĖTOJĄ su nurody
mais kaip nuo džiovos pasigydyti.

| Kaina >2 25 su pr:..'imtiniu I 2! »

Nuo prasto miegojimo ir 
jautimo nuvargusiu iš ryto
Štai yra gyiiu ,'ė. .uiią vartoju tuk- 

.-tarčiai žmerių u dideliu pasisekimu. 
Nedaro skirtumo kiek -kirtingų gy- i 

: duolių jus esat', vartoję b- jokio p; i 
, sis. kimo. : :o? vienos gyiluolės nuste- ; 
I bins jumis. Jcs turi veikti ir jum.- '
Itui slieko r.e' air.uo-. Pabandykite jas j 
keletą dienų ir jus nusistebėsite, kaip ' 
greitai jus pridėsite jaustis gese - 
Į,r sveikesnis Jo.- budavoja rau
dona 'naują, stipri:.- nuolatiniu.-, ner
vus ir -ut.škia juo - ambiciją, pep. 
pur.ch i' energiją. Jo., prašalina skau

dėjimą iš raum-.-.i-ų. galvos skaudėįi- 
' r.’.a, apsivėlusį lb žuvi. r.egerą bi.rno 
kvapsni ir užkietėjimą vidurių. Jos 
yra puikios r. . , ne:' ii škinimo ir rau
gėjimo po valgio ir >uteikia gerą pa- 
gelba atsitikir.i. >se pūslės nesveiku
mu ir nuoli.’irso šlupir.imo-i

-Jei jus nes:j..učia’ ■ g- rai. jus esat' 
<au skolingas, kari >'J^lri'!žui,,- šias 
L'ydaoles. Ju< vadinasi Nuga-Tone 
liikite pas save aptiekorii: ir parsi
neškite vieną butelį Vartokite keletą 
dienų ir jeigu jus nenųsitj-įuž'rą.pė- 
din’.a- ir neturėsite p:: kČuų;' ni?heš - 
kite likusias pakely kur jus pirkote ii 
gaukite savo pinigus atgal. Išdirbė
jai Nuga-Nor.e r.ori visus v; ąotojus 
užganėdinti. Todėl jie garantneja 
Nuga-Tone ir įsako aptiekoriams, kad 
jie gražintų jūsų pinigus, jei jos ne- 
pagelbsti. kaip jus tikėjotės

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko
rius.

i

I

DR. R. R. LANDAU
Specialistai tironišku ir Se- 
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo l.igų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Ncdėidirninis: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tek Hajmarket 1438.

32 CHA M BERS ST 
, BOSTON, MASS.

i

KELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinas reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda Imk>t Kellogg’s. Su
piltas Iab»>raU>rijo<e.

i

Ižegzaminuojii akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškosa (aklo«e) aky
se sugrąžinu tviesą tinkamu 
laiku. 5
J. L. PAiAKARNlS O. D.
447 Broadvray. So. Boston. Masi

a

F. AD. RICHTER &. CO.
RROOKLYN. N. Y.

cirkuliaeijĄ

i

INFLUENZA
Scmaikina tavo jėga* ir gyvumą

PA1N-EXPELLERIU
V-l.’a-e ! i'.g. J. \ r.t- lt te •

-ioi pa'ry.’.us krutinę ar pi čia ragcl'.’ės k-.itrio 
aicidžian' i-i.-mC: r >r ; ą:.:rt: :>< r salimam,.

linė e.
ė:;. INKARO vaizbnžerkliti.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistą* Slaptą lirą m*terų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefoną* llaymark -t 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chamber* St., BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 50(5-W

DAKTARAS
ALKAPOCIUSi

UTUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną < 

Nuo 2 iki i vak Į 
NEDEGIOMIS: J 

.iki 1 v. po pietų i 
Seredomis iki 12 dieną. ' 

Ofisas "Keleivio" name. ' 
• 251 Broadeav. tarpe € ir D St. < 
; SO. BOSTON. MASS. J

Kiekvienam namui yra reika'ingi • ki- virtuvės daiktai, kaip stiklai, 
puodai, skaurados. ir t. p. Jus gali ■ gauti tuos daiktus visiškai dykai, jc; 
jus pirkaite Leader Pieną ir taupysite jo leibvliu-. Geros ir eko:r>miško' 
šeimininkės perka lik tas rusi, pi-no. .lnM, g , „įrt.a. u/'aiko tą pirma 
reikalaukit jo.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 109 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- į 
kili 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 turinio nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausimo kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

BRANGUS ATSISVEI
KINIMAS.

Vabalninkas. Kovo 27 d. Į 
šlekiškius pas ūkininką 
Vilksvą atėjo iš gretimo kai
mo jo gerai pažįstamas A. I 
Kalvelis atsisveikinti prieš 
išvažiuodamas i Argentiną. 
Paviešėjęs rengėsi Kalvelis 
eiti namo. Šeimininkas ji iš
lydėjo. Dar besikalbant už
lupę ant triobos stogo var
na. Svetys, laikydamas ran
kose šautuvą, tuoj paleido Į 
varną šūvi. Varna nusirito. 
Po kelių žodžių draugai išsi
skyrė. Staiga plyksta is ana
pus stogo, kur varna tupėjo, 
liepsnos liežuviai. Pasirodo, 
kad ten buvo nukritęs iš 
šautuvo kamštis ir uždegė 
stogą. Puolėsi gesinti, bet 
nieko nepadėjo, sudegė klė
tis ir kelios dešimt centnerių 
grudų. Gaisro nuostolių dali 
Kalvelis, kurio šūvis uždegė 
triobą, atlygino, būtent, da
vė savo kaimynui 590 litų.

( ŠUO APRIEJO.
Leipalingis, Seinų apskr. 

Leipalingio dvare prieš Ve
lykas pil. Dvareckio pasiu
tęs šuo apkramtė visą jo šei
myną. Niekas iš namiškių 
dar nežinojo, kad jų šuo yra 
pasiutęs. Įleistas triobon ėsti 
šuo griebė kiekvieną, kas tik 
pasisuko. Aprietieji išvažia
vo i Kaimą, šuo pabėgo.

I

PAGIRIAI SUDEGĖ.
Balandžio 3 d. 12 vai. iš 

dūmtraukio užsidegė vieno 
ūkininko trioba. Esant 
smarkiam vėjui, ugnis grei
tai išsiplėtė. Sudegė didelė 
špitolė, elgetynas, "‘Pavasa
rininkų" arbatinė, valsčiaus 
valdyba, pašto, telef. ir tele
grafo Įstaiga ir ūkininkų 
triobos: klojimai, gurbai, 
klėtys — iš viso 24 namai. 
Buvo daugybe gesintojų. 
Gaisras pavyko užgesinti.

I

i

UŽMUŠĖ TRIS VAIKUS.
Balandžio 11 dieną Pyp

lių kaimo, Zapyškio valse., 
trys vaikai ant Marvos dva
ro lauko rado grani tą, kuri, 
matyti, liko nesprogusi 
sprogdinant Nemune ledus. 
Granata vaikų ardoma spro
go ir visus tris negyvai už
mušė.

4

Įlipkite Laivan New Yorke-Islipkite Klaipėdoj
JEiGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
RUOŠKITĖS IR PRISIDĖKITE PRIE (ANTROS) 

MILŽINIŠKOS VASAROS EKSKURSUOS

—

d (vasaros melu jo, t. y. tų sunkiųjų darbų kalėjimu, 
i bet iki šiam laikui Gaškos 

Kazio neišdavęs, kuris iki 
dabartinio jo sulaikymo 
slapstėsi Įvairiose vietose.

Gaška Kazys pasodintas i 
kalėjimą, o kvota perduota 
Teismui jam nubausti.

m. vasaros melu jo, t. y. 
Strelniko sūnūs Antanas, 24 
metų amžiaus, norėjo prie
vartos budu išžaginti jo po
dukrą Bronislavą Staškytę, 

Į dėl ko jie nuo to laiko tarp 
[savęs bylinėjosi ir be to dar 
t-urėjo Įvairių ginčų. Tumė
nas, norėdamas už tai atker
šyti. š. m. kovo mėn. 17 d. 
vakaro metu atėjęs prie pil. 
Strelniko klojimo ir degtu
kais jį padegė.

I

.J.

NEGYVĖLIS.
Balandžio 8 d. apie 6 vai. 

rastas ant Vilkaviškio plen
to pas Rudžių giraitę, 6 klm. 
nuo Mariampolės su sukru
vinta galva negyvas žmogus.

l

VARLĖS!
Vendžiogala, Kauno apsk. 

Ši pavasarį kai kuriose Ven- 
džiogalos apylinkėse pasiro
dė tokia galybė varlių, kad 
nieks net iš senesnių žmonių 
nepamena, kad jų toks skai-į 
čius butų kada nors pasiro
dęs. Yra tokių vietų, kur mi
lijonai varlių ir varlyčių 
knibždėte knibžda, it skraz- 
delynas, i kuri net baugu 
žiūrėti. Iš kur tos varlės at-j _ 
sirado ir kuriam galui jų '1920 m. žmogžudystę Biržų 
tiek priviso — žmonės vi-iapškri ribose, 
saip spėlioja: sako, šiemeti ___ U ._
garniai be jokio rupesnio: visuose nusikaltimuose pri- 
galės visą vasarą baliavoti... I sipažino. Be to buvo paklau- 
Tečiau pusiaukely į Kedai-igtas dėl 1920 m. išžudymo 
nius varlių jau niekur nesi- Šiaulių apskr., Pašvitinio 
mat0- vai., Gegedžių kaimo Juozo

-------------- _ Zameičio šeimynos. Į duotus
KERŠTAS DĖL MEILĖS, klausimus Gaška Kazys at- 
Balandžio mėn. Andrio-1 sakyti negalėdamas, išžudęs 

niškio miestelyj šuviu per Į minimą šeimyną prisipažino 
langą buvo lengvai sužeis
tas p. VI. Kiaulevičiaus bute 
p. Kaušpėnas, atsilankęs 
čion kaip svetys.

Spėjama, kad šūvis buvo 
skinas pačiam šeimininkui 
ir tik netikėtai pataikė jo 
svečiui. P. VI. Kiaulevičius 
Įtaria šovus J. SabeikĮ, kuris 
kėsinęsis ji nužudyti dėl vie
nos panelės, .jų abiejų myli
mos.

Į 
NUŽUDĖ NAUJAGIMI. j

Traupės valse., Mociunų 
kaimo Verikienė Marė, 
esant jok vyrai Amerikoje/Ju 
sugyveno su to pat kaimo. 
Užkurėliu Juozu. 1925 m. 
rugpiučia mėn. 5 d. Verikie-’i^i 
nė nuėjo su Užkurėliu Į gre- ’ • 
limo kaimo krumus, pagim- 3y 
dė prigyventą su paskuti- {^. 
niuoju kūdikį ir ji jam ati- U 
davė. Užkurėlis Įdėjo kūdiki '■ 
i krumus ir, apdengęs ža
bais, paliko, nuo ko tas nu’-' 
rė.

Kariumenės Teismas š. m. 
balandžio mėn. 12 d. Užku
rėli nubaudė ketvertais me
tais sunk, darbų kalėjimo, o

'•»

SULAIKYTAS GALVA
ŽUDYS.

Š. m. balandžio mėn. 18 d. 
Kriminalinės Policijos val
dininkų pastangomis sulai
kytas senai jieškomas pil. 
Gaška Kazys, kilęs iš Dučių 
kaimo, Linkuvos vai., Šiau- Verikienę —pusantrų metii 
lių apskr., kaltinamas pada
ręs 1925 m. kelis plėšimus ir

TIESIAI I KLAIPĖDĄ
Laivu “M 'FIIUCMITV’Liepos 17

< f - - . -,-v~ —.__

Ekskursiją Rengia3ALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės 
Pačios Kompanijos Atstovas

.Mes ar jūsų agentas pasirūpinkim išgauti permitus ir pasus. 
Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės i gyvenanti justi 

apieiinkėje agentą, arka tiesiai į.

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street, New York City.

• 'Ž' '

■■■'i.

RASTAS LAVONAS.
Balandžio 8 d. ant Nemu

no kranto tarp Marvos dva
ro ir Marvenkos kai~s „ 
tas nežinomos 
lavonas apie 23 metų 
žiaus. Lavonas jau apipuvęs.

Policijos patyrimu, lavo
nas yra atneštas potvinio 
metu.

kaimo ras
iu oteriškės 

am-

m

„PĮaul: pa An.eriKOs Vėliava** *

Nupiginta ten ir atgal ketone Į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

•pVŽIAUGKTTTiS ir
■1^ patogumais laivų, kuriu’ vai
do ir operuoja Suvienytų Valsti- I 
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialčmis ekskursijomis, neprilvg- 
stamais parankiimais bile laivo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.
, Ruoikitčs dabar ekskursijai 

ant
S.S. GEORGE WASHINGTON 

via Bremen
kuri tiplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono \V. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie l'nited 
Statė* Linijos

De! pilnų informacijų apie iš
plaukimus L'nited Statės Linijos 
laivų—Leviathan. George Wash- 
ingtoa. America. Republic. Pres- 
ident Roosevelt, Prcsident Uard- 
Mig—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

• «>

KLAIPĖDOS MIESTAS PA
SVEIKINO LIETI VIVS 

EKSKURSANTES.
KLAIPĖDA, gegužės lo d. —

' Lietuviai ekskursantai, kurie iš
plaukė iš N’ew Yorko Baltijos 
Amerikos Linijos garlaiviu 
LITL'ANIA, at\yko Į Klaipėdą 
ši rytą ir buvo sutikti su di
džiausiu entuziazmu, dalyvau
jant Guliernatoriui. Uosto Pre
zidentui. Miesto Tarybai, orga
nizacijoms. atstovams iš Kauno 
ir milžiniškai miniai žmonių.

Ekskursantai visi sveiki ir 
reiškia savo didžiausi pasitenki
nimą sudarytomis Baltijos Ame
rikos Linijos galimybėmis tokiu' 
budu pasiekti Klaipėdą. Klaipė-' 
dos lietuviai neapsakomai džiau-; 

_ . giasi tiesioginiu susisiekimu;
pardavinėjo, O pinigus išsi-[tarpe Amerikos ir Lietuvos ir [ 
vežė. Mariampolės policija pataria visiems lietuviams šituo' 
VOS galvos nenutrūko beka-[keliu grįžti atgal Amerikon.' 
mantinėdama žydelius, ar [Ekskursantai sudėjo gėlių vaini-i 
neras paplautų danų veislės kus ant kapo žuvusių lietuvių! 
karvių odų.

grasos kalėjimo.

Sulaikytas Gaška Kazys (Jžia,
: vieiin-en niiei Ir o 11i m i ni’i_

PABĖGO DANAI.
Mariam pelė. Lietuvos val- 

, neva mokinimui kai
miečių, partraukė taip vadi
namus danus ir apgyvendi
no netoli Mariampolės,Kvie- 
tiškių dvaro centre. Dabar 
tie danai, iš kovo 17 į 18 d. 
nakčia pabėgo, palikdami 
tuščią dvarą. .Jie nemažai 
paliko skolingi Ūkio bankui 
ir kitiems, iš ko tik gavo pi
nigų pasiskolinti. .Jie visą 
turtą ir gyvulius slapta iš-

I

; ir paaiškino šiaip:
1920 m. rudens metu gy

vendamas Dučių kaime susi
draugavo su Zaleckių Petru, 
su kuriuo susitarė apiplėšti 
pil. Zameičių. Tam reikalui 
Zaleckis iš kažkur gavo du 
kariškus šautuvus ir vakare 
abu išėjo pas Zameičių jį 
apiplėšti. Nakties metu, kai 
miegojo Zameičiaus šeimy
na, išėmę gyvenamo namo 

j langą, abu Įlindo į vidų, bet 
tuo pat laiku pabudo Za- 
meičius ir pažinęs paklausė, 
kuriuo budu pas jį ir tokiu 
laiku patekom. Zaleckis at- 

! sakė, kad bemedžiodami už- 
į ėjoiji pas jį, kaip pažįstamą, 
i Atsikėlus Zameičiui iš lovos 
tuo momentu Zaleckis šuviu 
iš šautuvo mirtinai nukovė 
Zameičių, vėliau jo žmoną, 
o jis, Gaška Kazys, nukovęs 
Zameičiaus motiną, apie 80 

■metų senukę. Paliko gyvą 
Mariampolės kunigai, su'tik mažą vaiką iš visdr Za- 

- --- - ------- . Išžudę

i

i
PO TRAUKINIU.

Netoli Mariampolės 
landžio 19 d. vakare ant ge
ležinkelio rastas suvažinėtas 
21 m. vaikinas Kazys Žei
mys, kuris be kojų ir su iš
sukta ranka atgabentas Ma
riampolės ligoninėn netru
kus mirė.

Spėjama, kad jis norėjo 
nusižudyti.

ba-

4

PERKRIKŠTE.

Lines*■karžygių, kurie buvo nukauti «>

kovose paimant Klaipėdą.
1 .

75 Statė St, Batoa, M«m. , 4t Broadvay, N«w York City

JIE ŽINO KAS GE-
RIAUSIA.

BEPROTIS NUŽUDĖ
MOTERJ.

Tarpupė. Kovo 8 d., Tarp- 
upės kaime, Šautinu valse., 
Tauragės apskr., rasta nu-j 
žudyta Vizgirdienė Marijo-j--------- . - — y
na ir sunkiai sužeistas jos 4i'3,m4 savo darbe. Ringling / 
metu vaikas. ’ ;Bros" ,r Barnum ir Bailey /

Kriminalei policijai pri-’f" tarPt?ut‘*’1,aJ.cir- ; 
k„.„e;r;čtvMtJ,ioivU ka»* lr Je,Su netlk K’nglmg /

• ? Cirkų žmones turi turėt / 
: sveikus nervus ir tvirtą gy- /

SKAUSMAS KUR?
PAMINKIT

203 iš New Yorko 
..Kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)I

Iš IR i

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mus tri-šriubinių laivų 
Resolule. Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland. .. 
Hamburg 

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais laivų Ule- 
veland, VVestphalia, ir Thu- 
ringia.
Savaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. laivai Thurin- 
gia ir W(-stphalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

Dėl sujrr!2imo leidimų ir ki- 1 
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

Umtei American Lines 
(Bitrlats tise) Joint Service with 

HamburgAmerfcanUne
131 Statė St.. Ifc»st»*. Mat

ĮĮtAVJECZ^I

*

buvus ir ištvrus dalyką, pasi-‘p 1 K ? r im 'rodė, kad žmogžudys vra tos £ros ’. b<* " M,ller U*' ’01 5 
anvlinkės rrvventoiks Žnrai Ranch aprūpina daugiau / apylinkes gyventojas Zurai ki 2.000 žmonių su šiuo ' 
tis Pranas, kuns pastaruoju , .... • , , •• ✓:x__ (vaistu, tad reiškia, kad jie /

jog gėrės- /

rvui uv ti . . . . ... -, •, .............. r • .vaistu, tad reiškia,laiku išėjo iš proto. ! ’ .... . ’
. 1 • - , o 1 1 yra persitikrinę,Nužudymas įvyko 8 d. ko-į 

vo sekančiose apystovose:' 
P. žuraitis, kaip beprotis, Į 
valkiojasi po kaimus nėšio-' 
damas su savim geležinę' 
lazdą. Beprotis užsuko Viz-| 
girdienės kieman ir pradėjo 
lįsti su lazda prie šunies, ku
ris smarkiai pradėjo loti. P. 
Vizgirdienė, išgirdusi šunies 
lojimą, išbėgo kieman pasi
žiūrėti. kas atvyko. Beprotis 
pamatęs savininkę, užpuolė 
ją ir .geležine lazda ją taip nio slli|viu! ,oniko ka; Tri. 
surnuse, kad j> vėliau m>re. nerio KarhI$is Vynas nėra. 
Taipogi siimuse 4 metų jos Jei kenčlate nuo blogo ape- 
vaiką, kuns išbėgo toeman tit prietvario, gezo, galvos 
išgirdęs motinos riksmą. I$kaudėjimo ar panašių skil- 

. vio negerumų, pasipirkto 
bonką Trinerio Karčiojo Vy
no jūsų aptiekoje arba pas 
vaistų pardavėją ir bukit 
pertikrinti, taipgi! Trinerio 
Angelica Tonikas, Trinerio 
Linimentas, Trinerio Sedati- 
vas nuo Kosulio, Trinerio 
Tabletai
neapvylė, — jei jų negalit 
gauti kaimynystėje, tad ra
šykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago. III.

JT ------------------ -

'davatkų pagalba, apkrikšti-^meičiaus šeimynos.
jo mirštančia O. Hosebei- šeimyną dėlto, kad jų 
n-enę — prūsę. Ji sirgdama, j niekas neišduotų. Atlikę šį 
pamišusi, buvo laikoma mie-‘barbarišką darbą padarę 
sto ligoninėje. Ligoninės į namuose kratą ir atradę 
tarnaitės davatkos prikalbi-į apie 2490 ostmarkių pinigų, 

i no ją priimti katalikybę. Pa-i tą sumą pasiėmę ir pasidali-į 
i.„, no nusian tam

SUGAUTAS LENKU 
BALANDIS.

Šiomis dienomis Kaune 
sugautas lenkų paštinis ba
landis. kurs turi po sparnais 
pažymėjimus “Grodno, 
Wojskowy” ( 
neįskaitomi i ir 
kojos. ..

PANEVĖŽIO LAIKRAŠ
ČIAI.

Panevėžy yra bendrovė 
“Žodis." .Ji leidžia sąvaitini 
laikrašti ‘‘Panevėžio Balsą." 
Laikraščio išplatinama ne
toli tūkstantis egzempliorių, 
bet vis dėlto sunkiai verčia
si iš savo pajamų. Jis da. 
gauna pašalpų iš miesto val
dybos per mėnesį po 200 li
tų ir, rodosi, iš apskr. valdy
bos — po 200 litų. Laikraš
tis leidžiamas bešalėj kryp- 
tyj. Bendradarbiai beveik 
neapmokami.

kviesti davatkų kunigai j nę pusiau tarp savęs.
1 kiti žodžiai kuogreičiausiai pamišėlę ap- Praslinkus ištisiems me- 

‘ tams po išžudymo aukščiau • — . Iii*
įninkąs buvęs sulaikytas Za
leckis Petras, kuris užtai 
Šiaulių Apygardos Teismo 
sprendimu nubaustas 15 me-

žiedą ant krikštijo, škaplerius ir ra- tams po išžudymo aukščiau 
žančių užkabinę, džiaugėsi į ntinėtosjseimoš ^a^po ^‘“ti- 
dtišią išganę. .Jai pasimirus, ’ 7
prašai giminės ją savo tiky-1 
bos apeigomis laidodami, 
“brostvas” nuėmė, kunigus 
išplūdo ir net atsakomybėn 
žadėjo patraukti. Iš to da
vatkoms kalbų, o piliečiams 
juokų buvo.

I

I j

NUSKENDO 3 ŽMONES.
Antrą Velykų dieną ti-ys 

jauni Karmėlavos vyrai bu
vo nuvykę anapus Neries 
pas kaimynus į vakaruškas. 
Namo grižo jau gerokai Įsi
smaginę. Atėję prie Neries 
rado prie akmenų prirakin
tas dvi valteles. Negalėda
mi atrakinti, suvertė akme
nis i valtis ir ėmė irtis,per 
upę. Viduryj upės valtys 
pradėjo skęsti. Skęstantieji 
pradėjo išgąstingai šaukti 
pagalbos. Bet niekas jų šau
kimo neižgirdo ir visi nu
grimzdo Į šaltas Neries ban
gas.

SUIMTAS PADEGĖJAS.
Šių metų kovo mėn. 17 d. 

apie 20 vai. Rokiškio apskr.. 
Obelių vai., Stačkų k. neži
nia iš ko kilo gaisras, kurio 
metu sugedė pil. Strelniko 
klojimas su Įvairiais ūkio 
įrankiais. Viso nuostolių pa
daryta 10,645 litų sumai.

Vedant kriminalinės poli
cijos valdininkams tuo rei
kalu tyrinėjimą nustatyta, 
kad minimas klojimas yra 
kieno, padegtas iš keršto. 
Kaip įtariamas šioje pikta- 
darvbėje buvo sulaikytas to 
pat kaimo pil. Tumėnas Mi
kas ištirtj. Liudininkų paro
dymais. Tumėno Miko nusi
kaltimas pakankamai buvo 
išrodvtas ir Tumėnas, nega
lėdamas nieku budu pasitei
sinti į duotus jam klausimus, 
padegęs galop prisipažino ir 
paaiškino šiaip:

Jis, Tumėnas, keršijo pil. 
Strelnikui už tai, kad 1925

Skausmą
L PŪSLĖJ

Greit sustabdo
SANTAL

MIDY
Gauk tikra
Tėmykit žodi 

“Midy” 
Parsiduoda

Visose Aptiekos

ž ‘5

YRA GERAS I)EL:
Ramatiško gėlimo.

2. -Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijom riksmo.
4. Mėšlungiško traukimo.

Kietsprar.do.
Skausmo šonų, kratinės ,ir 
pečių. '<

7. Apsideginimo ir žaizdų. 
*■'. Apsisaugojimo nuo uodų. 
9. Skaudančių muskulų.
0, Apsisaugojimui nuo nžnuodi- 

jimo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė "5c., C5c. ir $1.25.

Dvi patarime-arba knygutes 
Mršykitė j:

ALBERT G.
GROBLEWSKI & (D.,

Dept. 36. Plymouth. Pa. "*4

I

Banditas Al. Canroni tapo sugautas Brooklyne. Jis 
kaltinamas užmušimu Chicagos prokuroro pagalbininko 
McSm iggin.

G.

£M«3C<XNXXXXX.VXX1SX.VXXXXXXV 
g fel South Boston 4>)0v y

£ Dr. J. Landžius Seymour \ 
į LIETUVIS GYDYTOJAS J
4 381 Rroad*ay. So. Bosion, Masr. /
> Ant antrų lubų a
g VALANDOS: /
g Nuo 9 ryte iki 9 vakare. j
r«$«W(%XXXXXNNNXXXXVXX\X< j

z

't
f f
f■t
i
if
/
'xXXXXXXXXXXXVXXXXXXXVXVX\t
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I 
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Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zenite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Žonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kuro audiniams.

I

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir prreičiaario 

Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

arba ant kitu šios linijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ; ? 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETA1 I TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
De! informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 VVater St. Boston, 

Cor. Devonsiiire St. 
arba pas vietos agentus.

Itališki Armonikai.

VALET

AuioStrop
Razor

Išsigelan- 
da pati.

Mes iidir- 
bam ir im 
pottuoja 
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
ftietų prarantuotoa. Musų kainos Že
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai st>- 

| teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-) 

RUATTA SERENELti A CO.
| 1011 Blue Island Avė, Dept. 30 

CHICAGO, II.L.
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KĖLĘ I V l S

Klaipėdos Krašto Atstovai Apleido Bostoną.

Kas butų

8

ra rezoliuciją.

I

K

Vtse 4 Sms fiiM

o

geležinį

Reikia pasakyti, kad ad-

Į

PASTABĖLĖS.

Būt )

išduotų?

įvairus

Ambros ■ 
džiaugia.-:

Philadelphijoj. kurda'ūgHe- atsilankyti, pasiimti iniciati- 2e • . 
tuvių važiuos Į parodą. Tai- va ir parinkti Klaipėdos rei- “ 
gi prie tos progos galima bu- kalams aukų. Aukas galim;: 
tu ir Seimas atlaikyti. Ekst- siųsti bostoniečių komitetui, ’senbr?’..

- - - - - • ’ •---- i-!_1 .un<ivK! 1

ŽEMIAUSIOS KAINOS BOSTONE 
DIDŽIA( SIS I’ASIRJNKIM AS.

SP> NOS dėl durti iš vidau--............................... 19c
\ISOKIE GELEŽINIAI DAIKTAI IR MALIAYOS.

Į,

įa Pento I)
r.

So. Boston Hardi'
:>i0 I*roadwa\. S. .

Tel. So. Bo- t'lTl •
L’žsakvmus imame ; 

foną ir į namus pri<nt •

SPECIALISTAS—P 23 ME
TUS tari patyrimo gydyme «er- 
Canči,: hraui* liromm, Ner- 

<mnmu. Reumatizmą ir In
kstų ir pimlėn !i<owim. Gydo 
kaip vyro#. taip ir moterie pa- 
•ekmintai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW, 
SCOLL \Y SUVARĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. M ASS.

Olympia Theitre RoiMing 
Rnnm 22

Patarimas dykai tik per paskirtu 
laiką.

CMipaRy
>aa viri 2” metą, 

manot pirkti Ftayer l'ianų.

Įspūdžio darbini]- 
Darbininkas.

Jei
Grand Piarą. Up-.ght Pianą. Fo- 
nocrafą ar Radio. tai ateik<t pa« 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pint
ini. nes mes parduosim jum? tie- 
riojr iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį serą kainą Išlyd i- lensnos. 
Parašykit, o nusių.-im gražų iiiuat- 

ruotą batai iojra.

Vose & Sons 
Piano Co.

IMI Boylaton SU Bo«ton. 
įkurta- 1*51 m

VAIZBOS BUTO
PIKNIKAS.

D. LIEPOS (JULY
Ant Ariko Ūke

NORWOOD
Kaūanci 

nedėlioj 
liepos, 
vaikščh 
tas re n? 
PI K NIK.

jeigu “Sanda

'•ies išsiusime ant pareikalavimo musu barbenu iliustrno- 
!. cirkuliorių.

SOUTH END HARdWARE COMPANY
1095 VV \sHI xgT«)N ST. BOSTON. M \SS.

.irti Du* ei ►*»<• Telefonas beach .>3.'>.».

ODOS LIGOS
srreit pagyja vartojant FREEDOL. 
Tai antiseptiškas vaistas garsaus 
Swi<s gydytojo. Tik viena aplika
cija FRĖEDOL sustabdys niežeii- 
mą ir skausmą vočių, žaizda ir ki
tokį • odos ligų Klauskit pas ap- 
tiekorių arba pasiuskit už ma
žą buteliuką ar $1 <M» dcl didesnio 
mumsi. /-)

FREEiMiL REMEDY CO,
17 Humboldt Avenuc. 

Boston 19. Mass.

gi prie tos progos galima bu- kalams aukų. Aukas galim;.

NAI JA GNIHMO METOIIA l’RA- 
š-U.INI.MI I SENU EIGV- 

Be operacijų ir vaistą
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais badais
Patarimai dykai. Jus ĮH-rsitikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na
tūralų gydymo metodą.

Dr. Wen worth, L M.
1761 Washington st.,

Priešais Nortnhampton 
eiaveito stotį.

_ Boston, Mass.
TeJephone Copley 9653-M

Valandos: Kasdien nuo 1 iki !> vakaro. 
Nedėldieniais nuo 'J ryte iki 

2 po pietų.

| f

j.
PIRMAS SO. BOSTONE

LIETUVIS fLUNBERIS
Bostonu ir apiclinkės lietuviai tur. 

projra nauikit's lietuvio plum'oerio pa- 
. tnrnavimu. Taipzi laikomi visokie 
t p'uniberiški reikmt nai, nuo mažiau

sio iki didžiausio dalyko.
Apart to. laikome pilnai geležini 

■tora 'isokiu tavuro, kas tik reikalin
ga dėl ra nu: peniu, aliejų, varnišiu-. 
vienu žodžiu viską.

Pertas $1.50 jral, 32.25 jral ir 
•ralionas Musų kainos yra žemesnės 
neiru kitur. l-f

GEO. LAI h \ITIS & (O..
162 Broadum. So. Bo<ton. Mass.
Tel.: So. P.o’-ton 2273-.M.

Męs Norim Jūsų Pasitikėjimo 
•Mes to atsiekiame suteikdami ju as t isinją pala;::.ivi:;vi ir i^.- a

tavom.ATMINKITE, KAD PAS MUS Y3A VIEN \ K 'INt VISIEMS. 
MES SKELBIAMĖS TEISIN''-'! IR NEi'Rf. AbDINĖ JAME. 
ATLANKYKITE MUSŲ KRAUTUVE IR JUS PAMATYSITE, 
KODĖL JUS PRIVALOTE PIRKTI PAS MUS.
Štai keletas bargenų, kuriuos rasit šioj krautuvėj.

SONORA PHONOGKAPH pirmiau $100. dabar <f,5 
NEPONSET RŪGS, antriniai 9x12 pėdu $10.50.
KŪDIKIU VEŽIOJAMOS KARIETIKsS $16.50.

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
Suvirs 45 metai Rakandą K rautu* e.

195 BK0ADWAY (-) SOUTH IJOSTO.N.

Vietinės Žinios
___ '■ : 

nė> galėtų sau rasti ant s - • 
nr.tvėc nr.s.oge. c;lėtu urit ’- 
rimo rasti. To lei m iegi nid i 
ir turėtų bu; sv' Li r<is sri- 
mo reik:d:'s.

Kalbėjo, da Kerdiejus, V. 
Jenkins, -J. Jankauskas, 

___ ____________Kuzmauskas ir kiti. Beveik 
dalvvavo beveik visi žvmes- visi pasisekė už Seimą. Ant 
ni veikėjai. Diskusijos*buv • pat galo konferencija išrin- 
gana gvvos ir užsitęsė iki 12 ko komisiją iš penkių asm> 
valandai nakties. Visų pir- nu. kad ji parašytų tam tik
ina kalbėjo adv. F. J. Bago- ‘ 
čius. Suglaudus, jo nuomo
nė maždaug tokia: Seim i 
buvo daug. Pinigų jiems iš
leista desėtkai tūkstančių. G 
kokios pasekmės? Po kiek • 
vieno seimo kildavo vis ašt
resni ginčai. Bet. imant iš k - 
tos pusės, jeigu tų ginčų n» - 
butų buvę, musų visuomenės 
protavimas butų daug dau
giau atsilikęs nuo progrese. 
negu jis šiandien yra. Taigi 
seimai turėjo ir blogų ir ge
rų pusių. Tiesa, šiandien nė
ra taip skaudžiai jaučiam j 
reikalo seimui, kaip, padė- 
kim, 1914 metais, kuomet 
reikėjo gelbėt nukentėju
sius nuo karo Lietuvos žmo
nes. Bet_užtai yra kitokiu 
reikalų. Štai, Amerikoje; 
mums gręsia išnykimas. Jei 
imigracija nebus paleng
vinta. tai į porą desėtkų me
tų lietuvių Amerikoje ne
daug teliks. Taigi reikia gel
bėt musų jaunimą nuo ištau- 
tėjimo. Ypatingai tuo turėtų 
susirūpinti musų profesiona
lai ir biznieriai, kurie daro 
sau iš lietuvių gyvenimą Be- 
to, Lietuvai reikia muzėjaus 

. rūmų, reikia geresnio uni
versiteto. Ar nebūtų gi gerai 
suvažiavus tuos dalykus ap
tarti? Seimas siūlomą šaukti

Konferencija dėl Visuotino 
Seimo.

Pereitos pėtnyčios vakarą 
Vaizbos Buto buvo sušauk
ta Lietuvių Salėj konferen
cija dėl pasitarimo ajtie pro
jektuojamąjį šaukti Visuo
tiną Seimą. Konferencijoj

Klaipėdos atstovų 
ičleistuvės.

Lietuvių Vaizbos Butas 
pereitą sąvaitę buvo suren- 

. ges svečiams iš Klaipėdos 

.{Krašto išleistuvių vakarėlį 

.ĮBethesdos salėj. Žmonių bu- 
;ivo 150. Gert ir valgyt buvo į 

valias visiems. Laike vaka
rienės buvo gražios muzikos 
ir dainų. Griežė brolių Žvin- 
gilų orkestrą, dainavo Buls- 
kis, Jankauskas-Jenkins ir 
p-lė Tataroniutė. Pastaroji 
taipgi puikiai paskambim 
pianą. Kiškis, kuris lank<- 
muzikos konsenatoriją. 
šauniai pagrojo ant smuiko. 

a Vakarienei baigiantie> 
prasidėjo prakalbos. Kalbė
jo svečiai klaipėdiečiai. Jan
kus ir Brakas. ir vietiniai: 
Venis. Gudas. Čaplikas. 
Šidlauskas, adv. šalnienė. 
adv. Bagočius ir Michelso
nas. Pirmininkavo V. Amb
rose. Svečiams. Jankui i 
Brakui, adv. Bagočius Įteikė 
atminčiai po auksinę plunk
sną dovanų nuo Bostonu 
Lietuvių Vaizbos Buto.

Susirinkusioji publika pri
ėmė rezoliuciją, ragindam. 
tų kolonijų lietuvius, kur 
Klaipėdos atstovai negalė-

Marti n..-
Gegužės 11 T- • 

kią išleist u v i raka; 
maršrutu Cnicag

Adoma> Braks
Vaizbos Butą' parengė gerb. Klaipėdos K ras’. • svečiams pui- 
eilės prakalbų Bostono apielinkėj gerb. sveč iai išvažiuoja su 

atgal į Klaipėdą.
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PIKNIKAS!
NEDĖLIOJĘ

30 d. Gegužės-May, 1926 
Rengia Pirmą Gražų Pikniką 

( ainbridge’aus ii So. Bostono Socialistai

Ant ALEKO FARMOS
(Ihnnlin Furm. Neupcnd)

\VH.SON STREET. NORHOCD. MASS.
Bus muzika ir Įvairiausi žaislui.

Kalbės adv. Bagočius apie vėliausius įvykius Lietuvoje. 
Vieta graži, ant ežeru kranto, gražiais medžiais papuošta. 

Gerbiamoji publika, malonės atsilankyt į šį gružų pik
niką ir gražiai pasilinksmint tarp savų draugu.

Kviečia RENGĖJAI.
< ambridge'aus lietuviai, kurie norės važiuot kartu, malo
nės susirinkt 10 vai. .yte prie Kooperacijos. 39 Portland 
street, Cambridge. Mass.
Ižystuniečiai. kurie norėtų važiuoti automobiliais, gali už- 
s registruot “Keleivio” Krautuvėje.

Jeigu lytų, piknikas bus perkeltas.

I

1
I

Kas butų. je;.
Bendras Komiu 
dos Lietuviam.' 
kriktų?

Kas butų.
L. A. Seimą? 
tus iš SLA. i

Kas butų, jeig 
nigai gaspadir.ių

Kas butų, jei, 
nieriai ir profesi 
bininkų reika!

Kas butų 
.para pi jonai

Kas butų 
munšaino :

PARDAVIMAI
KAS TURITE $4000

pirma* Ui* nupirk*
•ną Dm chįrotery 6 šeimyna 
m aud y pianai, ir ki-
unrsis. I.abai didelis jarda 
•a virs $2»»UO i metus Ka. 
>.5**«. Antrą mortgičių pn •

r \K>ii>roi> \
ią namas, m<»irniiėki įtai- 

i samiairrq. 2 karų irara- 
ininkaa Kaina Slš.'aai 1»- 
u fronte ir 175 Į*ed>a> iljrio 
e šiuo, adresu: 121)

Inhurn aU. R,>-.lr«»dak . Mas*

K a- i ■ .<. ų 
lai 

arba jo pirmininkui, šitokiulaPs;'• t':;- 
antrašu: Dr. J. L. Pasakai-' 
nis, 447 Broadvay. So. Bos-Iira,pa,ii - 
ton. Mass. Reporteris

ra išlaidų čia daug nepasi- : 
darys. Išvada: Seimą reikia ; 
šaukti.

Toliaus kalba Michelso- 
nas. .Jo nuomonė tokia: No
riausia Seimo pareiga, tai 
Įkurti prieglaudą pasenu- 
siems Amerikos lietuviams. 
Musų žmonės, kurie priklau
so prie pašalpinių draugijų, 
gauna tik pašalpą ligoje, bet 
neturi jokios apsaugos se
natvei. Tas draugijas reikia 
suvienyt ir bendrom spėkom 
nupirkti farma, kur musų 
senukai, netekę sveikatos ir 
neturėdami iš ko gyventi, 
galėtų rasti sau prieglaudą 
ir pasigaminti maisto. Be to. 
yra organizacijų, kurios turi 
savo namus ir kitokio turto. 
Tas turtas turėtų būt irgi 
apsaugotas, kad likviduo
jant kada nors draugijas jis 
netektų svetimiems. Jis tu
rėtų būt užrašytas kalbamai 
prieglaudai.

Gudas mano, kad tokiai 
prieglaudai kuniginės orga
nizacijos nepritars, nes ku
nigai organizuoja tam tiks
lui vienuolynus. Jis pataria 
rūpintis tiktai kultūriniais 
reikalais, rengti paskaitas, 
kviesti iš Lietuvos profeso- buvo lietuvių 
rius, ir tt. į d raugu, tokiu ir pasiliko. Ji; ’

V. Ambrose pritaria prie- ne vieną šimtinę yra paklc- 
glaudos idėjai, bet pataria jęS Lietuvos darbininkų rci- 
neužmiršti taip pat kulturi- kalams ir ne vieną prakalb 
nių ir tautinių dalykų. Jis tam reikalui yra pašventęs 
mato reikalą kelti lietuvių ,j0 prakalba, pasakyta Cam 
vardą, ginti jaunimą nuo iš- bridge’aus socialistų pa 
tautėjimo, remti pasižymė-' rengtame Pirmosios Gegv 
jusius lietuvius aktorius, žės apvaikščiojime, palik 
kelti sportą, ir tt. gilaus

Michelsonas aiškina, kad kuosc.
tokiems dalykams visuoti
nas suvažiavimas nereika
lingas. Viena, tokiais ab-, 
strakčiais klausimais neuž-

Smulkios žinelės.
Žiurinskas su Skatiku nu

pirko mirusiojo Simokaiču 
kriaučių dirbtuvę, kuri ran
dasi ant Bioadvvay. Kadan
gi abudu yra seni ir patyrę 
kostumeriški kliaučiai, tai i 
užsakymų gauna nemažai.

mylėtų ii 
kimus

Ka
mus
jos daktai

Svirplys.

Aleknos ir Greviškio gele
žinių daiktų ir maliavų 
krautuvė (Flood Squan 
Hardvare) daro gerą biznį, 
nes kostumeriai tenai rand; 
gerą ir teisingą patarnavi
mą. _______

Vincent B. 
(Ambrozaitis) 
perkėlęs savo real estate i: 
insurance ofisą Į “Keleivio"1 
namą, nes čia biznis jam ei
na daug geriau, negu seno b 
ivietoj. V. B. Ambrose yra! 
vienas iš inteligentiškiausių 
ir sąžiniškiausių agentų Sn.' 
Bostone. VISUS K\ ?E< i Vi 

Daugelis lietu\ 
ivokatas F? J. Bagočius kai. T’ nuosa;
juuvo lietuvių darbininkų l-vs H;:.'' ,T' .

tos pasek r. .e - \ i
trūksta patyri m-> t 

Su'oat'i.ie. (icg iži' 
musu krautuvė u 
vadina 
tam t k i i Pento 
siusti iš dirbtuvė 
monstruos geriausi < . 
nišių. Carmot Ena 
Ground ir M nazch P< 

lai y ra puiki p >1 * 
pasinaudoti atsiia'n . 
pažįstant su pentim:

SAMPELIA1 DYKA 
mieji 200 atsilank: ■ 
dykai < armot Fo> 

Kas butų, jeigu Sandaros Tad buk pirmas:
Politinis Iždas iš surinktų1 dovana.

it?

Kas butų, jeigu p. Iv 
interesuosi plačios visuome- Lietuvių Vaizbos 
nes, o antra, dėl jų sunku “memberiu" paliktų?” 
butų ir susitaikyt. Jei norim.' 
kad seimas pavyktu ir ture- 
tų liaudies pritarimo, tai jo iiau<|ininkams auku atskai 
dienot\a’,Ken reikia pastaty
ti tokių sun auv i ų s Kurių 
butų apčiuopiamos zmo-į Kas butu. „ _ 
nėms naudos. Steigimas ra” rimtą ir pastovų redak-' 
prieglaudos, kur musų žm<>- torių įsigytų'’

PARSIDUODA PIGIAI
karpi*rių r.ama
Uustąne. zPsa- 
ir pianai; »!• 

SąriišrAei reiki; 
Tarnams, t xiei kreip 

> adresu: (211
ZRIETA l’I.EVOKIENt 

>adway. So. Boston. Mas- 
?oMon 1273-W

BARGENAS!
Į nešt $400.

r.ų. >5 kambariu, -u 
ršmas. Kaina

137, Dorrhe^ter st
S.. B-Mass.

a u j

Kas nori pirkti gerą auto
mobili pigiai, kreipkitės pas 
J. Neviacką, 255 Broadway, 
So. Boston.

PARSIIH ODA l’l I RI IMIS, 
stalai, su mažu įnešimu. Klau.- 
k it.
72 Bekus *l.. So. Bo-t<»n.

t

REIKALAVIMAI. 
Reikalingi Karpenteriai.

Reikalingi 4 darbininką• • • _prie butlavojimo. kad ir n 
ekspertai. Kreipkitės pas 

TITUS P. GREVLS
395 Broadway, 

Tel. So. Bo.<on 2340.
KI.IA M.l\«.l !» \RHIXIXK \l 
ir i t
re^t'»rar u-<. Ti 
n inkai i
'in*

MRS
Ui.! Slan’ford

alir 
j* i

(įOP.AI^KA 
st.. Bovton.

DORCHESTEK (LOTHING
SHOP.

Vyrams ir moterims daru siu
tus.. overkautus ant užsakymo, i 
Senas drapanas išvalo garu ir 
prosija. Moterų šilko ir velteto 
šutų daru speciaiišką darbą.

1851 DORCHESTEK AVĖ..
DORCHESTER. MASS. 

Sa*ininka.> Marti* Valiulis.
Tel.: Coiumbia 3240. (20) |

ŠALČIAI SUGADINO 
DAUG ŠILKO.

Šalčiai Japonijoj sunaiki- 
.no labai daug šilkvabalių. 
šilko augintojai turės pa
kelti didelius nuostolius.

STRAND TAILORING CO

rsitikri^ . ** 
i'asib u.adi*

imi d abuziu.- mo 
om ir rusina m
ie *

Mulai tik S 
pn r>

South End Hardware Co.
iM PONT FLAT M ALI. n aliava. (.alinna - <1.00

Spalvų ir balta; apskaitoma, jos su vienu galionu 
dengia du sykiu 100 keturkampiu pėdu.

EEN ANNE (J.DSS MALI W A. Galionai >2.2' 
'palvu ir balta, dėl vidau - i*- iš lauko; 1 o.ra veri ė.

3ARGENAI ANT GERO VARNISIAUS
H \NTK FLOOR VARNTSH SI.OO vertė . < ai. >2.2.'> 

\TLANTK OUTSIDE SPAR $4.00 įertės. Gal. S2.50 
RAUDONA STOGŲ E ALIAVA. Galionas 98c 

M \I lAVOJIMI I ŠEPEČIAI — ĮVAIRU Rl šll 
—ŽEMUS KAINOS

i" už .59c.. oP” už 15?. ir šimtai kitu harger.....

\ukstcs rūšies plieniniai plaktukai ............................t,;K.
'.EKTRIKINIAI PROSĄ1, maži, tinkavai stuboį ir 

kelionėj ...................................................................... Š1..J9
• tl KAMŠ MAŠINIUKĖ, gvarantuota .................. <>sv

' T LANKYKITE MUSU
!• \RGENŲ BEISMEN-

■ Ą APŽIŪRĖT ŽEMU 
KAINŲ VIRTUVĖS 
DAIKTŲ.

DAUG DAIKTŲ YRA STEBĖT NA< 
ŽEMOMIS KAINOMIS.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Jeigu ką nori pirkti, ateik į 
Elovd Stj.Harduare Co. Ten gnu 
si visko, ka, tik prie namip rei
kalinga. Mes užlaikome vuokių 
Įrankių, tui-ių, taipgi visokių 
pertų, varr.i.-ių. stiklą*, pletsteno. 
cemento Supirštu* daiktu* nu
vežam j namus.
FLIJOD SU. HlkPU IK E CO 
i'M Bruad»sy, >•-

Tarpe 1 ir K Kalvių.
TeL Su. Bo-ton 2700 M.

Sattaiakai.
t J. Aleksa ir J Gretiška.

visokias noiuEmę 
«imis 

Ihfert 2 L .
PARDUODAM TIESIOG JUM* 
MNLOIUM. «AIM ATIMU L» 
PllPtS ir PRITAIKINTOJI S

rrztr

Geriausias taveras pigiausia kaina. 
TeL Ra j markei 411M» ir 1191 

Boston Plumbme & Lightin? 
Sopply Ca.

147 Portiand SU Netoli No. SiaUun, 
«»os if>N

<
f




