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Lietuvos Vyriausybė
Išsižada Klaipėdos.

------------------ I
UOSTAS ESĄS GRĄŽb ; 
NAMAS VOKIETIJAI, I

Derybos dėl plukdymo mii- 
lco Nemunu buvo vedamo* 
su lenkai* Kopenhagoje.

Šiomis dienomis Danijos 
sostinėj Kopenhagoj buvo 
Eradėtos tarp Lietuvos ir 

enki jos atstovų derybos su
tvarkymui plukdymo miško 
Nemunu i Klaipėdos uostą. 
Apie tas derybas Lietuvos 
Atstovybė Washingtone pri
siuntė mums šitokį Eltos 
pranešimą:

Derybos prasidėjo 1 rugsė
jo dieną. Pirmam posėdy 
buvo išrinktos plukdymo, 
susisiekimo ir kitos komisi
jos.

Plukdymo komisijos po
sėdyje 2 rugsėjo lenkai 
griežtai pareikalavo, kad jų 
sielininkai (plukdytojai) 
butų leidžiami Nemunu per 
Lietuvos žemes iki pat Klai
pėdai, ir kad prie to da Klai
pėdos uoste jiems butų duo
tas plotas jų laivams ir sie
liams (plukdomam miškui) 
laikyti.

Konsuliarinės protekcijos 
komisijos posėdyje 3 rugsė
jo lenkai pareikalavo sau ir 
konsulato Klaipėdoj.

Lenkams buvo įteiktas 
Lietuvos paruoštas pašto, 
telegrafo ir telefono susi
siekimo projektas.

Plukdymo ir sielininkų 
klausimas diskusuoti nepa
baigta.

Lietuvos delegatais buvo: 
Sidzikauskas, Naruševičius, 
Skardinskas ir Norkaitis. 
Lenkų delegacijos pirmi
ninkas buvo Wasilewski

Tai tiek praneša Elta.
Dabar Associated Press 

žinių agentūra praneša iš 
Tilžės, kad delei ekonomi
nių sunkumų Lietuvos val
džia esanti pasirengusi grą
žinti Klaipėdos Kraštą Vo
kietijai. šitokia žinia buvusi 
paskelbta Tilžės laikraš
čiuose. Prie to da priduria
ma, kad esą manoma persta
tyti visa Rytų Prašų siena.

Nejaugi tai butų tiesa?

LATVIJOS KOMUNISTAI 
RUOŠĖ SUKILIMĄ.
Rygos žiniomis, pereitą 

sąvaitę Latvijos politinė po
licija suėmė 70 komunistų 
agitatorių, kurie ruošę Mas
kvos nurodymais sukilimą 
Latvijoj. Jų tikslas buvo nu
versti dabartinę Latvijos 
valdžią, apskelbti proleta
riato diktatūrą ir pasikvies-

ANGLAI SU TURKAIS 
PEŠASI TAUTŲ LYGOJ. I

i

Tautų Lygos taryboj pe-, 
reitą sąvaitę buvo daug dip-: 
lomatiškų ginčų apie tai, ar) 
turtinga žibalu buvusioji 
Turkijos Mozulo provincija i 
turi būt sugrąžinta naujai 
Turkijai, ar priskiita pi ie . Qymnosofįgtai gvvena visi*- 
Irano, kulis dabar yra po į nuOgj j* valgo žalią 

maistą.
; “United News“ žinių agen- 
jtura praneša; T — 1 — 
i kad Anglijoj, 
į linkėj, netoli 
susitvėrė iš 5(1 
rų kolonija, 1 
žįsta jokių drapanų, 
lonijos nariai,

Anglijos globa. Turkijos už- • 
sienio reikalų ministeris 
Tiufik Rušdi Paša pradėjo 
kaltinti Angliją, kad ji nori 
pasiglemžti Turkijos gamtos 
turtų šaltinius ir, kad Turki
ja tam nesipriešintų, daro 
karinio laivyno ir orlaivių 

Anglijosti raudonąją armiją, kad I demonstracijas.
prijungtu Latvija prie Rusi-1 kolonijų ministeris Amery 
jos. Pas kai kuriuos suimtus 
komunistus atrasta Trečiojo 
Internacionalo įsakymai ir 
planai, sulyg kurių turėjo 
būt vykinamas sukilimas. 
Sukilimui įvykus, Latvijos 
armija tuojaus turėjo būt 
paleista namo.

PLĖŠIKO JOČIO BYLA
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Kariuomenės Tei
smui tenai tapo perduota 
plėšiko Jočio byla. Polici
jos tardomas Jočys prisipa
žinęs prie 21 plėšimo, pada
ryto šiais metais. Be to da 
jis daug žmonių apvogęs ir 
du pirkliu nužudęs ties Šiau
liais 1919 metais, o 1920 me
tais nužudęs Šiaulių gyven
toją Tamošaitį. Jočiui grę
sianti mirties bausmė.

Kaip rodos, kalbamas čia 
Jočys yra klerikalų vado 
Jočio giminaitis.

LATVIAMS TRŪKSTA
LAUKO DARBININKŲ. .

Atėjus darbymečiui Lat
vijoj jaučiama didelė lau
kų darbininkų stoka, šiena- 
piutės metu darbininkui mo
ka po 300 latviškų rublių per 
dieną su visu išlaikymu. 
Nors" ir tokiomis sąlygomis, 
vis dėl to Latvių ūkininkai 
darbininkų negauną.

ORGANIZUOJA SPECIA
LI POLICIJĄ PRIEŠ 

KOMUNISTUS.
Anglijos vidaus reikalų 

ministeris Joynson-Hicks 
nutarė organizuoti raitą po
liciją, kurią butų galima pa
šaukti kiekvienam “reika
lui,“ kuomet tik pasirodys 
visuomenės ramybei pavo
jus. Nora aiškiai nesakoma, 
bet visi supranta, kad šita 
policija organizuojama 
prieš komunistus, kurie nuo
latos kalba apie “revoliuci
ją”

Komunistai padėjo Ang
lijos buržuazijai nuversti 
darbininkų valdžią, o dabar 
toji buržuazija rengiasi 
jiems kailį išperti.

ANGLIJOS DARBININ
KAI ŽADA SULAIKYTI 
KARĄ STREIKO PA

GALBA.
Ottavvos mieste pereitą 

sąvade susirinko Kanados 
darbininkų 1 i-n^resas, ku
riame dalyvauja ir Angli
jos geležkelieč’ų unijos sek
retorius Waldc-n. Kalbėda
mas apie imperialistinę ka
pitalistų politiką, jisai pa
reiškė, kad ateiti vėl
diena, kuomer in-.perialistai 
užsimanys sukeli? Europoje 
karą. Bet Anglį jos darbinin
kai yra jau tiek organizuoti, 
kad karą gali s. laikyti. “Jei
gu jie eis į ka’?, mes ap
skelbsime gen. ralį streiką ir 
sustabdysime industrijos ra
tus. Karo tada nebus,“ pasa- 
3ė Walden.

<*♦

AIRIJOJ POLICIJA MU
ŠASI SU ANGLIAKA

SIAIS.
Iš Dublino pranešama, 

kad tarp policijos ir strei
kuojančių angliakasių, ku
riems vadovauja žinomas 
airių radikalas Larkin, pe
reitą sąvaitę Įvyko kruvinas 
mušis. Policija šaudė iš re
volverių, o streikieriai svai
dė bonkomis ir akmenais.

teisinosi, kad Anglija da
ranti tiktai paprastus ramy
bės laikų manevrus Vidur
žemio juroj, ir Tuikijai visai 
negrumojanti. Ginčas neuž
baigta.

BULGARIJOS KARALIUS 
ESĄS UŽNUODYTAS.
Romos laikraštis “Gior- 

nale D’Italia“' išspausdino 
žinią, kad Bulgarijos kara
lius Boris esąs užnuodytas 
ir sunkiai sergąs Vanioje, 
kur esą pasaukti keli specia
listai daktarai.

Šitas atsitikimas esąs la-j 
bai slepiamas ir apie jį suži
nota tiktai iš karaliaus se
sers, kunigaikščiutės Eudok- 
sijos lupų. Nuodai karaliui 
buvę pąduoti su valgiu ir 
buvę prirengti Bulgarijos 
militaristų lygos, kuri norin
ti Borisą prašalinti dėlto, 
kad jis nepasirašęs mirties 
nuosprendžio keliems ko
munistams, pasmerktiems 
sanrišy su katedros eksplio- 
zija. Karalius esąs tos nuo
monės, kad deį tos eksplio- 
zijos militaristai perdaug 
jau išžudę žmonių.

PRANAŠAUJA VOKIE- 
ČIŲ-AUSTRŲ SĄJUNGĄ.

Harvardo Universiteto 
profesorius Hart pareiškė 
Vienos laikraščio “Abend- 
blatt“ korespondentui, kad 
Austrija ir Vokietija turės 
susivienyti. Jis sako, kad tos 
dvi šalįs kalba ta pačia kal
ba, turi tuos pačius reikalus, 
per. amžius gyveno vienoj 
imperijoj ir jos turės vėl su
sivienyti.

VERA CRUZ POLICIJA 
SUSTREIKAVO.

Meksikos uoste Vera Cruz 
sustreikavo policija. Darbi
ninkai taipgi streikuoja. 
Tvarkai daboti pašaukta ka- 
riumenė. Darbininkų orga
nizacijos boikotuoja svetim
šalių firmas. Darbdaviai or
ganizuoja “Sąjungą Kapita
lui Ginti.“

____________________ i

! NEAPKENČIA AME
RIKONŲ.

| Peru respublikoj (pietų 
Amerikoj) labai neapken
čiami Suvienytų Valstijų 
žmonės. Pastaromis dieno
mis tenai buvo net riaušių 
prieš amerikonus. Neapy
kanta kilo dėlto, kad tarp 
Peru ir Chile respublikų ei
na aštrus ginčas dėl Tacna- 
Arica provincijų, o prezi
dentas Coolidge, pakvies
tas tą ginčą išrišti, nutarė ; džiuose taip kaip jis buvo 
pavesti jį pačių žmonių nu-;iki šiol, nežiūrint kad baž- 
balsavimui (plebiscitui), ii‘[nyėios kelia didžiausį lermą 
šitą reikalą dabar tvarko prieš Darvvino teoriją. Pa- 
plebiscito komisija, kurios. klausimas buvo išsiuntinė- 
galva yra amerikiečių gene-i tas iš Washingtono 35- 
rolas Pershing. Peruviečiaižioms firmoms, kurios

, .. . .. _ _______ ________ univer-
valgo nevirinta maistą. Jie; jų nenaudai, ir todėl jie ne- sitetams ir kolegijoms rank- 
vadina save f t " h.—------- .............................................................................
tais.“ Pamatfcė 
(mokslo) m i it i; 
kad žmogus nu

Gyvena kaip Adomas 
ir Jieva.

NAUJAS KULTAS NE
PRIPAŽĮSTA JOKIŲ 

DRAPANŲ.
------- -------

iš Londono, 
Sussex apie- 

jui-ių kranto 
vyrų ir mote- 
uri nepripa- 

Visi ko- 
vrai ir mote-

Didžulis Orlaivis ‘Shenandoah’ 
Plyšo Padangėse.

DARWINAS PASILIEKA;
MOKYKLŲ RANKVE- I

D21UOSE.
Amerikos knygų leidėjai 

yra nusistatę palikti Darwi- 
i no mokslą mokyklų rankve-

ris, gyvena visiškai nuogi ir; mano, kad plebiscitas išeis į spaUsdina Ameriko; _ i...................... t* iv. ‘ F . . ■» i
kurie vedžius, ir didžiuma jų atsa

kė, kad keliamo fanatikų 
x-------- , „„ .----------- - į triukšmo jos nepaiso ir evo-
kad žmogus ’turi gyventi ^RJ^O^y^ST^Ą^UO iliucijos mokslo iš leidžiamų 

^r'T’‘ ■T , Z,,ZA i savo knygų nemeta.
I

t “gymnosofis- i kenčia amerikiečių, 
ė jų kulto,tą plebiscitą vykina, 
is yra tokia, ! -------- ——-

.jį gamta sutvėrė, j REUMATIZMO. i savo knygų nemeta.
sta|p netoli jūrių, p0 keturiu metų bandv-i ----------------

ir tenai mo> Gustav Paul, Vfe-1 KAM NELAIMĖ, O KAM 
ryto visi nos skiepymo instituto di-j PELNAS.

nuogi nubėgą į juras išsi- rektorius, " paskelbė pereitą; Kiek pas amerikiečius yra 
maudyt, bet išsimaudę rank-sąVaitę daktarų suvažiavi- j biznieriško apsukrumo, tai 
. ........... aU‘ime, kad tikią'parooo neiann 

nepnfriigtų kuno.mudą reumatizmui gydyt,; “Shenandoah, 
van jns jie nusi-. nuo kurio ligi šiol vaistas ne-1 ta saVaitę ply 
sokipedami ir be-,buvo žinomas. D-ras Paul!;r nukrito su ži

; sako, kad jis gydė 600 ligo-:
' nių, sergančių visokiomis1
■ reumatizmo formomis, ir 
visus išgydė. Jisai gydo šitą 
ligą įskiepydamas į odų tu
berkulino.

taip, kaip jį gamta sutvėrė. 
Jie turi pasistį 
keliatą kempių 
vena. Anksti fe

ir tenai gy- mo> p-ras Gustav Paul, Vie-; KAM NELAIMĖ, O KAM

šluosčių nevaitoja, kad au
deklas i
Išėję iš 
džiovina 
giodami. /

I Vyrai, važiuokime prie 
tos kolonijos prisidėti!

ATEIVYBĖ SUMAŽĖJO 
69 NUOŠIMČIAIS.

Paskelbtos imigracijos 
skaitlinės parodo, kad pas
kutiniais imigracijos metais, 
pasibaigusiais šios vasaros 
30 birželio dieną, ateivių 
Amerikon įvažiavo 69 nuo
šimčiais mažiau, negu 1923-
1924 metais. Išviso 1924-
1925 metais įvažiavo tik! 
201,586 ateiviai; gi 1923-į 
1924 metais, įvažiavo 630,-Į 
107' Italų, graikų, vengrų, ■ 
bulgarų, lietuvių, jugo-sla- 
vų, kiniečių, portugalų ir ru
munų daugiau per tuos me
tus iš Amerikos išvažiavo, 
negu Amerikon įvažiavo. 
Italų išvažiavo 27,151, o įva
žiavo tiktai 6,203.

14 LAKŪNŲ UŽSIMUŠĖ, 
KITI IŠLIKO GYVI.

Baliunas buvo skaitoma* 
saugus ir nesunaikinama*.
Amerikos laivyno karinis 

baliunas “Shenandoah,” ku
ris buvo vadinamas “oro 
karalium,’’ pereitą sąvaitę 
iškilo į padanges ir tenai 
plyšo į tris dalis. Keturioli
ka karininkų ir mechanikų 
užsimušė ant vietos, o 2 sun
kiai susižeidė.

Orlaivis buvo gerai išban
dytas ir buvo skaitomas ne
sunaikinamas. Iš kokios 
priežasties jis truko, tai iki 
šiol da neišaiškinta. Iš pra
džių buvo manoma, kad jį 
trenkė perkūnas, bet vė
liaus šita teorija atmesta. 
Veikiausia jį bus sulaužęs 
smarkus vėjas. Nes perlėkus 
per Ohio upę baliunas įsirė
žė į pašėlusį oro sukuri, ku
ris pagriebęs iškėlė jį nuo 
3,000 iki 6,000 pėdų nuo 
žemės. Vėjas putė 70 mylių 
greitumu, o tokioj vėsuloj 
joks orlaivis išsilaikyt nega
li.

Iškilęs 6,000 pėdų, -“She<— 
nandoah” staiga subraškėjo 
ir truko į tris dalis, tartum 
jį butų kas žirklėmis perkir
pus.

Kontrolės narvas, kuris 
kabojo su karininkais ir me
chanikais ties viduriu ba- 
liuno, tuoj nutruko ir nukri
to žemėn kaip akmuo. Pas
kui nukrito ir baliuno vidu
rys. Užpakalis nusileido 
lengviau ir kai kurie buvu
sių tenai žmonių išsigelbėjo. 
Gi baliuno priešakis po 
sprogimo šoyė d a aukščiau į 
viršų ir iškilo ligi 7,000 pė
du. Jis lėkė da 12 mylių ir 

šio baliuno pažiūrėti. Ju kai- Paskul. P°.vaĮlal nusileido.

(me, kad jis suradęs tikrą‘parodo nelaimė su orlaiviu 
x l „ kuris perei

tą sąvaitę plyšo padangėse 
i ir nukrito su žmonėmis Ohio 
■ valstijoj.

Kada apie šitą katastrofą 
pasklido žinios, tai žmonės 
iš visų pusių pradėjo trauk
ti pėsti ir važiuoti į nelaimės 
vietą, kad savo akimis pa
mačius sunaikintą oro milži
ną, kuriuo taip didžiavosi 
šios šalies valdžia.

“Shenandoah,’’ kas indi- 
jonų kalboje reiškia “žvaig
ždžių Duktė,“ plyšo į tris 
dalis ir tos dalis nupuolė 
viena nuo kitos už kelių my
lių. Farmeriai, kurių lau
kuose tos dalįs nukrito, tuo
jaus susigriebė, kad čia yra 
gera proga pasipinigauti. 
Jie atsistojo ant kelių ir pra
dėjo imti įžangą iš tų žmo
nių, kurie atvyko susprogu- 

na buvo 25 centai nuo as- cla z™“5, b?v*lk
mens. arba 1 doleris nuo audv.,s“.,sl‘ko ‘!k kal ku;
tomobiliaus. Oras buvo la-, ™ kuom*t
bai karštas ir suvažiavę 
žmonės labai ištroškę gerti; 
farmeriai nutarė išnaudoti, 
ir šitą progą: jie pastatė ce- ■

t

ŽADA TAKSUOTI FRAN- 
CUZŲ KAPITALUS.

Francuzijos finansų mi
nisteris Caillaux apskaito, 
kad valdžios išlaidoms pa
didėjus, o pajamoms suma-j 
žėjus, 1926 metų biudžete 
bus apie 3,460,000,000 fran
kų nedatekliaus. šitą skylę 
jis tečiaus tikisi užlopyt aj>- 
kraudamas didesniais mo
kesčiais stambųjį kapitalą. 
Jisai pataria įvesti progre- 
syvį mokestį ant pajamų 
nuo invesdintų kapitalų, ku
ris duotų valdžiai iš tokių 
pajamų apskritai 40 nuo
šimčių. i

RUSAI ANT SACHALINO 
GREITAI JAPONĖJA.
Sovietų atstovybė Japo-j 

nijoj išleido pranešimą, kad 
apsigyvenę ant Sachalino; 
salų rusai greitai japonėja. i 
Vyrai ir moterįs dėvi kimo-! 
nas ir medines japonų klum-1 
peš. Jaunoji kaita jau mėgs-; 

i ta geriau ryžius, negu duo-, 
i na, ir vaikų net veidai pane-’ 
ši į japoniečius.

i 
i
I

MIRĖ VIVIANI.
Šį panedėlį mirė Rene Vi- 

viani, buvusis Francuzijos 
premjeras, didis kalbėtojas, 
teisininkas ir politikas. Mir
tis jį pasiėmė Malmaisono i 
sanatorijoj, netoli Paiy-! 
žiaus, kur jis gydėsi jau nuo ■ 
poros metų. Velionis buvo 
pažangus žmogus ir jaunes-Į 
nis būdamas aiškiai šimpa-' 
tizavo socialistams.

ČEVERYKŲ FABRIKAN
TAS UŽSIMUŠĖ.

Haverhill, Mass. — šio
mis dienomis čia mirė vietos 
čeverykų fabrikantas Aus- 
tin Ruddock, kuris jodinė
damas nukrito nuo arklio ir 
nusilaužė sprandą. Tas ir 
buvo jo mirties priežastimi, dviejų frančuzų karininkų.

FRANCUZAI SUŠAUDĖ i 
11 SIRIJONŲ.

Sirijoj franeuzai sušaudė;
11 žmonių už užmušimą _ •

• i

NUŠOVĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ

Prie Flushing’s ežero, ne
toli Lou ellio, Mass., prohi- 
bicijos agentai užklupo tūlo 
Mailhoto kempę, kur pasta
rasis varydavo degtinę. 
Mailhot nenorėjo prohibici- 
jos agentų į savo kempę įsi
leisti ir pradėjo šaudyt. A- 
gentas Mulcahy tapo sun
kiai sužeistas ir nuvežtas 
Lovveliio ligoninėn mirė. 
Mailhot dabar suimtas už 
žmogžudystę.

UŽ DEBESŲ TIESIA AU
TOMOBILIAMS KELIĄ

Montanos valstijoj, kurios 
kalnai skrodžia debesius, 
valdžia tiesia automobi
liams kelią per Glacier Na- 
tional Parko kalnus. Kelias 
bus žinomas “Sky Line Dri- 
ve” vardu ir keliose vietose 
eis viršum debesų. Suvieny
tų Valstijų valdžios inžinie
riai dirba ant to kelio jau 
keliatą metų, ir sakoma, kad 
1928 metais jis busiąs pa
baigtas.

ANGLAI NEDUODA 
KLAIPĖDAI PASKOLOS.

Buvo prašoma Klaipėdos 
firmų paskolos Anglijoje 
miško prekybos ir pramonės 
reikalams, bet Anglų firmos 
atsisakė kreditų duoti. tuvos ir Rusijos.

i

!

orlaivis besileisdamas 
kliudė keliose vietose 
džius.

I Baliunas svėrė išviso

'vinėio vandenį po-10 centų k9.° £P,e 2,000,000 kubinių 
už stiklą. Tuo budu į vieną . h.e '?

■ dieną kai kurie pasidarė po ! >uola $1,»00. Helium yra 
‘telis šimtus doleriu. (lengvas gazas, kuris kelia

į baliuną, bet jį labai sunku 
■ pagaminti ir užtai jis labai 
• brangus.
I
I

uz- 
me-

i
I 75,- 

rei-

už stiklą. Tuo budu j vieną 
dieną kai kurie pasidarė po 
kelis šimtus dolerių.

RADO ŽMOGAUS 
LAVONĄ UPĖJ.

Haverhill, Mass. — Perei
tą sąvaitę vaikai čia paste
bėjo Merrimack upėj žmo
gaus lavoną. Ištraukus jį pa
sirodė, kad tai Walter Ro- 
berts, kuris kelios dienos at
gal buvo prapuolęs be jokios 
žinios. Manoma, kad jis bus 
prigėręs per nelaimę.

PAŠKEVIČIUS UŽMUŠ
TAS AUTOMOBILIUJE.

Keli vyrai pereitą sąvaitę 
nuvažiavo automobilium iš 
Cor.necticut valstijos į Ncvv 
Yorką savo draugų aplan
kyt. Jų automobilius Ne v; '.

FORDO TURTAI SIEKIA 
BILIONO DOLERIŲ.
Išleistas Fordo kompani

jų raportas parodo, kad jų 
turtas virai ja $1,000,000,-Yorke susimušė su miesto

vandens departamento tro-jooO. Viena tik Fordo Motor 
ku ir toj nelaimėj tapo su- Co. turi $644,(524,468 turto,
žeisti 4 žmonės. Tūlas Ignas reiškia 170 milionų dau- 
Paškevičius (gal lietuvis), gjau negu ji turėjo metai at- 
kuris buvo tame automobi- įai. Kitos gi Fordo kontro- 
liuje, tapo užmuštas ant vie- fiuojamos kompanijos turi 
tos. Jisai paėjo is Ansonia, apįe Kita tiek. 
Conn. Policija automobi-! 
liaus šoferį areštavo, i 

i važiavęs per miestą greitu- 
jmu 40 mylių į valandą.

”±SJ‘S' JUODVEIDIS UŽMUŠĖ
DARBDAVĮ.

Attleboro miestely, netoli 
, tapo areštuotas 

juodveidis darbininkas Bry- 
ant, užtai kad nušovė savo

LIETUVA IR RUSIJA PA-SUDEGĖ KAVALERIJOS Bostono, 
SIKEIS POLITINIAIS 1 i. ..

KALINIAIS.
Kaip teko patirti iš tikrų šal- pereitą sąvaitę _ _ _
tinių, dabar vyksta paruo- vienytų Valstijų kavalerijos voidj. Areštuotasai prisipa- 
šiamieįi darbai pasikeitimui arklydė, kurios pastatymas žįsta prie kaltės, bet sakosi 
politiniais kaliniais tarp Lie-4 metai atgal lėšavo $15.000. šovęs d”’iyb.vi _

ARKLYDĖS.
Amherste, netoli Bostono,

.. -----sudegė Su- darbdavį Greeną, irgi juod-

Arkliai buvo išgelbėti.

. bet sakosi
> darbdavį gindamas 

sc.vo gyvastį.



B APŽVALGA 0
ŠVF.NTO JUOZAPO PIK- tuvę parduotas ant jo užau- 
NINKAS SU “KIAULYS- ga da SI 5.95.

Į Tai kas gi šitą pelną pa- 
klausia bovelnos au

gintojų organas. Ir muito 
: “American Econo- 

i šita klausima neatsa- * * ♦

TEMIS.”
Švento Juozapo brostvos n!ia/ 

organas “Darbininkas” nu- g “*' 
siskundžia, kad juozapie- ’̂.nėjas 
čiai buvo surengę Lowellyje JniSt 1 
pikniką, ir štai kas išėjo:

“...buvo surengti šokiai jau
nimui. Kadangi buvo gerai iš- 
garsyta, tai jaunimo priužė 
daugybė. Ateina laikas, kadai

' ko.
j

DĖL LIETUVOS PANAI
KINIMO.

.. .............Chicagos dienraščio “Tri- 
muzika turi pradėti groii. o hune korėspondentas^para- 
muzikantų nėra. Laukia valan
dą — vis nėra. Laukia ir ilgiau 
—kaip nėr, taip nėr. Paskui ta
po pastebėtas nuošaliai darže 
muzikantų vadas. Jis ir jo mu
zikantai be instrumentų. Taip 
tai skaitlinga, didžiulė minia 
turėjo skirstytis. Ir išeina ren
gėjams nuostoliai, o jaunimui 
apsivylimas.

“Antra kiaulystė rengėjams I 
padaryta pavidale Įsilaužimo ir 
vagystės. Sode yra modemiš
kai Įtaisytas buferinis namas! 
su skiepu. Į tą skiepą išankstoi 
sugabenama visi reikalingi da-į 
lykai. Nors skiepo durys tvir- i 
tos. užraktai drūti, ir šiaip jau 
bomai vargu galėtų Įsilaužti. 
Bet naktį iš subatos i nedėlią 
skiepo durys besančios išlauž
tos ir daiktų pavogta ir suba
dyta už keletą, desėtkų dolerių, i.

“Trečia kiaulystė buvo pa
daryta tą pat naktį. Netoli dar- i 
žo kelias besąs akmenais už
verstas.“
Vadinasi, švento Juozapoj 

piknikas išėjo su “kiaulystė- j 
mis.” Žinoma, didžiausia j 
“kiaulystė” 1— tai išvogimas 
“gero štofo” iš skiepo. 
“Darbininkas,” suprantama, 
kaltina užtai “bedievius.” 
Bet mums rodos, kad tai bus 
pačių juozapiečių darbas, j 
nes jie ir yra tie “pilnieji' 
blaivininkai,” kurie skiepus 
valo. Tai viena. Antra, kas 
gi iš pašalinių galėtų žinoti, 
kad kur ten skiepe yra įtai-' 
sytas bufetas?

šė straipsnį, pranašaudamas 
i Lietuvai galą. Jisai sako, 
kad Rusija ir Lenkija ruo
šiasi prie karo, kad į tą karą 
busiančios įtrauktos Pabal
tijo* valstybės, ir kad Lietu
va busianti per tą karą pa- 

;naikinta (likviduota).
i “Naujienos” abejoja, ar 
Į tas korespondentas nebus 
j tik keno pasamdytas taip ra
šyti, nes—

“Kai kurie Amerikos pini
guočiai žada duot Lietuvai pa
skolą statybos reikalams, tai 
juos jisai ir bando sulaikyti*? 
Pranašaut Lietuvos “likvida
vimą” šioje valandoje iš viso 
nėra jokio pamato, nes pasku
tiniu laiku tenai nėra nieko 
ypatingo atsitikę, dėl ko reikė
tų susirūpinti Lietuvos likimu.

“Mes nemanome, kad Lietu
va butų “likviduota.” jeigu net 
kiltu tarp Rusijos, Lenkijos ir 
Pabaltijos valstybių karas. 
Kas galėtų Lietuvą ar.eksuot? 
Lenkija? Bet ji jau springsta, 
tomis svetimų tautų teritorijo-j 
mis. kurias ji iki šiol suspėjo • 
apžioti. Latvija? Bet Latvija 
yra permaža. kad galėtų prary
ti Lietuvą, ir jai pačiai kinkos 
dreba, kad neatsidurus kieno 
nors nasruose. Rusams Latvija

j sitikime rusai \\ iki.,u>ia gerin-; darbu bylas siųsdavo ne tuo- 
i tąsi Lietuvai ir siūlytu jai Vil

nių.“
i " !

Visa tai yra tiesa. Bet ant-i 
raip vertus, nejaugi tokioj 
stambaus laikraščio, kaip 
Chicagos “Tribūne,” korės-1 
pondentas galėtų tokius da
lykus rašyti iš savo galvos? 
Kažin, ar nėra tik ištikrujų 
daromi kur nois j danai Lie
tuvą likviduoti?

i

jaus darbą Išpildžius, bet kiekį 
lukterėjus. Deja, skolininkai i 
nesiskubindavo su ‘Darbinin-j 
ku’ atsiteisti, bet skolų apmo
kėjimą vis vilkino šiandiena L 
•Darbininkui’ tokiu skolininku' 
prisirnko gana daug.“
Todėl—
“Administracija prašo kuo- 

sku’uiausiai visas užsivilkusias 
bilus apmokėti, nes priešingai 
bus priversta visu skolininkų 
vardus ir pavardes skelbti 
‘Darbininko’ ir kitu tolygių lai
kraščių skiltyse.”

Reikia pastebėti, kad 
Darbininkas,” kurio redak

torius vadina save “lojeriu,” 
nežino šios šalies įstatymų. 
Jis nežino, kad skelbti spau
doje žmonių skolas nevalia, 
nes tas gadina jų kreditą, ir 
už tokį apskelbimą skolinin
kas visuomet gali patraukti

ŽADA SKELBTI SKOLI
NINKU VARDUS.

“Darbininko” administra
cija nusiskundžia per savo 
laikraštį, kad katalikiški jos 
kostumeriai neatsilygina už 
skolas. Ji sako:

“ ‘Darbininko’ administraci-!
ja. pasitikėdama žmonių sąži
ningumui, atlikusi spaudos už
sakymus, pabarguodavo užsa
kytojams ir Įvairias atliktųjų | laikraštį teisman.

DVARU ŽEME TIK SUNKAIS
Kaip federantas Šukys gavo[tavimo darbus ir sklypai lj

— * ha. tapo ne tik pasi-valaką žemės.
Rokiškio apskr 

formos komisijos 
ku visą laiką buvo Ragelių 
klebonas Stakelė. ? ’ 
reite rudenio jį pakeitė Ro
kiškio klebonas Labanaus
kas. Ilgą laiką tie du klebo- 

. nai vedė kovą kiekvienas 
norėdamas tapti pirminin
ku. Matyt, yra nemaža nau
da. Rokiškiečiai net savo 
patarlę šukutė: “Nori žemės 
gauti, reik dvasišką tėvelį 
tepti.” Bežemiai ir mažaže
miai apie žemę tik svajoti 
gali. Už tai visai lengvai 
gauna Labanausko pastum
dėliai. Štai kad ir federan- 
tas Seimo narys Šukys turi

llt VZZV pCCOA-

: skirstyti, ir atatinkamų vai-

SUOMIJOS LAISVAMANIAI
Prof. Arkadijus Presas.

yra labai arti ir jie tur-but ne-lnetoli Panemunėlio nuosa- 
atsisakvtų vėl turėti savo ran-; v^_va^a^.(virš 20 deš.) že- 
kose didžiuosius Baltiko uos-|m^- # Be jo paties to valako 
tus, Rygą ir Liepoją. Latvijai i savininkas yra broiis ir ant- 
todel tenka rūpintis savo kai-j^J0 SUKUS. Šukio bro
liu, o nesvajoti apie Lietuvo.> untiojo brolio sunui
pavergimą.

“Vienintelė valstybė

I j
I 

kunigo Labanausko žemės 
tat reformos komisija duoda ar-

KAS PASIIMA MILŽINIŠ
KĄ PELNĄ?

Du svarai bovelnos kai
nuoja 56 centus, o padarytas 
iš dviejų svarų bovelnos rū
bas kainuoja $24.95. Kas 
pasiima tą milžinišką pel
ną?

Toki klausimą pakėlė: 
Virginijos bovelnos auginto
jų leidžiamas laikraštis; 
“The Time-Dispatch.” Ir jis : 

muitas, kuriuo apsitvėrę -A- 
merikos fabrikantai neisi-i 
leidžia iš kitų šalių pigesnių I 
rūbų, o patįs į trustus susior- 
genizavę kelia aukščiausias 
kainas. Republikonų val
džia, kuri tarnauja stam
biam kapitalui, visuomet 
tuos muitus kelia ir palaiko.

Fabrikantų trusto leidžia
mas “American Economist” 
nori šitą užmetimą atremti.; 
Jisai sako, kad šitam atsiti
kime muitas kaltinamas be 
pamato, nes ant bovelnos 

j nesą jokio muito.
Taip, taip, sako “Timeš- 

Dispatch,” ant • bovelnos 
muito nėra, kad fabrikantai 
galėtų importuoti pigią bo- 
velną iš Afrikos ir smaugti 
Amerikos farmerius, kurie 
bovelną augina; bet yra la
bai didelis muitas ant gata
vų drapanų, ir ačiū tam fab
rikantai gali imti iš Ameri
kos visuomenės $24.95 už 
rūbą, kuriam medžiagą jie 
nusipirko už 56 centus.

Žinoma, prie medžiagos 
reikia priskaityti išaudimo 
ir pasiuvimo darbą; bet ši
tos sumos visai nežymios,- 
nes kalbamojo rūbo audek
las parsiduoda už $1.68, kas 
padengia ir žalią medžiagą 
ir audėjų pelną. Pasiuvimas 
to rūbo irginekažin kiek 
atsieina, nes jau gatavas rū
bas parsiduoda “wholesale” 
už $9. Vadinasi, jau po to, 
įęgip rūbas pasiutas ir j krąu-

kuri gal galėtu “sudoroti“ Lie- tirpiausiam dvaro centre po 
tuvą, yra Rusija. Ji valdė Lie- .sklypą SU trobesiais geriau- 
tuvą kitąsyk, ji gali užsimany
ti ir vėl ją valdyt. Tik vargia;

sios žemės ir sodu. Už tai jie• 
atsisako Seimo nario Šukio j

t

I
jai tatai šiandien apsimokėtu, naudai nuo dalies, kurią turi 
Naudos iš Lietuvos rusai daug^^Utl \3icloniojo valako, 
neturėtu, o nemalonumų ji ga- . *---- Y-i’-
lėtų jiems padaryti “tiek ir 11 apylinkės
tiek.“ Jau ir caro laikais Lietu- ~un._ Labanauskas nedavė 
va buvo nelabai nuolankus už-; zen?ęS, 
kariautojų vergas.
to, kad musų kunigai ir 
vo žmonėms klausyt “i

Seniems ordinarninkams
mažažemiams

~nors jie pilną teisę 
i nežiuriit turėjo gauti. Darbininkai ir «eX mažažemiai žinokit, kad fe- 

_____ —— -__ --v Dievo derantas Šukys su Rokiškio į 
: nurodė, kad čia yra kaltas:• įduotosios valdžios”; nežiūrint džiąkonu Labanausku alė

to, kad bažnyčiose būdavo lai-;žemę, 
kernos mišios už caro ir jo šeį-: Run. Stakelė ir nupenėta 
mynos sveikatą; nežiūrint to.į 
kad musu klerikaliniai ‘moks-: 
linčiai’ (a la Dambrauskas) ’ 
Įrodinėdavo, jogei lietuvai tai: 
tiktai caro ‘Įnamiai!’ Ktmigija 
neįstengė sudemoralizuoti mu
su liaudies sielą, ir Lietuva net 
aršiausios reakcijos laikais 
siųsdavo i Petrapilio Dūmą 
daugumoje griežčiausius val
džios priešus, kaipo savo at
stovus.

“Dabar, kai Lietuva jau’ yra 
išgyvavusi keletą metų, kaipo 
nepriklausoma valstybė, kurios 
piliečai nesigailėjo net savo i 
ki-aujo, kad apgynus ją nuo

Į
t

*

kiaulė.
Rokiškio valsčiaus tary

bos posėdyj š. m. kovo 31 d. 
iškilo klausimas dėl Žemės 

; Ref. Komisijos nario krikš- 
■čionio demokrato Brazelio 
i kyšių ėmimo dalinant Ro- 
kiškėlių dvarą. Buvo paduo
tas raštu skundas pas žemės 
tvarkytoją.

Kum Labanauskas pasa
kė, kad, girdi, Brazelis turės 
dėl to pasiteisinti teisme 
Ponas Brazelis, nieko nesi- 
teisindamas dėl jo kaltini
mo, tik pasakė tarybos posė-<»4*v4 j nuo j c* iiuv ? A v.

Įvairiu priešu.—dabar rusams. dyj, kad ir kun. btakelė paė-
butų ją dar sunkiaus valdyti, 
jeigu jie ir užkariautų ją. To 
gali nesuprasti Amerikos laik
raščio korespondentas, kuris 
nieko nežino apie Lietuvos 
žmonių kovas už savo laisvę, 
bet Maskva turi tatai numany
ti.

“Rusai, b* to, šiandien prie

męs iš pil. Aleksiejaus kyšį 
nupenėtą kiaulę.

Kun. Labanauskas labai 
markatniu veidu subarė p. 
BrazelĮ, mat, negražu, kada 
patys krikščionys varžosi 
dėl kyšių.
“Mums žemė, jums špyga.” 

Taip tarė Jurbarko (Ra-

z^me? [didžios organų patvirtinti.
Vietos kunigams ir federan- 

“2'*' ’} ruj Ambrozaičiui tai nepa- 
. ..° Pe*:tiko. Tikštai nesenai prane- 

^1,’i šama, kad ministeris kuni- 
, gas Krupavičius atima žemę 
iiš daugelio gajausių. Atima 
iš visų, kas nekenčiamas 
vietos kunigų. Bet už tai dar 

; gausiau apdovanojo tamsy
bės apaštalą “Saulės” drau
giją, kuri čia laiko “gimna
ziją.” Jau seniau visas dva
ro centras su trobesiais ir 
gražiu parku buvo atiduota 
"Saulei.” Gi dabar kun. 
Krupavičius dar pridėjo tro- 

' besiu ir keletą hektarų že
mės atimdamas iš taikos 
teismo ir kitų valdžios Įstai
gų skiltų plotų. Teismą iš
kėlė miestelio bakužėlėn, gi 
atimtan naman įsirioglino 
visagaliai kunigai. Dabar 
kunigai valdo visą Jurbar
ko Vasilčikovo dvarą. Dvaro 
parkas vienintelė poilsio 
vieta. Kunigai uždėjo muitą 
sodo lankytojams. Kiekvie
nas turi mokėti 25 c. už įėji
mą. Prieš karą, kai parką' 
vaide Vasilčikovas, tokių 
mokesnių neimdavo, kiek
vienas laisvai galėjo vaikš
čioti.

žemės gavo ir kitur krikš
čioniškos organizacijos. Tik 
darbininkams ir mažaže
miams jos nėra.

Šventas Vincas ir žemės 
reforma.

“Žemaitis” No. 18 rašo: 
"Telšių apsk. komisija dali
no šiemet trečią syk Rietavo 
žemes. Komisija buvo visai 
“krikščioniška” — ir žemes 
išdalino savotiškai.

Šv. Vincento džiakono 
Korsono prieglaudai skyrė 
180 ha. Gavo žemės jokių 
teisių jos gauti neturi: Mi- 
liauskis 6 ha, Šaulys 6 ha; 
pirmasis neva savanoris, bet 
pastojo savanoriu, kada visi 
grižo iš kariuomenės; antro
jo tėvas turi apie Telšius 
ūki. Gavo už tai, kad juodu 
ūkininkų sąjungos ir krikš
čionių demokratų nariai.” 
Tuo tarpu dvaro invali
dams, kurių yra apie 80 šei
mynų, tepaskyrė tik 40 ha. 
Vienam kunigui davė 180 
ha. kai keliems šimtams ne
tekusių sveikatos invalidų 
teduota tik 40 ha.

Toliau rašoma, kad sava
noris Grigaitis negavo že
mės, savanoris šmaukšta

į

Lietuvos tiesiog ir neprieina.; šeinių apskr.) kunigai apy- .vos 2 ha, nes sulig patiekto
Lietuvos aneksavimo klausi-Į Hnkės darbininkams ir ma- kun. Dagilio sąrašo jie esą

............................ “neištikimi.” Tuo tarpu pa
skirta 3 ha. partinei ukinin-

Suomijos 1923 m. Įstaty
mas pripažino nė jokiai ti
kybai nepriklausomus asme
nis, laisvamanius.

Jų yra visur, ir dabartinė- 
{’e Europoje juos pripažino 
•Tancuzija “saus confes- 

sion” vardu, Vokietija — 
“Konfessionslos” ir beveik 
visi kiti kraštai.

Taip pat ir Suomija.
Ypač įdomus yra Suomių 

įstatymo paragrafas apie 
laisvamanių laidojimą. As
menis, nė jokiai tikybai ne
priklausantieji, turi teisės 
steigti savo kapus. Bet jei 
šių kapų jie neturi ir nė vie
na esančių tikybų draugija 
laidoti juos savo kapuose 
nenori, — reikia juos laidoti 
evangelikų-liuteronų kapi
nėse. Kas aktyviai savo ne
patenkinimą pareiškė, bau
džiamas yra įstatymu.

Bei šio Suomijos įstatymo 
paragr., prisimenu vieną 
tragikomišką istoriją su vie
nu vienuoliu.

Tai buvo Petrapily 15 me
tų atgal.

Vienas mano draugas 
evangelikų-liuteronų kon
sistorijos sekretorius pasa
kė man tokią istoriją.

Mirė Petrapily Japonų 
pasiuntinybės patarėjas, mi
rė plaučių uždegimu neilgai 
sirgęs.

Giminių mieste ir bendrai 
Rusijoj jis neturėjo ir laido
jo jį pati Japonų Pasiunti
nybė.

Japonų kurjeris su dak
taro ir policijos mirties pa
reiškimais pasiųstas buvo 
pas pravoslavų kunigą. Vie
ta pravoslavų kapuose velio
niui nupirkta; japonų pa
siuntinybė rusų kunigą pra
šo palaidoti.

Bet kurjeris atgal grįžo ir 
sako:

—Rusų kunigas klausia, 
kokiai tikybai velionis pri
klauso?

Japonų pasiuntinybė at
sako, kad miręs patarėjas 
priklauso “šin-to” tikybai.

Kunigas laidoti jį atsisa
ko.

—Ar galima, — šaukia— 
pravoslavų kapuose “ne
krikštą” laidoti, kažkokį 
“šin-to”! Po daug šnekų ku
nigas paaiškino:

—Pravoslavų bažnyčios 
įstatymais aš nė jokiu budu 
negaliu tą padaryti — jeigu 
japonai nori musų kapuose 
jį laidoti, tai reikia į konsis
toriją kreiptis.

Japonai kreipiasi į kon
sistoriją. Pravoslavų konsis
torija atsako, ar tiksliau sa- 

i kant, atrašo, kad šis dalykas 
-i. y. klausimas yra labai 
svarbus, kanoninės teisės 
pagrindams priklauso ir to
dėl viena konsistorija pati 
taip svarbų dalyką savo at
sakomybėn imti nenori. Jei 
japonai savo “šin-to” pra
voslavu kapuose būtinai lai
doti nori, reikia šv. Synodo 
leidimo prašyti.

Japonai nustebo, bet no
rams nenorams jie šv. Syno
do prašo.

Ober-prokuroras kviečia 
ypatingą šv. Synodo susi
rinkimą, pats mitropolitas 
baltai apsivilkęs atvažiuoja 
karieta, keturiais arkliais 
pakinkyta.

Vyskupai ir visi šv. Syno
do nariai savo barzdas posė
dyje skoboja, sekretorius su

I

mas rusams galėtų kilti tiktai j 
tuomet, kai jie panaikintų len-1 
kišką “koridorių,” kuris eina tais tapo išdalintas Vasilči- kų sąjungai ir Milašaitė ga- 
nuo Vilniaus krašto iki latvių kovo dvaras. Buvo paskirta vo Giliogiryj 6 ha (tur būt 
sienos. Bet tai gali Įvykti tik- 60 ha. miestui praplatinti. ’ ’ * ’ * ’
tai rusams jėga išvijus lenkus Dėl matininkų stokos Minis- 
iš Vilniaus, t. y..per karą- Bet terija negalėjusi išdalinti į 
kodėl, karai atsitikus tarp Fu sklypus. Vietos darbininkai 
aijos ir Leakijos, rusai turėtų ir tarnautojai susitarę su, žemės reforma. Kada komi- 
bausti Lietuvą, kuri nėra jokia atatinkamais valdžios orga- sijoj p saikunas nesutiko 
lenkų sąjungininkė? Karo at-(nais savo lėšomis atliko ma-|skirti šv. Vincento prieglau-

žažemiams. Iš tikro taip ir 
išsipildė. Jau pereitais nie-

■ dėl to, kad jos brolis Mila
šius buvo komisijos narys ir 
turi 40 ha savo ūkį).

Tai tokia “krikščioniška”

Dvarų žemė tik kunigams, 
dai virš 180 ha, džekonas 
Korsonas, Rusteika ir kun. 
Dagilis taip sujudino Žemės 
Refoimos Valdybą, kad bai
giant posėdžiauti p. Šaiku- 
nasrtelegrama iš komisijos 
atšaukiamas.

Kągi, iš dvarų ir per že-Į 
ulės reformą vėl į dvarus?

(“S-tas”)

sidabriniais Sagais apsivil
kęs kaktą sau trina, ober- 
prokuroras gi visą paskaitą 
skaito, net prakaitas jį išmu
ša.

Galų gale šv. Synodas sa
vo sprendimą pareiškia: 
“Kadangi (Poneže) Rusų 
imperijos įstatymų knygoje 
taip pat bažnyčios knygose 
daug nerudų parodyta la- 
maitais ir stabmeldžiais, bet 
“šin-to” tikybos nėra ir 
bendrai niekas Rusijoj ne
žino, kas ten yra ta “šin-to” 
tikyba, —įsakė (prikazali:) 
japonu prašymą japonų pa
siuntinybės patarėją... "šin- 
to” tikybos... pravoslavų ka
puose laidoti atsakyti ir tt.

Kada japonams šis spren
dimas buvo įteiktas, jie ilgą 
laiką suprasti jo negalėjo: 
kada gi suprato, balsu juok
tis pradėjo.

Tai Įvyko vasarą. Kūnas 
jau visai suirti galėjo. — ir 
laidoti jo butų nereikėję, 
jeigu butų laukta.

Japonai Rymo-katalikų 
bažnyčios valdvbon atsi- 
kreipė.

Kas ten buvo, aš iš tikrųjų 
nežinau. — Kas ir kaip "ne
tinkamo” lavono bylą nagri
nėjant rasta — nežinia, vie
nas dalykas tik po dviejų 
dienų paaiškintas:

—Rymo-katalikų bažny
čios valdyba irgi kanonų tei
se remiantis neleidžia šį la
voną Rymo-katalikų kapuo
se laidoti...

Kadangi kūnas jau gesti 
pradėjo, japonai nė vieno 
žodžio nesakę evangelikų- 
liuteronų konsistorijos pra
šo.

Ten vėl susirinkimas su 
superintendentu ir vyskupu 
priešaky ir su sekretoriais 
—pranešėjais.

Vokiškai kalbėta, buvo 
daug kalbėta, labai ilgai, la
bai protingai ir nuosekliai. 
Superintendentas, didelės 
erudicijos žmogus, apie šv. 
Augustiną ir Thomą Akvi- 
nietį papasakojo, vyskupas 
gi “su caro rūmais ryšių tu
rėjęs, franeuziškai tyliai, 
šypsodamas sakė: “Ce sont 
dės bėtises.” (Tai yra menk
niekis!). Tečiaus evangeli
kų-liuteronų kapuose japo
ną “šin-to” galų gale laidoti 
leidžiama nebuvo, grynai 
politikos sumetimais.

Nors bažnyčios įstatymų 
knygose tokio draudimo nė
ra, bet kaip dvi vadovau
jančios krašte bažnyčios lai
doti japoną “šin-to” savo 
kapuose jau nenorėjo, —tai 
evangelikų-liuteronų bažny
čia šio klausimo “pažemin
ta” būti taip pat? nenori.

Kadangi byla skubi, kon 
sistorija įsako savo sekre 
toriui greitai japonų pasiun
tinybei ši sprendimą praneš
ti.

Antrą rytą sekretorius at
važiavo japonų pasiuntiny
bėm

Žemo ūgio pilnaveidiš 
juodplaukis japonas išėjo jo 
pasitikti. . ;

—Hi-hi-hi — lipšnus ja
ponas nusišypsojo — kada 
sužinojo sprendimą. Juodos 
jo akys pajuoka spindėjo.

—Man Tamstai labai sun
ku pranešti, — sakė konsis
torijos sekretorius, — kon
sistorijai pačiai labai gaila... 
Bet tamsta supranti...

—Hi-hi-hi! Aš suprantu! 
atsakė japonas grynai fran
euziškai kalbėdamas. — Hi- 
hi-hi ! Musų pasiuntinys pra
šo sveikinti jūsų konsistori
ją ir pranešti daugiau nesi
rūpinti... Velionio sielai tas 
jau nereikalinga.:.

—O kaipgi kūnas?
—Hi-hi-hi! patarėjo kū

nas jau senai į švininį karstą 
žadėtas ir į Japoniją pa

siųstas.

i

Hi-

Sekretorius suriko.
—Kodėl gi Tamstos lai

dotuvėmis rūpinatės? nu
stebęs klausia.

Japonas vėl akimis su
žvilgėjo.

—Hi-hi-hi! — Norėjome 
tik su jūsų proto isla-. tumiu 
susipažinti!... Atsiprašau ’... 
Hi-hi-hi!...,

Japonas žemai nusilenkė 
ir svečią iki durių palydėjo...

Kad visai suprasti, ką ma
nė japonas su vokiečių sek
retoriumi kalbėdamas, rei
kia žinoti, kad japonai pa
našiems klausimams labai 
šalti yra. Jie dideli tikyboj 
tolerantai ir tik deja, \ iena 
“krikščionių” tikyba amži
nai draudžiama Japonijoj 
buvo.

Rusų 
tais aš mačiau anglų laikraš
ty japonų piešinį.

Rusų kunigas sutaną apsi
vilkęs laive armotai •šovinį 
duoda, o apačioj parašyta 
“Krikščionybės” pamoka ...

šią pamoką matydamas 
prisimenu japono veidą ir jo 
balsą jaučiu: — Hi-hi-hi!...

Suomijos įstatymų leidė
jas, žinoma, negirdėjo ir ne
matė. ką aš dabar pasakiau, 
bet savo tikybos laisvės įsta
tymu jis Suomijoj pastatė 
kryžių fanatizmui, šiai ne
kultūringų kraštų žaizdai...

japonų karo me-

20-Metines Lietuvos Revo
liucijos ir L.S.S. Sukaktuvės

šiemet sukanka lygiai 20 
metų nuo revoliucijos Lietu
voje ir nuo musų organizaci
jos, -Lietuvių^Socialistų Są
jungos, įsikūrimo.

1905 metų pavasarye Lie
tuvos socialdemokratai pra
dėjo rengti “revoliucinius 
pamokslus,” kurie tęsėsi per 
visą vasara ir taip išjudino 
liaudį, kad rudenyje ji ėmė 
vyti lauk caro valdžios tar
nus ir organizuot naujais, 
demokratiniais pamatais 
valsčius. Tų pačių metų 
gruodžio 4-5 dienom įvyko 
garsusis Vilniaus Seimas, 
kuris savo nutarimais patvir
tino socialistų paskleistuo
sius liaudyje obalsius.

Tuos pačius obalsius skel
bė ir Amerikos lietuviai so
cialistai, kurie 1905 metais 
susiorganizavo Į “Lietuvių 
Socialistų Partiją” (dabar 
ji vadinasi “Lietuvių Socia
listu Sąjunga”) ir ėmė leisti 
laikrašti “Kovą.” Ta organi
zacija paskui suvaidino mil
žinišką rolę šio krašto lietu
vių judėjime, vadovaudama 
didžiuosiuose Amerikos lie
tuvių seimuose, remdama 
revoliuciją Lietuvoje, daly
vaudama nukėntėjusios dėl 
karo Lietuvos Šelpime.-ves- 
dama platų apšvietos darbą 
ir atsiliepdama kiekvienu 
svarbesniu visuomenės klau
simu.

. Šių dviejų reikšmingu Įvy
kių sukaktuves mes, socia
listai, turime tinkamai pami
nėti. Todėl šiuo yra kviečia
mi visi draugai — LSS. kuo-• • • • . •mi visi draugai — LSS. kuo
pos, nariai ir simpatizato- 
riai — be atidėliojimo pra
dėt darbuotis, kad tas su
kaktuves pažymėjus pra
kalbomis, koncertais ar ko
kiais kitokiais budais. Būti
nai reikia, kad minėtieji įvy
kiai butų tinkamai nušviesti 
spaudoje, šituo tikslu drau
gai yra raginami rašyti savo 
atsiminimus iš 1905 metų 
veikimo Lietuvoje arba 
Amerikoje ir siųsti juos 
LSS. centrui arba socialisti
niame laikraščiams.

Laiką rengimams geriau
sia yra taikyti gruodžio 6 d.

LSS. Pildomojo Komiteto 
Komisija,

(Pasirašo.) J. Šmotelis.



y Ka* skaito ir rašo, 
jį Ta* duonos neprašo.

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS « Ka* nieko neveikia, 
r To niekas nepeikia.

[ir amerikiečiams lietuviams 
grįžus į savo senąją tėvynę 
bus daug linksmiau, kad ir 
mes prisidėjom ne tik prie 
iškovojimo Lietuvos Nepri
klausomybės, bet ir prie iš
kovojimo Lietuvos žmonėms 
laisvės Lietuvos viduje.

Tad ir dar kartą sakau, 
kad mes turim eiti į pagalbą 
Lietuvos žmonėms su mate
riale ir morale pagelba.

resnių darbininkams darbo [ rių gavai?.—klausia Kru-i PITTSBURGH, PA. 
■ čiukus žiui insko. Pittsburghiečių auka Lietu-

—Tai iš kur čia gausi,Į vos socialdemokratam*.
ip ir nėra.; Gerbiama “Keleivio” Re- 

e................. 1 P°.‘ dakcija! Malonėsit priimti
■leivį” užsirašė — tai ir vis- jr nuo Pittsburghiečių lietu
kas — paaiškino Žiunnskas.; vių nors mažą auką Lietuvos 

. Suraukė. Kručiukas nosį ir'socialdemoki’atams. žioji 
niekoŽiurinskui neatsakė, auka susidėjo sekančiai: 
“Blaivininkas” Gribavičia jNuo gerbiamo P. B. Balčiko- 

isiovko “Vilniai” ni° Pakalbu ant Penn avė., pnpyico v uua .'kurias surengė lietuvių 
«Pasis^k? • draugijos 31 d. liepos, Lietu- 

Y1. n/Je„ .. P1 b!*1" vių Piliečių Kliubo svetainė- 
vminku. Mat jis. gena tik jje> atjjjį0 Apart to dar 
po pilną: puspilnio stikliuko sekantj pittsburghiečiai au- 
jam neparodyk. Taigi, sitas; kavo Lietuvos socialdemo- 
“pilnas blaivininkas Pl’ade- Juozas Marcinkus
J° f L Alena Paulekienė 50c.,

Vilties redakcijai įsipyko. nas Lukoševičius 50c

BROOKLYN, N. Y. ____ x _________________ _ „ ,
Kriaučių mitingas ir komu- sardy^, tai konmnistai tam čiukas ?Jurinsko.

priešingi. Jie džiaugtųsi, jei
gu unija nepajiegtų sukont- kad publikos kai. 
roliuoti neunijines dirbtu-J Ot, tik du vaikinai 
ves. Bet ant laimės dar taip 
nėra ir jie to nesulauks, nes 
Amalgameitų unija dar už
tektinai yra druta ir pajiegia 
apginti savo narių intere
sus.

šitoki argumentai aiškiai 
parodo komunistinę taktiką 
griovime unijos, 

j Todėl, draugai darbinin- 
Ikai, kuriems rupi palaiky
mas organizacijos, kuriems 
rupi geresnis duonos kąsnis, 
kada svarstome bent kokį 
uniją liečiantį klausimą, 
švaistykime rimtai ir šaltai. 
Nesiduokime suvedžioti nu
dėvėtoms komunistų teori
joms ir tuščioms jų iliuzi
joms. Juk visi gerai dabar 
žinote, kad ir šiame ases
mentų klausime, šaukėme 
net tris extra mitingus, su
mokėjome už svetaines vir- 
šiauš $100.00 ir kas galų 
gale išėjo? Nutarėme mokė- 

iti. Ir patįs komunistai da
bar sako, kad turime mokė
ti. O mes jums iš pat pra
džios tai sakėm. Todėl dar 
pakartoju: žinokim su kuo 

j turime reikalą, kad daugiau 
; mus neapgautų, ir nereiktų 

k„vA ’ bereikalingai eikvoti lokalo skynus įskauo buvo pasi-fnri Kllf 
pnesmęs — atmetė. . .........
šiame paskutiniame susirin
kime nutarė mokėti.

Reikia pasakyti, kad jei
gu ne komunistų su “Lais-' 
ve” pragaištinga agitacija,; 
tai lietuvių 54-tas skyrius iV 
iškarto nebūtų tam priešinę-1 
sis, nes vienai juk nedidelė ^"Vaisiai' didelis' 
suma pinigų reikia sumokė- kas j; parengė komunistų 
ti, o antra, visiems žinoma, kuapos su daugybe raidžių, 
kad streikas vesti daug pini- j r - ■ -
gų unijai lėšuoja.

Kodėl komunistai taip 
priešinosi tiems extra mo
kesčiams?

Atsakymas aiškus: jie, 
kaip ir visuomet, tiksliai ei
na prie skaldymo unijos. 
Štai ir šiame susirinkime, 
svarstant asesmentų klausi
mą, komunistai jau kalbėjo, 
kad reikia asesmentai mokė
ti. Jie jau atsivertė į kitą pu
sę. Bet, kad daugiau diskre
ditavus organizaciją, komu
nistai vartojo ve kokius ar
gumentus: “Negalime, drau
gai, išsisukti nemokėję, nes 
unija su page’ba kontrakto- 
rių, manufaktorninkų ir net 
policijos, prieš musų norą, 
kolektuoja asesmentus.. Mat, 
jiępis pinigai reikalingi nu
samdyti mušeikas, kad na
riams galvas daužytų.” ./ •

Tai šitoki ir tam panašus 
komunistų argumentai prieš 
Amalgameitų organizaciją. 
Žinoma,..................... ...
Įrodymų 
jiems jų ir neį eik. Pasakyta, gytas. 
tai ir prirodyta. j

Beje, tie pašlemėkai mė
gina įrodyti, kad tūlo kont- 
raktoriaus Goldbergio šapo- 
je, kuri randasi Brooklyno 
priemiestyje Maspethe, buk 
tai kokie mušeikos norėję 
darbininkus sumušti už ne- 
paklausymą unijos įsakymo.

Juk tame pačiame susirinki- nybė! Prie to būrelio prieina 
me delegatas p. Marčiukas, ir vietos komunistų Grybe- 
išduodamas raportą^ paaiš- jjs. “Še, lak!” — sako jam 
kino kaip dalykai dėjosi su vjenas komunistas. Grybelis 
mmima sapa J® s*e.kad jgmovė stjklelj apsilaižė. 
tai streikas ir paf visus kon- "Dabar nebuk kiaul«ir ne' 
traktorius tapo sustabdytas parašyk į laikraščius, kad 
minimos firmos darbas, mes čia girtuokliavom, nes 
Tam tikra komisija ėjo per jr įu pats gėriai”— pastebė- 
šapas prižiūrėdama, kad ne- j0 Gubelių] tas pats komu- 
butų tas darbas niekur dir- * *
bamas. Kitos dirbtuvės tai 
pildė, o Maspethe Goldber
gio darbininkai ne. Ir net iki 
trijų sykių tapo nutverta —

nistų atsivertimas.
Rugpiučio 27 d. š. m. lie

tuvių kriaučių, A. C. W. of 
A. 54-tas skyrius laikė mė
nesinį susirinkimą. Pirmi
ninkas J. Vedegis atidary
damas susirinkimą paaiški
no, kad esą šis susirinki
mas yra mėnesinis, bet sykiu 
buvęs šauktas ir kaipo extra 
susirinkimas, nes busią ap
kalbama ir asesmentų klau
simas.

Taigi, perskaičius ir priė- 
muą protokolą ir finansinę 
apyskaitą, pirmas ant dieno
tvarkių klausimas ir buvo tų 
nepaprastų duoklių, kurios 
yra uždėtos per Joint Boar- 
dą. Kaip jau buvo pirmiaus 
"Keleivyje” rašyta, šie extra 
mokesčiai ($2.50) buvo už
dėti visiems lokalams, kurie 
tik priklauso prie New Yor- 
ko Joint Boarao. Tie pinigai 
yra paskirti vedimui kovos 
su Intemational Tailoring 
Co. ir kitomis firmomis, ku-Į 
rioms buvo apskelbtas strei-, 
kas.

Šituos extra mokesčius 
sutiko mokėti visi New Yor- 
ko Amalgameitų organiza
cijos nariai, išskiriant du 

-lokalus, kuriuos kontroliuo
ja komunistai. Lietuvių 54 
Bri<SiUnes‘-atmeti' k‘7ik ’ PĮ“*'®- ‘‘J“88 turi but

visiems atmintyje.
Leonas Rubikas.

NORWOOD, MASS. 
“Kerečiukų” piknikas.

Rugpiučio 23 d. ant Na
vicko farmos buvo pareng- 

------------- 1” pikni-

bet su mažai nariu, būtent: 
ADPLS. 20 kp., ALDLD. 9 
kuopa ir LMPS. 44 kuopa. 
Nudūlinau ir aš pasižiūrėti 
to “milžiniško” pikniko, nes 
ten turėjo kalbėti net tris la
bai negarsus kalbėtojai: 
trijų pėdų milžinas Kručiu
kas, Misevičienės romansis- 
tas Galgauskas ir šešiapirš- 
tis pleperis Plepys.

Publikos į šitą “baisiai di
delį” pikniką privažiavo pu
sė tuzino bobų su kerečiu- 
kais, apie pusė tuziho komu
nistų ir apie pusė tuzino pa
šalinių žmonių. Taigi išviso 
piknike buvo tikrų-tikriau- 
sia pusantro tuzino žmonių, 
nepriskaitant' beibių kere- 
čiukuose. Automobilių ne
buvo nei vieno.
/ Rengdami šitą pikniką 
komunistai" nutarė boiko
tuoti J. Hermaną ir aiskry-- 
mą ėmė ne iš Hermano, kaip 
tai seniau dalydavo, bet iš 
žydelio. Kadangi publikos 

jie'jokių faktiškų kaip ir nebuvo, tai ir žydelio 
tam nehiri, bet aiskrymas paliko nesuval-

j ~ Piknike buvo ir linksmų 
žmonių, ypač kurie “šmič- 
kę” trankė. Žiuriu, susirinko 
burelin du komunistai, vie
nas tautininkas ir vienas ne
va socialistas, susimetė ant 
pusbutelio ir pasistatę ant 
žolės traukia po burnelę. Ot 

Bet kam iškraipyti faktus! kur, bracia, sutikimas ir vie-

nistas.
šiam piknikui buvo iš

rinktas žmogus užrašinėti 
komunistiškus laikraščius 

ir “Vilnį.”

kad net viadzė Paulekiutė 50c., Jo-jų rašyt į “Vilnį,” UI--- -  - - - - .
Po viena šito “blaivininko” 
korespondencija “Vilnies” 
redakcija deda šitokį priera
šą : Gerai kad parašėt, bet 
dar geriau butų, jeigu nera-| 
šinėtumet, nes šitokiomis? 
klajojančiomis korespon- i 
dencijomis gaila užimti lai
kraštyje vietą.

Kad dar kartą “draugu-! 
tis” Gribavičia nepasigirtų 
savo “blaivybe,” tai čia aš i 
užduosiu jam trejatą klausi
mų: 1) Kas ant Seventh avė. 
pas tūlą žmogų pasigėręs 
sienas apvėmė? 2) Keno 
krikštynose progresistės pri
silakusios munšaino riaumo
jo kai karvės? 3) Kodėl tą 
namą, kuriame tamsta gyve
ni, žmonės vadina Tremom 
Streeio koteliu?
Komunistai savo “nuopel
nus” primeta socialistams.

Savo laiku “Keleivyje” 
buvo rašyta apie Nonvoodo 
veikėjus. Toj koresponden
cijoj. buvo išgirtas Kručiu- 
kas kaipo pasišventęs darbi
ninkų labui komunistų dar-! ( 
buotojas. Matomai minėtas ls* 
korespondentas nuodugniai -.juk vra . pazan- 
nepažįsta Kručiuko, ‘kad 8^ lietuviai, mylinti laisvę, 
taip aįie jį parašė. Tiesą pa-! • Lietuvos žmonėms
sakius, Kručiukas yra dvi- *.8lsves 
veidis žmogelis, kuris man--”'”'7 ’ .....
dagumą rodo tik pasieki- F?8’ k?(l.}le .‘F neatsiliks nuo 
mui savo tikslų. Jis yra tik- . Miomjy ir nesigailės 
ras komunistu špiegas ir j0!skirti /olerj-kitą Lietuvos 
reikia saugotis, kad kartais! ^‘nMemokratams, pasiųs- 
iš pasalų neįkąstu. Tie gai-^.amM Ke’e;™ Ke
valai, kurie kanda išpasSlu, I Jlen,Įredakcijas n- didm- 
visada yra pavojingesni uz 
atvirus priešus.

. Taigi šitas Kručiukas, ku- tuvių sujudintas tikrai įvaro ; tonbioi (Tono 1 • - • 1 • j » —

., Julė 
Dangininkienė 50c. Viso la
bo susidaro $7. čekį pasiun
čiu “Keleivio” vardu de 
persiuntimo Lietuvos social
demokratams.

Kitų kolionijų lietuviai 
“Keleivio” skaitytojai irgi 
jau sukrato į pagelbą Lietu
vos socialdemokratams, ko
vojantiems su juoduoju kle
rikalizmu už Lietuvos žmo
nių laisvę. Aukos gana gau
siai plaukia i “Keleivio” 
redakciją ir tas Amerikos 

! pažangiųjų lietuvių sujudi
mas priduoda musų drau
gams Lietuvoj daugiau e- 

: nei gijos, daugiau ištvermės 
; kovoje su juoduoju klerika
lizmu ir priartins galą juo
kiajai kunigų diktatūrai.

Laisvi Amerikos lietuviai 
nenori, kad juodieji klerika
lai jodinėtų ant musų tėvų 
■brolių ir seserų sprando ir 
•mindžiotų žmonių iškovotas 
teises.

Pittsburghas — tai di
džiulė lietuvių kolionija ir 
čia yra daugybė “Keleivio” 
skaitytojų. O “Keleivio”

ris tankiai gana “meiliai 
pasikalba su vietos biznie
rium Babilu, štai kaip bando 
Babilą įkąsti per “Laisvę”:

“Staršas socialistų prava- 
dyrius, turėdamas mėsos 
krautuvę, greta mėsos krau
tuvės, gavo leidimą kitam 
kambary laikyt pulruimį.

i pasirengę
jiems pagelbėti. Aš esu tik-

darni kovotojų eiles už Lie
tuvos žmonių laisvę.

Amerikos pažangiųjų Ke

baimės visokiems tamsybės 
apuokams. Ir kurgi neįva
rys! Juk pažangiųjų ameri
kiečiu sujudimas gelbėti 
Lietuvos socialdemokratams 
ir kitoms pažangiomsioms 
partijoms reiškia mirtį kuni
gu juodajai diktatūrai ir įei
tiems visiems parazitams, 

nieko neveikdamiBeraičiojant boles po stalus, katrie 
taip sušlapo, kad blaivybės tunka iš žmonių triūso. Lie- 
agentai dviese iš mėsos tuvos žmonės, nusikratę

juodosios kunigu ir zakristi-krautuvės vos išnešė ‘sočia- juodosios kunigų ir zakristi- 
listiškos’ džiogą: pulruimy[jonų diktatūros, tikrai galės 
nukabino ‘abrozdą’ ir duris [ laisvai atsikvėpti; galės lais- 
užrakino.” " j vai skaityti laikraščius ir

Ištikrujų gi šito pulruimio Į knygas,.galės steigti mokyk- 
savininku buvo ne p. Babi-i ^.kokios tik jiems busrei- 
las, o komunistas Starkus.; kalingos ir naudingos visam 
Ii- tik namas, kuriame tas I kraštui, galės organizuotis į 
pulruimis buvo, priklauso p.: tokias organizacijas, kokios 
Babilui jiems bus geros ir naudin-

Tai matot, kiek pas Kra- Sos> «?lės , ^P. kaip
jiems bus geros ir naudin-

jie norės ir galės taip Dievą 
garbinti, kaip jiems patinka, 

[ko dabar Lietuvoje nėra, 
[nes juodoji kunigų diktatu-

čiuką yra teisybės.
Komunistai nušpicavo 

L. J. L. R. Chorą.
Komunistų lyderukas Gri-ij’a smau£*a laikraščius, įno

bavičius su savo pačia, norė
dami palikti L. J. L. R. cho
ro diktatoriais, visai nušpi- 
cavo minėtą chorą. Geres
nės merginos dainininkės 
Jau pasitraukė iš choro. Vai
kinai irgi žada chore neda
lyvauti, nes Gribavičius ne
kaltą juos per “Vilnį” ne
gražiai išjuokė.
! Visgi gaila butų choro, 
kad jis nustotų gyvavęs.susekta tą neleistiną darbą “Laisve” ;r “Vilni ” Tuo «u Jls.dirbant. Taigi klausimas: J™ Man rodos, vertėtų visiems

ką reiškia tokia elgėsis? Juk žmogum, buvo knaucius choristams susirinkti ir syk)
tai niekas daugiau, kaip Žiunnskas iš ALDLD. kuo- ant visados duoti “kiką ’ iš
streiklaužiavimas. Ir jeigu pos. .choro tiems diktatoriams,
unija su tuom kovoja dėl ge- —Arjdaug prenumerato-| Socialistas.

kyklas, organizacijas, kožną 
laisvą mintį ir viską, kas tik 
netur Romos stempelio.

Kad visa tai pasiekus, rei
kia kad- pažangios partijos 
laimėtų rinkimus į Lietuvos 
Seimą. Musų pareiga toms 
partijoms pagelbėti, o ypač 
Lietuvos socialdemokra
tams, kaipo darbininkų par
tijai, nuosakiausiai pirmom 
siose eilėse kovojančiai už 
Lietuvos laisvę. Kaip Lietu
va * 
žmonės galės apsišviesti ir 
sutvarkyti krašto reikalus 
taip, kad Lietuvai butų už
tikrinta šviesi ateitis. Tada

ltuvos laisvę. Kaip 
bus laisva, tai Lietuvos

J. Bogušas, S. Valkevickas,
O. Milienė, S. Overka, A. 
Kaupinis, J. Tamulevičius, 
J. Petrukonis, A. Masionis,
P. Miškinis, A. C ličius, A. 
Pilvelis, B. J. Vaitkunas, J. 
Černiauskas, A. Čiurlioniu- 
tė, V. Pacevičius, J. Raški
nis, S. Stankus, A. Dziedu- 
lionienė, K. Vidunas, M. 
šerkšnienė ir F. Vareika. 
Smulkių surinkta $8.35. Iš-

Jeigu mes ir karčiausias leista abiejų kalbėtojų ke- 
rezoliucijas priimsim ir pa- lionei is Bostono ir atgal 
smerksim kunigų juodąją ’
diktatūrą, bet jei mesto 
smerkimo neparemsim savo 
darbu, tai to smerkimo juo
dieji reakcininkai visai ne
bijos, nes jie turi surinkę iš 
nesusipratusių lietuvių tūks
tančius dolerių ir už tuos 
pinigus suteikia Lietuvos 
žmonėms juodąją kunigų 
diktatūrą.

Tad kartu su morale pa
gelba, teikim ir materijalę 
pagelbą Lietuvos žmonėms, 
kovojantiems už laisvę. 
Siųskime dolerį-kitą kur 
kam parankiau: kas į “Ke
leivį”, kas į 
Didinkime kovotojų eiles užįPj 
Lietuvos žmonių laisvę!

S. Bakanas.

į “Naujienas.” pasinio 
votojų eiles už į pikniko,

LAWRENCE, MASS.
Bendras veikimas ir 

atskaita.
Pasiekus žiniai suvieny 

tas Valstijas, kad Lietuvos! 
Seime krikščionis demokra-į 
tai pasikėsino sulaužyt Lie-i 
tuvos Respublikos Konstiiu-į 
ciją ir ginkluota jėga praša
lino iš Lietuvos Seimo posė
džių salės valstiečių liaudi-

; 500 plakatų $3.75.
, Viso $8.15. Liko $29.70.

Tas pats bendras komite
tas rugp. 23 d., surengė pik
niką tam pačiam tikslui. 
Piknikas davė pelno $71.04. 
Nuo pikniko pelnas ir aukos 
sudarė bendrą sumą $160.- 
74. Padalinus pusiau išpuola 
po $80.37. Sandaros 12 kp. 
savo dalį pasiuntė į Lietuvių 
Politinį Iždą, o L. S. S. 61 
kp. savo dali pasiuntė tiesiai 
Lietuvon socialdemokra
tams.

Visiems aukautojams ir 
atsilankiusiems kaip ant 

■masinio mitingo, taip ir ant 
, vardan kovojan-! 

j čių Lietuvoje už žmonių 
' laisvę ir demokratybę taria- 
me širdingą ačiū.

Bendras Komitetas:
Pirm. Jonas Urbonas, 
I sekr. A. Bagdonas, 

j II Sekret. Jul. Savinčius, 
I Iždininkas K. Vidunas.

runku partijos atstovus Dr. k Atarėjus.

ADAH, PA.
Pagelbėkim visi kas galim. 

; Jau kelintam numereyje 
■ “Keleivio” matau, kad su
sipratę darbininkai pradeda 
šelpt Lietuvos darbinin-

K. Grinių, Ig. Lapinską ir 
socialdemokratų atstovą K. Taipgi mes matom ir tą.
socialdemokratų atstovą K- kad Lietuvos kunigai su vi- 
Bielmj, smurtu ir nakties lai- plauko rusų caro lie
ku viena partija pravedė va- kanom£ paėmę Lietuvoje 
dinamą “krašto apsaugos vaWi
statymą,” kuriuomi atima
ma Lietuvos piliečiams žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė, taipgi įvedama mir
ties bausmė, — Amerikos 
Lietuvių Taut. Sandaros 12 
«p. susirinkime liepos 16 d., 
š. m. kilo sumanymas šaukti 
visuomenišką masinį susi
rinkimą ir susitarta tame 
{laušime bendrai veikti su 
Lietuvių Socialistų Sąjungos!

jau drąsiai konfis
kuoja darbininkų ir šiaip 
pažangiąją spaudą, uždrau
džia susirinkimus laikyti, 
mėto bombas į susirinkimus, 
taip-pat kaip kad darydavo 
juodašimčiai caro laikuose.

Matydamas tokią neteisy-

COLCHESTER, MASS. 
Mano Tėveliui Mirus.
Antaną Meškauską, mano 

brangų tėvelį, 27 d. rugpiu
čio patiko mirtina nelaimė 
ir 28 d. rugp. Hartford li- 
gonbutyj po operacijos mi
rė, palikdamas mudu su .ma
ma didžiausiam nuliudime. 
Priežastis mirties buvo to
kia : mudu su papa išėjom® 
obuoliauti į sodną. Papa pa
ėmęs ilgą kablį (tire hook) 
norėjo pakrėsti obuolių, bet 
kažin kaip ten atsitiko, kad 
jis kitu galu kablio (medžio 
galu) taip labai užsigavo 
sau pilvą, kad net nugriu
vo.

Iš Lietuvos paėjo nuo Ku
piškio — Viešintų apiefin- 
kės, kur jo seni tėveliai, bro
liai ir seserįs dar ir dabar 
tebegyvena. Amerikoj mano 
papa turėjo du broliu ir se
serį. Mano brangus tėvelis 
išgyveno Amerikoj apie 17 
metų ir buvo gerai žinomas 
Jersey City, Linden, N. J., 
Brooklyne, Long Island Ci
ty, N. Y., kur turėjo labai 
daug draugų ir pažįstamų. 
Mano papa iš Lietuvos atva
žiavęs dirbo labai sunkiai 
dirbtuvėse, paskui turėjo 
biznį, bet apie 5 metus atgal 
pardavė visus biznius mieste 
ir nusipirko farmą (ūkę) 
Colchester, Conn., ant ku
rios jam buvo labai linksma 
gyventi. Jis labai mylėjo 
farmą ir sakydavo, kad nuo 
farmos nebegrįšiąs į suruku
sį miestą, bet mirtis jį nuo 
jo numylėtos farmos ir nuo 
mus atėmė.

Mano papa buvo laisvų 
pažiūrų žmogus. Jis skaitė 
“Keleivį” ir sakydavo, kad 
jis esąs “Kel.” skaitytojas 
nuo pat atvažiavimo į Ame
riką ir busiąs jo skaitytojas 
pakol mirsiąs. Taipgi jis 
skaitė “Laisvę” ir mylėjo ją 
kaipo dienraštį. Po jo mir
ties rasta net straipsnių ra
šytų į “Laisvę,” kurie nie- 
jkad nebuvo siųsti redakci
jai, ir kuriuose autorius ve
da kovą su “doleriniu die-

į
!

i

t

l

Įbę.musų katalikiškų kunigų vu,” kurį šiandieniniai kuni- 
; valdžios Lietuvoje ir aš sku- gai pardavinėja tamsiems 
bu su mano auka ir kartu at- žmonėms kaipo kokią prekę, 

irangus tėvelis pa
bu su mano auka ir kartu at- _ _ _
sikreipiu į visus pažangius Mano brangus tėvelis pa- 

. a j rr - [žmones, kad kiekvienas su- laidotas laisvose Zion Hill
61 kp. Bendro Komite m ta- į sjpratęS darbininkas turėtų’ 
>° nutarta saukti Lawrence paaukuoį pagal savo išgalę 
lietuvių masinis susirinki- ir paremt tuos musų brolius 
nas rugp. d. vakare. Kai- Lietuvoje, kurie gina Lietu- 
betojats buvo užkviesta nuo v°s yaU(jj Lietuvos darbi-
socialistų S. Michelsonąs ir 
nuo Sandaros V. M. Čeka
nauskas. Abudu kalbėtojai 
savo darbą aukavo, paim
dami tik kelionės lėšas. Bu
vo pagaminti atsišaukimai Į 
Lawrence’o lietuvių draugi
jas, kad prisidėtų savo bal
su ir auka. Su aukomis prisi
dėjo sekančios organizaci
jos: L. D. K. $50.00, Birutės 
Kliubas $10.00, Lietuvių 
Tautos Katalikų Parapija 
aukavo kempę ir svetainę 
surengimui pikniko, Lietu
vių Ukėsų Kliubas aukavo 
savo svetainę'masiniam su
sirinkimui.

Masiniame susirinkime 
kalbėtojams išaiškinus da
lykus, tapo vienbalsiai pri
imta rezoliucija prieš Lietu
vos krikščionių demokratų 
bloką ir užuojautą socialde
mokratams ir valstiečiams 
liaudininkams. Susirinku
siųjų ūpas buvo gana paki
lęs. Sumesta Lietuvos lais
vės gynimui $37.85. Aukavo 
šios ypatos: J. Sekys $2.00. 
Po $1.00: A. Bagdonas, V. 
Stručinskas, K. Lisauskas, 
A. Sinkevičius, K. Mažeitis, 
V. Černiauskas, B. Stubeda, 
K. Čiurlionis, J. Savinčius ir 
J. Urbonas. Po 50c.: O. Je
mene, J. Šilanskas, S. Džio- 
valas, J. Černiauskas, Ig. 
Stručinskas, J. Pesiiekas, A. 
Tumasionis, V. čiapulis, F. 
Puidokas, M. Vaitkunas, A. 
Golubickas, S. Petkevičius, 
U. Puidokienė, D. Limontas,

ninkus nuo pragaištingos 
valdžios.

Feliksas Yančus.

AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.

Pittsburgh, Pa.
S. Bakanas prisiuntė $7.00 į

Adah, Pa.
Felix Yanch 

Lexington, Mass.
A. F. Puišys

So. Boston, Mass.
Jonas Virbickas

Kel.” num. 35 pakv. 313.70M

2.00

2.00

1.00

Viso sykiu $325.70

kapinėse Hartforde. Lei
džiantis grabui Į duobę V. 
B. Ambrose iš Bostono, ku
ris buvo atvažiavęs pas mus 
į svečius praleisti vakacijų 
ir jau rado mano papę miru
sį, pasakė trumpą ir gražią 
prakalbą. Labai ačiū Hart
fordo, Brooklyno, Jersey Ci
ty ir kt žmonėms, kurie da
lyvavo laidotuvėse.

Mirus mano papai mudu 
su mama ilgiau negalėsime 
tą farmą valdyti. Mes ją tu-

'rime kuogreičiausia parduo
ti. Norintis pirkti gerą far- 
mą ir pigiai atsišaukite tuo
jaus. (Garsinimas kitoje vie
toje).

Adam Meškauskas,
11 metų.

IŠVIJO ANGLIAKASIŲ 
UNIJOS ORGANIZA

TORIUS.
West Virginija yra viena 

tų valstijų Amerikoje, kur 
vergijos laikai da nėra visai 
išdilę. Darbininkai tenai te
bėra da neorganizuoti ir 
sunku juos organizuot, nes 
kaip tik atvažiuoja organi
zatorius, kasyklų pasamdyti 
mušeikos tuojaus juos už
puola ir sumuša. Valdžia ir
gi kasyklų savininkams tar- 

negali suvaldyti. inauja-
Šią vasarą lietuviai uki-j£an° miestelį tenai nuvyko 

ninkai surengė du pikniku.!a?£ 
Paskutinis piknikas buvo 23 
d. rugpiučio. Pasitaikė gra
ži diena ir žmonių atsilankė 
į pikniką skaitlingai. Pikni
ke buvo visokių pamargini- 
mu ir visi svečiai linksmai 
laiką praleido.

Fountainietis.

FOUNTA1N, MICH. 
Iš ūkininkų gyvenimo.
Musų kolionija šiais me

tais labai gražiai atrodo, šil
ta? tankiai palyja, visi javai 
gerai užderėjo, ir . šios 
apielinkės ūkininkai džiau
giasi gerais metais.

Fontaino lietuviai ūkinin
kai gyvena gražiai ir sutiki
me, išskiriant vieną moterį, 
kuri nors ir nedidelio ūgio, 
bet liežuvį turi didelį, kurį ji 
negali suvaldyti

Šią vasarą 1"
nizatoriai. Ji^ tuojaus buvp 
iš miestelio išvyti ir teismas 
išleido injunetioną, drau
džiantį jiems organizuoti 
Logano apskrity darbinin
kų uniją.

v(Tąsą koresp. ant 5 pus!.).
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1^310 SvKJTtti^UO kterikali*111** dumblas nu- “Vardan Dievo
JACKUS grimzdo ir per paskutinius t T* i- n

lizmas Francuzijoj.
kos šalininkų lygiai su mo- 
narchistais, o pagaliau jų 
dar keliais balsais padaugė
jo. Ligi tol valstybė nebuvo 
vadinama respublika ir lau
kė grįžtant monarchijos.

, -J 
vieno balso dauguma, priė
mė respublikos paskelbimą 
ir priėmė konstituciją.

Tačiau monarchistai 
klerikalai nenorėjo pasiduo
ti. Naujam parlamente res- 
publikininkų jau buvo aiški 
dauguma. Mak-Magonas su
darė klerikalinį ministerių 
kabinetą, ir kai parlamentas 
išreiškė jam nepasitikėjimą, 
Mak-Magonas paleido* par
lamentą.

grimzdo ir per pasi 
linkimus klerikalai,____ , reikia
tikėtis, galutinai pralaimėjo.' 

Iš šitos trumpos apžval-1

Visagalio...

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Su “pagarbinimu” ne- juos nuo 
apsieisi, tėve. Turi paaiškin- mų. _ 
ti, kur buvai per dvi savaites1 -
prapuolęs.

—Neklausinėk, Maike, ba 
nesmagu ir atsiminti.

—O ką, belangėj sėdėjai?
—Da aršiau, vaike. Tu 

turbut girdėjai, kad musų 
švento Džiovo susaidė rengė 
didelį pikniką ant Vytauto 
Kalno, Lowellio mieste. li
tai turėjo būti ne paprastas 
piknikas, bet tikras tautiš
kas skodas, kaip ir antras 
Vilniaus Seimas, čia turėjo 
susirinkti visas vyčių vais- 
kas iš Naujos Anglijos, pilni 
ir tušti blaivininkai, ščesly- 
vos smerties susaidė, švento 
Liudviko kreivakojo kliu
bas, visa musų nečalstva ir 
daugybė visokių brostvų. 
Taigi aš dirbau per dvi są- 
vaites, kad visko butų žva
lias. Prigatavojau visokio 
štofo: vyrams macnesnioj 
merginoms slobnesnio, kad 
visi butų satisfait. Prieš pik
niką visą suvežėm Į sodą ant 
Vytauto Kalno ir sunešę Į 
skiepą užrakinom keliom 
spynom. Bet bedieviai suži
nojo ir nakties laiku visą 
musų štofą išrubavojo.

—O iš kur tu žinai, tėve, 
kad tai buvo “'bedievių” dar
bas?

—Tai kas tokią kiaulystę 
galėtų švento Juozapo susai- 
dei padaryti, jeigu ne bedie
viai?

—Tą galėjo padalyti pa
tįs vyčiai. Prie to, jus turite 
‘‘blaivininkų” draugiją, ku
ri labai mėgsta tokius daik
tus “naikinti.” Gal ji ir pa
darė jūsų skiepe “tvarką.”

—Ne, vaike, čia ne blaivi
ninkų darbas, ba tą pačią 
naktį ir daugiau zbiikų buvo 
pridaryta. Pavyzdžiui, ant 
kelio, kuris veda i Vytauto 
Kalną, buvo priversta ak
menų. Ant to kalno ir taip 
sunku armobilu užvažiuot, 
o dabar da ir kelias užvers
tas! Svečiai suvažiavo iš ki
tų šteitų, lipa aukštyn, kabi
nasi, kaip Krislus su kry- 
žium ant kaino Kalvarijos, 
ir ant galo pamato, kad 
jiems kelias užtvertas, tar
tum ant kokios šiderstvos.

—O gal tai buvo stebuk
las? Juk katalikų mokslas 
sako, kad ką Dievas myli, 
tam ir kryželį duoda. Ar tu 
tam netiki, tėve? 
. —Nausa, Dievas katali
kams tokios kiaulystės ne
padarytų. Čia buvo šliuptar- 
nių triksas.

—Kodėl 
kad Dievas 
daryti?

tu sakai, tėve, 
negalėtų to pa

ti

gatvėse. Ir svarbiausia, kad 
jau ne pirmas toks atsitiki
mas. žmogus ramiai eida
mas gatve nesi tikras, kad 
tave policininkas nenusi
tvers viduryj gatvės “apžiu- 
nneti.

Taip veikia Lietuvoj “var
dan Dievo” paskelbtosios 
konstitucijos piliečių teisės. 
Lietuvoj pilietis nesupranta
mas, jei ant jo sprando ne
joja kunigas ir pocininkas.

Rugpiučio 6 d. 2 vai. po

OlVVo IX vUlllyvFO <IUL>(11 / • • •* *

gos galim padaryti kai kurių (Konstitucijos jzangos pir 
išvadu* karia tik aina ovvp. mieji žodžiai)*išvadų: kada tik eina gyve
nimo griovimas, reakcija, 
priespaudos ir žiaurumų 
viešpatavimas, karai — kle
rikalai ir jų galybė auga; 
kada eina kūrybos darbas, 
ramus gyvenimas, — kleri
kalų galybė nyksta, o kyla 
mokslas, kultūra, klesti vi
sokios laisvės ir auga žmo- 

į, nių gerovė. Ambo.

Dabar Lietuvoje eina arši 
kova pažangiosios visuome
nės su k’zrikuiizmu. Lu !;•- 
nai viešpatauja klerikaliz
mas ir stelbia kiekvieną lais
vesnes pažangesnės minties _ _e w—
pasueiškimą. Bet g,- v mime Dabar jau parlamentas, vos 
matome vis auganti žmonių 
nepasitikėjimą žiauria kleri
kalų politika, jų vergavimu 
prieš Vatikaną, ir tikrai gali 
me sakyti, kad klerikalizmo 
viešpatavimo dienos Lietu
voj suskaitytos.

j Tokių momentų, kad kle-j 
' rikalizmas smaugė žmonių 
į gyvenimą, buvo ir kitose 
. valstybėse: vienur jis reiš
kėsi vienaip, kitur kitaip, 
vienui* dar h* dabar išliko joj 
galios pėdsakai, kitur jau jis ■ 
tik iš šalies gauna puldinėti 
savo priešininkus — pažan
giuosius.

Ypatingai aiškiai pasi-' 
reiškė kova su klerikalizmu 
ir jo griuvimas Francuzijoj. 
čia mes galime rasti net to
kių momentų, kurie labai 

į primena klerikalų viešpata- 
ivimo dienas Lietuvoje.

Kol Francuzijoj buvo se
noji monarchija, iki didžio
sios Franeuzų revoliucijos, 
ten klerikalizmas visiškai 
sutapo su monarchizmu; 
monarchija klerikalizmą pa
laikė; griuvus monarchijai, 
žlugo ir klerikalizmas.

Paskum, iki 1871 m., kle
rikalizmo padėtis nuolat 
keičiasi: Įsigalėjus monar
chijai, užviešpatavus Įvai
riems didikams, įsigali kle-

POTVINIS JAPONIJOJ 
UŽLIEJO 30,000 NAMŲ.
Iš Tokio pranešama, kad 

Hondžo apskrity per 36 va
landas lijo toks lietus, kad 
kilo didžiausis potvinis ir 
vanduo užliejo 30,000 na
mų. Gyventojai pabėgo i 

Prasidėjo nauji rinkimai, kalnus.

Rugpiučio 5 d. apie 6 vai. 
po pietų drg. A. Jakubenui 
išėjus iš “Socialdemokrato” 
redakcijos pasivijo dežiu- 
ruojąs gatvėj policininkas 
Nr. 134 ir pareikalavo, kad 
butų atidarytas portfelis, i pje(U policininkas sustabdė 
Dienos metu, viduryj gatves i tvėje drg Dr Budrj. Su. 
..... .........................  ■ ' z'“'' iaikė netoli “Socialdemo- 

| krato” redakcijos. Klausi
nėjo, ar drg. Budrys nesąs 
iš Šiaulių. Peržiurėjo visus 
dokumentus ir užsirašė į sa
vo užrašų knygutę.

Klausiamas, kam ta visa 
operacija daroma, policinin
kas pareiškė tik, kad jam 
taip esą Įsakyta ir jis turįs 
paliepimą pildyti. J. Lp.

policininkas be jokio orde-1 
rio iškratė drg. A. Jakubė- 
ną, nepasakydamas net ko 
jis nori pas jį rasti, nors drg. 
Jakubėnas pakartotinai jo 
klausė. Girdi, jam Įsakyta ir 
tiek.

Iškratęs ir nieko nepaė
męs paleido.

Ir tai atsitiko ne kokių 
Azijos ir Afrikos laukinių 
žmonių tarpe, bet Kauno

Čia buvo toks vaizdas: val
džia pašalino paskutinius 
respublikininkr.s valdinin
kus. išvaikė tas savivaldy
bes, kurios buvo priešingos 
monarchijai, neleido res- 

i publikininkams daryti susi
rinkimų, kunigai skaitė en
ciklikas ir grąsino pragaro 
bausmėmis, kas balsuos ne 
už juos.

Bet res

Ko Laukėme ir Ko
I

I

j gėri ne taip, kaip pas mus kada stipriu pasiryžimu ga- 
:pažangieji: jie visi susijun-Į- • - - -
1 gė, ir dešinesni ir kairesni, 
įstojo i rinkimus su bendra 
programa, kad tik nugalėtų 
monarchistus ir klerikalus. 
Jų vieną obalsį radikalas 
Gambeta taip formulavo: 
“Didžiausias musų priešas 
—klerikalizmas.”

Nežiūrint i visas klerikalų
■ ir monarchistų pastangas^ 
į smurtus, daugumą parla-
■ mente laimėjo kairieji. Dau-
į gelyje vietų, kur rinkimų 
i tvarką kliudė kunigai ir val
džios atstovai, reikėjo rinkti 
antrą kaitą. Tada Mak-Ma
gonas su savo šalininkais 

i nusileido ir pats pirm laiko 
atsistatydino. i Ti Li t

Tuomet Respublikos lai- vfo pardavikai lvgil
IMT kimSi prakilnaus-fudeji^o, 

Durnoje bučiavo caro tarnų 
ufno pantaplius, reiškė carui išti

kimybę, gyrėsi caro kampi
ninkais esą ir susidėję su 
žandarais smaugė Lietuvos 
x-------- Jiems nereikėjo
--------  ~ ?s, nes jiems 
gera buvo gyventi ir despo- 

• tiškoj caro valdžioj; ta val
džia mokėjo jiems algas ir 
jie meldėsi Dievui, kad ca
rizmas su Mikalojų Krau- 
jinguoju kuoilgiausia laiky- 

; tusi; o žmonėms skelbė, kad 
caro valdžia nuo Dievo leis- 

I ta, kad kovotojai už laisvę 
!—“cicilikai” velnio įkvėpti, 

priešingas monarchijai. Pre-! nuolynu^Tuo budu buvo iš-' Tada tai’ į909’*2 m- kai“ 
ge-' sklaidyti tie širšių lizdai, ku- į rysis jaunuolių sparnas ap- 

nerolas Mak-Magonas, kuris .: - - ‘ * “ --------
visą vyriausybę sudarė iš ' 
monarchistų ir tik laukė pir-'si 

■mos progos atstatyti monar-! 
'chiją. Pažangesnieji valdi- 
'ninkai, respublikos šalinin- 
• kai, buvo atstatomi, jų vie
tas užėmė monarchistai ir 
klerikalai.

Buvo suvaržytas visas 
kultūrinis gyvenimas — 
spauda, teatras, gatvėse r.e- 

įbuvo galima pardavinėti 
laikraščių. Klerikalai Įsiga
lėjo visiškai. Jėzuitai darė 
Įvairias procesijas, iškelda-

• ’ ’-j _ pasaulinės val- 
ir Adomas su Jieva. .ežios popiežiui. Klerikalų 

gali žinoti, tėve J vyriausybė dovanojo jezui- 
? {tams Monmarto aukštumose 

duok (Ppiyž;uje) žemės sklypą 
ba apie to- bažnyčiai statyti, tai buvo 

jų galybės pripr.žinlmo žen- 
' klu.

Visos pradžios, vidurinės 
ir aukštesniosios moky klos 
buvo klerikalų rankose, bet 
jie dar reikalavo “laisvės 
aukštajai mokykla:,” t. y. 
reikalavo, kad ir universite- 

vyriausis tai butų jiems atiduoti.

—Todėl, vaike, kad jis 
katalikus myli ir saugoja 

visokių nesmagu-

—Bet jeigu jis juos taip 
myli ir saugoja nuo visokių 
nesmagumų, tai kodėl jis ne
apsaugojo jūsų pikniko nuo 
“šliuptamių triksų?”

—Todėl, kad Dievas la
bai kantrus, 
velnias daro 
kenčia. Ale ateis valanda, rikalizmas ir reakcija; iški- 
kada pasibaigs jo kantrybė, i Įus respublikos obalsiams ir 
Tada ateis sudna diena, bus į jiems Įsigyvenus — pakyla 
didžiausis verksmas ir dan- į progresas, pažanga, žlunga 
tų griežimas, ale jau po čėso.! klerikalizmas.

I

Jis žiuri, kaip 
zbitkus, ir

Visi šliuptarniai ir bedie
viai, kurie dabar tarnauja 
šėtonui, bus paversti i ožius 
ir pastatyti po kairei, o visi 
geri žmonės stos su aniuo- 
lais po dešinei.

—0 kur tu, tėve, su savo 
vyčiais stosi?

—Aš busiu po dešinei.
—0 kaip bus su tavo uni

forma? Ar tą uzbonelĮ su 
įmunšainu ir šobie pasiimsi 
su savim, ar paliksi čia ?

—Uniformos tenai nerei
kalingos, vaike. Visi stosim 
taip kaip Dievas sutvėrė.

—Reiškia, nuogi?
—Šiur.
—Tai kaip bus su mote

rimis? Ar davatkos ir kuni
gų gaspadinės neis i dangų?

—Jos eis sykiu su vyrais, 
bet vieni kitų nematysim.

—Tai kaip jus būdami 
akli galėsite atrasti kelia Į 
dangų? Juk kunigai sako, 
kad tas kelias labai siauras 
ir sunkus! Kas bus, jeigu jus 
nueisite pro šalį? Arba ką 
jus dalysite, jeigu velnias, 
užsimanys iškirsti šposą ir 
užleis jus uodais, kuomet 
jus visi busite nuogi?

—Jeigu Dievas mus kera- 
vos, tai velnias mums nieko 
nepadarys.

—Bet kaip tu gali žinot, 
tėve, kad velnias Dievo pla
nų nesugadins? Juk sutvė
ręs Adomą ir Jievą Dievas 
tikėjosi turėti juos rojuje 
per amžius. Bet atėjo vel
nias ir viską sugadino. Žuvo mi obalsį 
rojus 
Kaip tu gali žinoti, tėve,!..____
kad vėl tas pats neatsiliks? •

—Palauk, vaike, duok' (Paryžiuje) 
man pamislyt, I 
kius dalykus aš d a nebuvau 
pirma girdėjęs.

—Na, gerai, tėve, tu pa
galvok, o aš tuo tarpu eisiu 
kur man reikia.

Napoleonas I. kol jis ko
vojo kaipo respublikos ge
nerolas, jis naikino popie
žiaus valstybę, visur rėmė 
žmonių pastangas atsikraty
ti nuo kunigų vergijos. O ka
da jis pasidarė imperato
rium, jis vėl pradėjo dery
bas su popiežium, sudarė 
konkordatus, davė Įvairių 
privilegijų kunigams: kartu 
su jo despotizmu stiprinosi 
ir klerikalizmas.

Faskutinis susirėmimų su 
klerikalizmu etapas praside
da po 1871 metų. Kada bu
vo numalšinta Paryžiaus ko- 
munarų sukilimas, valdžioje 
Įsigalėjo konservatoriai, — 
monarchistai ir klerikalai.

Jie greitai nuvertė pirmu
tini prezidentą Tierą, kuris 
nors taip pat buvo reakci
ninkas, bet vis dėlto buvo

i

i

Susilaukėme?
Į

Jaunučiai būdami su troš-, • • i . * • uauiiuviai uuu<um uud- aimiau
publikminkai ei- kuliu laukėme tos dienos, jau jo ir

lėsime nugriauti caro val
džią ir sukurti laisvą, nepri
klausomą nuo jokių despo
tiškos valdžios siurbėlių, 
Lietuvą. •

Džiaugdavomės gavę Ma
žosios Lietuvos “Varpą” ar 
koki hektagrafuotą atsišau
kimą. Jie eidavo per kairio
sios jaunuomenės rankas, ir 
galvojome: kaip čia tą caro 
valdžią nuvertus, kaip lais
vą Lietuvą sukurus. Vieni, 
ramesni (rimtesni) tikėjosi 
tegalėsią autonomiją iško
voti, na, o karštieji norėjo ir 
tikėjosi iškovosią pilną ne
priklausomybę — laisvę, 

i O dešinieji? o kuniginiai?
m* * • • ▼ • i i 5 •os lais

vės pardavikai, lyg ir išjuo-mėjimas 1
Įvairiomis reformomis. Bu
vo nustatyta 
šventė liepos 14> dieną, Bas
tilijos, didzraūsio kalėjimo 
sugrioyimui ir Francuzijos 
laisvės atgavimui paminėti. ,mones ,lenis 
Buvo paskelbta spaudos Lietuvos
žines laisve, organizuojami 
viešieji darbai ir tt.

Švietimo srityje reikėjo 
paliuosuoti mokyklos nuo 
klerikalizmo puvėsių ir duo
ti joms grynas mokslas. 
1880 m. buvo uždarytos jė
zuitų ir kt panašios organi
zacijos, kaipo nelegalizuo
tos; buvo uždaryta jėzuitų' 
mokyklos ir apie 300 vie-l

zidentu buvo išrinktas g
as, kuris' j-ie nuodijo visą kraštą, 

sudarė is, pradžios mokslas buvo vi
siems privalomas ir neap- 

■ mokamas. Tikybos moky
mas neprivalomas.

Po trejų metų manarchis- 
tai ii- klerikalai su generolu 
Bulanže pryšaky dar kartą 
mėgino nugriauti respubli
ką. bet jiems nepavyko. Nuo, 
to laiko respublika galutinai: 
Įsigalėjo, o klerikalų jėgos ir' 
Įtaka vis mažėjo ir mažėjo. 
Šalyje liaudis visai jų nepa
laikė. Pagaliau 1905 motais 
radikalai panaikino Napole
ono sudarytąjį su popiežium 
konkordatą ir atskyrė baž
nyčią nuo valstybės. Kleri
kalams jau, rodos, nebuvo 
lemta kada nors labiau Įsi
galėti.

Bet štai prasidėjo didysis 
karas. Sykiu su karu visur 
augo reakcija, ir Francuzi
joj ta reakcija'vėl iškėlė kle
rikalus. lvg !

Z. v

PRISIIMA KALTĘ UŽ
52 ŽMONIŲ MIRTĮ.

“Mackinac’o” \ 
inžinierius Grant prisiėmė Tečiaus visoje šalyje augo 
ant savęs kaltę už sprogimą palankus respublikai ir pa
to laivo, ant kuino žuvo 52 žangai ūpas, ii ja” 1875 m. 
ekskursantai. parlamente buvo t•< >publi-

sprendė klerikalizmo vado
vus — kunigus: laisvės bu
deliais ir Lietuvos pardavi- 
kais. Tai ainiai kryžiuočių, 
kurie išpiovė lietuvių tautos 
šaką prusus, kurie degino 
Žemaičių kaimus, grobė ir 
niekino jų dukras, tai tie pa
tys Romos popiežiaus pa
siuntiniai, kurie neįstengė 
vokiečių pagalba kardu iš- 

I naikinti lietuvių valstybės ir 
! tautos, prigavimu ir papirki
mu pardavė ją lenkams, 

i Įvedė Lietuvoj baudžiavą, ir 
rykštėmis bei botagais plakė 

■ Lietuvos valstiečius. Ir vis 
'tai darė Dievo vardan, ir vis 
I pasakojo žmonėms, kad taip 
! nuo pačio Dievo buvo leista. 
! Nežiūrint tokio biauraus 
'kunigų elgesio prieš karą, 
1 nežiūrint to, kad jie niekino 
! tautą Dievo ir dūšių išgany- 
' mo vardan, kairysis sparnas 

v _________ _____________  'dirbo savo — kovojo už Lie-
rikaluz. lyg sudrumstam tuvos laisvę. Ir štai Rusijos 
vandeny dumblą. Jie vėl darbo žmonėms vadovau- 
pradėjo daugely gyvenimo jant, susibūrę visų tautų re- 
sričių grąžinti senovę, leido,voliucininkai numetė caro 
Įsigalėti jėzuitams, Įvai- jungą, ir tautos gavo teisę 
riems popiežiaus agentams, pačios savo likimą išspręsti, 
steigė vienuolynus ir kitas1 
dykaduonių organizacijas.

Tariaus nusiraminus

r

Kairieji:— darbo žmonių 
' draugai, nudžiugo. Juk ne- 

ir senai dar abejota buvo ar

atsikratysime caro, o štai nes, bet baudė pilnamečius, 
r šešėlio nėra. Visi Musų klerikalai sugalvojo 

degte užsidegė Įkurti laisvą dar daugiau: prie policijos 
ir laimingą Lietuvą: žemę ir nagaikų jiedadėjo šompo- 
manė teisingai paskirstyti lūs ir elektros vielas, kurios 

į žemės dirbėjams, aprūpinti iškrato žmogaus smegenis ir 
juos mašinomis, pakelti žmogų padaro pamišėliu. Ir 
ūkis; atstatyti sunaikintus visomis šitomis priemonė- 
trobėsius; sutvarkyti kelius, mis kankinama ne tik pilna- 
pristatyti gelžkelių: apšvies- ’ 
ti visus; vengti ateityje 
kraujo praliejimo.

Bet nesuspėjo kairieji dar 
savo programų išaiškinti, 
kai kunigai ir jų pakalikai 
pardavė Lietuvą kryžeivių 
ainiui Urachui. Ir tik sukilu
si revoliucinė vokiečių liau
dis išgelbėjo Lietuvą nuo 
šios nelaimės. Ji nutrenkė ir 
nuvainikavo visus savo ka
ralius ir kaizeri Vilhelmą, ji 
nebūtų leidusi ir Urachui 
Lietuvoje atsisėsti. Ir kleri
kalai neišdrįso parsikviesti 
į despotus Urachą.

Subruzdo kairieji norė
dami Įvykinti savo nusista
tymus — programas, žmo
nėms naudos padalyti. Bet 
klerikalai tuoj susigriebė; 
išmokę kunigų seminarijose 
maitinti žmones dangiškų 
pažadų migdolais, jie ir čia 
ant žemės ėmė kalnus žmo
nėms žadėti žemiški] gery- 
bi. Žadėti žadėjo, kad val
džią Į savo rankas gavus, 
bet širdyj kita ką turėjo. 
Širdyse jiems rūpėjo išgel
bėti poniją ir savo kišenes, o 
mužiką paversti naujos rū
šies — mokesčių ir bažnyti
nių duoklių baudžiauninku. 
Kunigų ir ponijos buvo pilni 
visi Lietuvos pakampiai, o 
darbo žmonių draugų tik 
vienas kitas. Valstiečiai ne
įstengė suprasti kas jų drau
gai, o kas juoduose avių kai
liuose prisidengę ai-šųs vals
tiečių ir Lietuvos priešai, ir 
jie pasidavė klerikalų suvy- 
liojimui vardan Dievo ir Tė
vynės.•

Ir štai dauguma Lietuvos 
piliečių, o ypač nerūpestin
gos Lietuvos ukiu ir plates
niu gyvenimu moteiys, pa
davė balsus už senų Lietu
vos laisvės ‘budelių valsty
bės ainius.

Ir ką gi turime?
Prie caro valdžios žmo

nės dejavo mokesniais. Prie 
krikščionių valdžios žmonės 
irgi dejuoja mokesniais. •

Caro valdžia draudė leis
ti laikraščius ir knygas, ku
rie kalbėjo apie laisvę ir 
žmonių gerovę. Musų kleri
kalai irgi draudžia ir kon
fiskuoja laikraščius ir kny
gas, kurie rodo, kaip reikė
tų nusikratyti priespaudos 
ir sukurti gerovę. 
’ Caro valdžia policijos ir 
nagaikų pagalba valdė žmo-

mečiai, bet ir maži 14—15 
metų vaikai ir mergaitės. Ir 
vis tai daro vardan Dievo ir 
Tėvynės.

Caro valdžia iš žmonių tik 
ėmė, bet nieko žmonėms ne
davė. Klerikalai daro tą pa
ti. Klerikalai žemę daugu
moj tik savo sėbrams ati
duoda, o darbo žmonės gau
na tik menkai kam tikusius 
sklypelius, nuo kurių prisi
eis naujakuriams bėgti, arba 
aplinkiniams ponams ver
gauti.

Caro valdžia kvailino 
žmones, laikė juos tamsu
moj, kad nesusiprastų. O jei 
Įsteigdavo mokyklą, tai tik 
tam, kad apgauti žmones ir 
ne mokslo duoti, bet išmo
kyti carą pagarboj laikyti. 
Tuo tikslu Lietuvoj buvo 
sodinami caristiški rusų mo
kytojai. Klerikalai daro tą 
patį — tamsina žmones, mo
kyklose ne mokslo mokina, 
bet tik nusilenkti prieš ku
nigus, ir savo žmonišką dū
šią vergiška padalyti. Į mo
kyklas jie sodina vienuoles, 
parkviestas iš užsienio, ku
ries lietuviškai nemoka, ar
ba šiaip klebonų pastumdė
lius. O savy stovesnius mo
kytojus veja iš mokyklų 
lauk.

Kovodami už Lietuvos 
laisvę mes tikėjomės turėti 
žmonių, bet ne kunigų val
džią, nes norėjome, kad lie
tuviai butų broliai, o ne tar
pusavio priešai, prie ko pri
vedė dabar klerikalai. Mes 
netikėjome, kad laisvoj Lie
tuvoj lietuvis lietuviui galė
tų kraują pralieti, o šiandien 
klerikalų dėka lietuviai žu
do vieni kitus. Mes tikėjo
mės laimės ir gerovės, kle
rikalų dėka sulaukėme skur
do, vargo ir ašai*ų.

Žemaičiai ir aukštaičiai! 
—padarėme klaidą, bet ją 
reik ir atitaisyti. <>i davėme 
klerikalizmui, kaip kokiai 
džiovai, apsėsti visą Lietu
vos kūną, tai atminkime, 
kad mes pafvs tą Lietuvos 
kūną privalome ir išgydyti, 
privalome išnaikinti Lietu
voje klerikalizmą. O jei to 
nepadaiysim, tai klerikali
nis suskis suės Lietuvą ir 
mes neteksime visko, už ką 
taip ilgai kovojome, kam 
tiek daug vargo ir sveikatos 
padėjome.

La d. Serbentą.
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KELEIVIS B

Į ii* tąjį reikėjo gelbėti.Gelbė- .ale mažasis Peseckutis paro- Į 
toją spėta išgelbėti, bet Dr. dė, kąd greitumas ne metuo- ’ z-O _  • — — • —. _ * 1    1 •KORESPONDENCIJOS. U
įCherry prigėrė.

L. Jo moteris chicagiečiams
Tiesa, pereitą žiemą įvyko žinoma veikėja irdaininin- 

' ’ ’ kė Salomi ja Staniuliutė, iš
girdusi apie nelaimę, apalpo 
ir visą laiką išbuvo ligoninė
je. Dr. buvo labai mylimas 

' visų chicagiecių. Laike jo 
šermenų visuomet buvo pil
ni namai žmonių ir. lauke 
buvo apstatyta automobi
liais gatvės.

i Laidotuvės be laiko žuvu
sio pačioj jaunystėj lietuvio 
dentisto Dr. C. K. Cherry- 
Černausko Įvyko pirmadie
ny, iš jo ofiso 4454 S. West
ėm Avė.

i Gal dar niekad lietuvių 
laidotuvėse tiek daug žmo
nių nedalyvavo, kaip šiose, 
į kapines išlydėjo apie pora 
šimtų automobilių, o žmonių 

jbuvo, nekuriu apskaitymais, 
iarti tūkstančio. Mat velionis 
{buvo labai rimtas žmogus. Į 
sriovių kivirčius nesimaišė, 
dirbo visiems lygiai, todėl 
visų buvo mylimas ir gerbia
mas, ir kiekvienas todėl sku
bėjo atiduoti savo pagarbą 
velioniui ir palydėti ji amži- 
nastin.

Tautiškose Kapinėse kal
bėjo Dr. Biežis, Dr. A. Zi- 
tas, Andriulis ir aptiekinin- 
kas Rakas. Ant kapo sudėta 
labai daug vainikų nuo pa
vienių asmenų ir organizaci- 

Korespondentas.

CHICAGO, ILL
Bendras išvažiavimas; L M. 

S. A. seimas; Dr. Cherry 
laidotuvės.

Rugpiučio 23 d. Jefferson 
miškuose įvyko bendras 
LSS. VIII Rajono, Pirmyn 
Mišraus choro ir L. M. S. A. 
2 kuopos išvažiavimas. Die
na buvo graži, tai ir žmonių 
prisirinko labai daug. Buvo 
žaista visokios žaismės, kol 
oras atvėso. Pavakary pra
dėta programas. Nuo LSS. 
VIII Rajono kalbėtojas bu
vo Dr. A. Montvidas. Jisai 
kalbėjo aiti valandos laiko 
nurodinėdamas komunistų 
blogą politiką ir kad jie ki
šasi i visas draugijas, kad 
tiktai jas suardžius. Turėjo 
dainuoti choras, bet dei ve
dėjo neatsilankymo nedai
navo. Moksleiviai irgi turė
jo savo kalbėtoją — elekt
ros inž. B. Simokaitį. Simo- 
kaitis kalbėjo apie indusui- 
ją. Jo kalba buvo Įdomi ir 
visi klausėsi. Tiktai susirin
kęs būrys komunistų, kurie 
nepraleidžia progos neatsi
lankę ir i socialistų bei pa
žangiųjų srovių susirinki
mus, pradėjo nerimauti.

Užbaigus Simokaičiui kal
bėti norėta dar perstatyti 
kitus moksleivius kalbėti, 
bet tuojaus komunistai su
šaukia savuosius ir jie pra
deda savo sorkes. Jų kalbė- 
tpja.i išplūdo kiauliškiau- 
saais žodžiais visas Ameri
kos mokyklas 
jūs. Kliuvo ; ir studentams.

Ameri- 
ir jų mokyto-

kuidę, girdi, nueina mokyk
lon su sveiku protu, bet išei
na bepročiais ir tam pana
šiai. Jie, matyt, norėjo pasi
rodyti LMSA. organizacijos, 
nariams, kad šie nenori nie
ko bendra su komunistais 
turėti. Išplūdo ir Dr; Jioritį 
vidą; H ' :

. Komunistai neturi gėdose 
Jie prisišliejo su savo kro- 
meliu prie svetimų organi
zacijų išvažiavo ir dar be
gėdiškai išplūdo jas.

Tame išvažiavime buvo 
daug atsilankiusių tautinin
kų, kurie ramiai klausėsi 
kalbų. Northsidės tautinin
kai visuomet bendrai veikia 
su pažangiosiomis draugi
jomis.

ooo
Rugpiučio 29 d. prasidėjo 

Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo Amerikoje seimas. 
Seimas laikyta didžiulėj 
Lietuvių Auditorijoj ant 
Bridgeporto. Diena pasitai
kė labai šilta, o ant rytojaus 
buvo Socialistų Partijos pik
nikas Rivervievr parke, kur 
kalbėjo Debsas, tai mokslei
vių seiman mažai svečių te- 
atsilankė.

Seimas tęsėsi dvi dieni. 
Nemanau visų seimo tarimų 
čia aprašyti, nes užims daug 
vietos. Pažymėsiu tiktai 
svarbesnius. LMSA. organi- j 
nacija susideda iš dviejų 
kuopų (Chicagos ir Valpa- 
raisos), yra keletas ir pavie
nių narių. Į organizaciją ga
li Įstoti nemažiau kaip lan
kės du metus vidurinę mo
kyklą studentas. Čarteris 
yra išimtas kaipo visos A- 
merikos lietuvių studentų 
organizacijai. Tatai moks
leiviai pageidauja, kad susi
tvertų ir kituose miestuose 
kuopos. Moksleivių organi
zacijos tikslas yra geras. Jie
stengiasi auklėti inteligen-
tiškas spėkas draugingame 
sugyvenime. Tas faktas jau 
parodė v31iiu8, nes 2 kuo
poj yra keletas narių, kurie 
jau po pcva metų kaip yra 
baigę mokslus, bet jie neno
ri atsiskirti nuo draugų stu
dentų. Jie užsimoka metines 
duckles ii >nko jų susirin
kimus, Juoda ’iems gerus 
patarimu^, /"ngia pakaitas 
ii t.t. LMSA. -rganizacijcj 
ranc įsi Įvairių pažu.:: stu
dentai, bet pačioj organue- 
eiioi sugyvena draugingai.

%

skilimas, bet atsimetė tiktai 
čiagimiai studentai, kurie 
nemyli paskaitų, o vieton 
paskaitų ir rimtų pasikalbė
jimų, jie mėgsta arbatos 
bankietus, juokus ir myli 
pašiepti ateivius studentus, 
kurie žiuri į gyvenimą vi
sai kitaip. Atsimetusieji da
bar patys iškriko.

Seimą atidarė pirm. B. Si- 
mokaitis 7 vai. vak. Sure
gistruota seiman atėjusieji 
nariai ir svečiai. Į seimo val
dybą išrinkta šie nariai: 
pirm. J. Papaitis, vice-pir- 
mininku J. Lazdauskas, raš
tininku M. Šileikis, maršal
ka J. Urbonas ir reporteris 
—M. Šileikis.

Skaityta pereito seimo' 
protokolas. Protokolas pri-1 
imta kaip skaitytas.

Centro valdyba išdavė ra
portus. “Moksleivių Kelių” 
redaktorius M. Šileikis savo 
raporte pažymėjo, kad metų 
bėgiu buvo išleista “M. K.” 
17 laidų. Iždininkas prane
šė, kad ižde randasi $61.67. 
Nutarta ir toliau “Mokslei
vių Kelius” palikti “Naujie
nose.” Kai kurie moksleiviai 
norėjo, kad butų “Varpas” 
paimta organui. Buvo taisy
ta konstitucija. Daug kas 
buvo pridėta ir pakeista. 
Pirmiau narys'Įstojęs kuo- 
pon galėjo iš pirmos dienos 
užimti valdybos nario vietą, 
o dabar bėgiu šešių mėnesių 
turės tiktai balsą, bet nega
lės užimti valdyboje vietos. 
Užtat ir skilimas Įvyko, kuo
met p-lė Narmontaitė prira
šė naujų narių ir atsivedusi 
juos mitingan pristatė bal
suoti po savo komanda.

Į centro valdybą Įėjo šie 
moksleiviai: pirm. J. Laz
dauskas, lašt. K. Semaška, 
iįjd. J. Urbonas. “Mokslei
vių Kelių” redaktorium J. 
Eąpaiti  ̂ti apšvietos komisi
ją :' M- šndkis, B. Simokai- 
tis ir F. šeštoku.

Prie naujų sumanymų bus 
bene vienas Įdomus suma
nymas, tai tas. Nutarta atei
nanti pavasari surengti 
moksliniais tikslais ekskur
siją Į Lietuvą. Tapo išrinkta 
komisija iš trijų narių: B. 
Simoikaitis, M. Šileikis ir J. 
Lazdauskas. Ta komisija 
pasirūpins suorganizuoti 
ekskursiją ir parinkti jai 
žmones, kurie pasisklaidys 
sekamomis profesijomis: 
vienas elektro-inž., vienas 
mech.-inž., vienas dailinin
kas ir vienas šiaip tyrinėto
jas. Ekskursijos tikslas bus 
apkeliauti visą Lietuvą ren
kant Įvairias žinias, foto-- 
grafuojant visokius vaizdus 
ir tt. Sul inktos žinios bus iš
spausdinta anglų laikraš
čiuose. Tikimasi gauti para
mą tai ekskursijai nuo Geo
grafinės Draugijos. Taipjau 
užmegsti artimesnius ryšius 
su Lietuvos moksleivija. 
Ekskursininkai pasižadėjo 
važiuoti savo lėšomis.

M. Šileikis paaukojo savo 
pusmetinę algą $17.50 už : 
vedimą “M. K.,’’ kuri seka- ; 
mai pasiskirstė: $10 ekskur- i 
sijai ir $7.50 centro iždui. 
Atsilankęs aptiekorius F. 
Šeštokas, kuris priklauso 2 
kp., paaukojo $5.00 centro 
iždui. Svečiai pasakė trum
pas prakalbas ir palinkėjo 
seimui geros darbuotės.

Seimas užsibaigė 7:30 v. 
vakare rugp. 30 d.

ooo
Jaunas lietuvis profesio

nalas Dr. C. K. Cherry, grįž
damas iš Michigano, kur ji- metime dovanądaimėjo Ale- 
sai praleido savo atostogas, na Pauliekienė; mažų mer- 
sumanė Gary, Ind. pasimau-'gaičių lenktynėse pirmą do- 
dyti. Nuėjo jisai apie 7 vai. vaną laimėjo Matilda Bal- 
vakaro į maudyklę, kur ma- čiutė, o antrą dovaną laimė- 
žai buvo žmonių, ir nuėjo jusios vardo nenugirdau; 
net už virvių. Tuomet buvo mažų vaikų lenktynėse ge- 
pasidaręs taip vadinamas riausia atsižymėjo laimėda- 
“imdertow,” kuris ir patvėrė - * ’ ’ T‘ ’ -
ų Skęsdamas šaukėsi pa- 
g?.lbofc. Pribukus gelbėtojui, 
Tisai pastvėrė Ihėtoja. kad

se, ale gerose kojose.
Tarp visų pikniko Įvairu

mų buvo ir tas, kad senovės 
pittsburgiečiai, chorų daini
ninkai vyrai, kurie kiek lai
ko atgal dainuodami cho
ruose savo skambančiais 
balsais linksmindavo Pitts
burgho lietuvius kaip tai: A. 
Žvirblis, K. Leliušis, Ado
mas Aleknavičius ir kiti, su
sibūrė i krūvą ir prisiminę 
savo senovės laikus, sudai
navo keletą dainų. Tik gai
la, kad šiuom laiku Pitts
burgho pažangus lietuviai. 
neturi jokio choro ir visos i 
dainų spėkos yra pakriku
sios. Gaila.

šio pikniko puikią muzi
ką sudarė L M. D. nariai, 
kaip tai J. Platakis, Fabijo
nas, šavinis, Rauktys ir kiti.

Vakaro sulaukus visi 
skirstėsi namo, kas automo
biliais, kas gatvekariais, o 
kas traukiniais su ta minti
mi, kad ir kitą metą suėjus 
ir vėl kartu pasilinksminus.

Reporteris.

Nelaukit—
Naudokit Colgate's

Užžiurėk gerai dantis ir dantįs užžiurės 
jus. Užleisk juos, ir visokią rusiu nege
rovės gali prasidėti.
Colgate's saugiai prašalina priežastį dan
tų gedimo, taip pagelbėdamas užlaikyti 
dantis .gražiais ir sveikais. Ir šalip to. 
gardus Colgate's skonis yra malonus nau
dojimui po kožno valgio ir pirm eisiant 
gulti.
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LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATAI DĖKUOJA 

UŽ AUKAS.

“Keleivio” Redak

i pardavma:
I

PIGIAI PARSIDUODA
GERA BUčERNĖ IP. GR0SERNĖ, 

geroj vietoj, biznis išdirbtas per dua- 
gelį metų. Atsišaukit pas: (37)

A. S. TREČIOKAS
199 Adams St., Ne* ark. N. J.

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda Bučernė ir Grusrrnė 

visai pigiai Biznis varoma ‘'cash** 
propozicija. (37)

N. W. cvr. 16-th & U'allace St.. 
1‘hiladelphia. Pa.

3 ŠEIMYNŲ NAMAS, 15 kamba
rių ir visais naujausiais įtasyniais, 
labai geroj ir ramioj vietoj Noriu 
mainyt ant nedidelės farmos, buri 
butų netoli fabrikų. Atsišaukit šiuo 
adresu: W. K.

i 51 Cohassett st.. \\orcester. Mass.

PARSIDUODA BUčEKNĖ IR GRO- 
SERNĖ. ant gero kampo, apielinkė 
daugiausiai apgyventa lietuviais ir 
lenkais; biznis išdirbtas per ilgus me
tus; randa nebrangi. Pardavimo 
priežastis paaiškinsiu pirkėjui. Gali 
paklaust per laišką. (38)

87 Chestnut st, La^rence, Mass.

2Sc
Didelės Mieros

PARSIDUODA GERA UK£

Pajieškau Anastazijos Rimka-.tčs. 
[kuri 1 metai atgal gyveno New York 
City, o dabar aiežinau kur ji gyvena. 

> Meldžiu atsišaukti arba kas apie ją 
I žinote, malonėkite pranešti šiuo ad- 
!resu: MIKE DOV1DAITIS (38)

Bldg. 78 Q. M. Corps.
Fort Haward. Md.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugystes 

Metinis Piknikas.
Rugpiučio 30 d. L. M. D. 

turėjo surengus gražų pikni
ką savo nariams ir narių šei
mynoms. Sandy Creek Par
ke. Nors buvo manoma, kad 
šįmet L. M. D. gal ir neturės 
pikniko, nes sunku buvo su
rasti tinkamą vietą, bet vi.-gi 
surado. Ir reikia pasakyti, 
kad Sandy Creek Park gana 
gera vieta, apie 10 mylių at
stume nuo Pittsburgho ir 
lengvai pasiekiama netik 
automobiliais, o ir gatveka- 
riais ir traukiniais. Pati vie
ta labai gera, lygi, tarp dide
lių medžių ir yra netoli nuo 
Alleghene upės. Dauguma 
pikninkiečių turėjo atsivežę 
maudymosi kostiumus, tai 
apsitaisę maudėsi kiek tik 
norėjo. Diena buvo labai 
graži ir L. M. D. nariai suva
žiavę su savo šeimynomis 
linksminosi per ištisą dieną. 
Reikia pasakyti, kad nors ir 
nevisi nariai buvo suvažia
vę, bet šis L. ?.I. D. piknikas 
buvo didžiausias iš visų 
Pittsburgho lietuviškų pik
nikų kada kur buvusių. Mat 
L. M. D. yra progTesyvė, pa
žangi, bepartyvė, didžiausia 
ir turtingiausia lietuvių 
draugija visame Pittsbur- 
ghe, tai jos parengimuose 
dalyvauja visų srovių žmo
nės kaipo nariai. Ir jie visi 
gražiai linksminasi, nežiū
rint savo partyviškų Įsitiki
nimų.

Šiame piknike buvo pri
ruoštas ir žaidimų progra
mas, kaip tai: virvės trauki
mas, lenktynės tarp vyni. 
moterų, merginų ir vaikų, 
taipgi bolės metimas, šiuose 
žaidimuose atsižymėjo se
kanti dalyviai: vyrų lenkty
nėse pirmą dovaną laimėjo! 
Jonas Juzėnas, o antrą J. Į C 
Sakavičius; moterų lenkty-;> 
nėse pirmą dovaną laimėjo j 
Antanina Juzėnienė, o ant
rą K. Januškevičienė; mer
ginų lenktynėse pirmą dova
ną laimėjo J. Karauskiutė, o 
antrą dovaną laimėjusios 
vardo nenugirdau; bolės nu-

53

Gerb. 
ei ja!

Prašome neatsisakyti pa
talpinti žemiau sekančią 
dėką Tamstų redaguojama
me laikraštyje:

Lietuvos

Pajieškau švogerkos Liudvikos Ka- 
* palienčs-Kybartytes, paeina is Kal- 
■ niškių, Luokės valsčiaus. Telš.u apsk. 
j Ji gyveno Chicagoje. Meldžiu atsi- 
1 šaukt, arba kas žinot kur d randasi, 
'malonės pranešti, už ką busiu dė- 

»U- kingas. <:’8)
1 I MP.. J. STEPONKUS

4-5 Frobel street, Sitnpson, I.‘a. 
--------------------------į—- -
Pajieškau draugo .Jurgio Andrųho, 

. išvažiavau

I Priežast.s pardavimo yra staigi 
■ mirtis m .10 vyro. Ūke yra didele. 
Visokiais atžvilgiais moderniška. Bu.- 

I dinkai vi..i geri. Žemės yra 280
• ' riai. virš 120 akerių diriiamos, 

____ „ ‘ „ .r 7?
..._. Raguočių galvijų 18; arklių 2; 

Arčiau susi-.yjsos mašinos prie ūkės ir trokas.
Pusantros mailės į miestelį. Ūkė ver
ta apie $15,000; nš parduodu visai 
pigiai, nes negaliu pati apdirbtu 
Kreipkitės pas: (38)

MRS. K. MEŠKAUSKIENĖ 
R. F. D. 2. COLCHESTER, CONN.

Tel 48, Ribg'12. ;

PUIKIOS>ARMOS-UKęS \
Lietuviaj, pasiskubinkite kol ^ar- 

yru laikas pirkti ūkę. Čia lietuvių: 
ląilionija ir tikrai nesigailėsi pirkęs- 
už pusę kainos. 40 akrų, gera žemė ir- 
liidinkai, gyvuliai, javai, padarai; ‘ 
vjskas už $2,650.

40 akrų juodžemė ir Molis, budin
kai, sodnas; visa dirbama — $1,700.

' 40 akrų, gera žemė, visa dirbama 
sodnas; kaina $600.
. 80 akrų, gera žemė ir budinkai, ja

vai, daug gyvulių, visi padarai geri, 
upė, miškas, sodnas; kaina $4,400 ----
ant išmokėjimo; įmokėt reik pusę.: 
Klauskite pas i

P. D. ANDREKUS CO. ; 
PENTtVATER, MICH.

FARMOS!
: . Visokios farmos parsiduodąį pigiai 
Ncw Jersey valstijoj, prie turgaunų 
ifiiestu ir prie vandenio. , "Mes turime' 

į visokių farmų ant pardavimo, kpkių 
j tik norėtumėt. Klauskite: ■ (37) 

antanas Markūnas ir 
JOKŪBAS KĖLA .

BosU,/- SergcantvRie, J.

Pajieškau vaikino apsivedimui, ............. .. ..... ...........___________ r
geistina kad turėtų kiek turto, nes ir 75 akeriai didelio miško ir daug ganjįš 
aš pati biskį turiu. Vaikinas turi but jju. 
teisingas ir mandagus. 
pažinsiu per laiška.

MRS. A. ZENT
C>50 W. 35-th st., Chicago, Iii.

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų, r.uo 10 iki 50 metų - amžiaus. 
Aš esu pasiturįs ir norėčiau, kad mo
teris turėtų nors ^5000. Ąrčiau susi
pažinsime per laišką. Mdlonėsit pa
rašyt J. P. š

151 Kirst st.. '• Čtewark, N. J.i
i 
i 
i

______ __ oOCialdemOKlT:-, jįs gyveno Argentinoj, aš išvažiavau j 
ii- Pm-tiing Cpntrn KnmitPtO'Amerikon 1918 metais ir nuo to taikoj tų 1 aiTijos ueniro žvomiieto n.eko nežinau; uipjri paji^u d&iės 
varau Širdingai (lekavojame pov;]o Danieliaus iŠ Lietuj pašinu Į 
Amerikos draugams už au- spičų kaimo, šiąuięnų ąmu-
. , :liu apskr. Kas apie juo.v^.rnjs maloneskas Partijos reikalams, bu- ;an;^i vjncas kbwiCs į;:s) 
tent: surinkta per išleistu- *> •'»«» street. New Hayių, Conn. 
ves drg. Kemežų Chicagoje; Pajkikau ’ Aid.sandro ‘uUzmo ir 
66 dol 65 cent ir aukavo ąt-iTofilės K!učiūr)iiĮjs, paeinančių iš

‘ T Vuimnslcjjg Q iKačių kaimo, fce:nų?y;iraf>i,)os, Suval-
............  (UįĮ- J- V ainaU>KdS radybos, pirmiuus gyveno Ilano- 

■j- AI. Kasparaitis 2 dol., !ver, I’a. Malonėkit atsišaukti arba 
. ’......................................... žinot kur jįe randasi pranešu.

>’WgiHri-Auoxi^’’
101 Oak st.. Lap rt|Ke.> Mas-

i  ______ ______L r' •) fr-- — ———
Pajieškau Mfigdės" Meldažihkčs, Su

valkų gub., Mariampolės apskričio, 
Plutiškių vaisė.. Graisbudės kaimo; 
pirm 11 metų ji gyveno Rumford. -Ie.

įskirai drg.
dol. ir 3
viso gi 71 dol. 65 cent. ■?rba 
iškeltus i litus gavo 736 litųSį4
30 cent. <

Pinigai gauti per drg; Ke- 
mežą.

Centro Komiteto Iždin.
V. Galinis.

Reikalų vedėjas
J. Paplauskas.

I

KENOSHA, WIS.
Kurie neri užsirašyt “Keleivį” 

bh kokių nors knygų užsisakyt, guli 
kreiptis prie musų generalio, agento. 
Jis patarnaus visame teisingai ir 
greitai. Jo adresas:-—. ■

JOE ELDJšlUS
North M est HoieT, Room

KENOSHA, W1S

>r- 4

i

VIRĖJA. Praktiška^ šeimininkės 
vadovas. 296 puslapiai; 1051 pamoki
nimai Spaudinta laėtuvoje. Kaina 
du doleriai.

< NAMINIS GYDYTOJAS IR AP- 
■*” i Paraše- -medicinos daktarai. 
. daug atskirų receptų pasigydy
ti pačiam save be daktaro, nuo viso
kių ligų. Kaina $2.00.

HOMEOPATIJOS KNYGA, gydy
mui žmonių ir gyvulių be gydytojo 
pagelbės. Parašė Bekenii..nas. Kaina 
$1.50.

DAILYDĖ, patarmės stalioriams.
; Su viršum 120 paveikslų. Kaina $1.00. . ,
’ ŽENTAS IŠKILMĖJE, komedija'

yra | teatrui. Kaina 40e. 
Visos knygos iš Lietuvos.

NUPIGINTOS KNYGOS.
Olszevv.sk io spaudos,

tižiai apdarytas. Kaina

U3

Tieka Parašė Tr.iediclr.os daktarai.
136 ir daug'atskiru receptų pasigydy-

pirni ix j. -------
Kas apie ją žino malonės pranešti ar-.
ba pati lai atsišaukia. _ (39)

I
- i 

•o .Jono Buarcc- Į 
I’a-I 
;>ė-1

į JOHN MELPOZYS
| Erie Mine, Kennecott, Alaska.
» _ __________ ______
Į Pajieškau savo v. 
įkio, paeina iš Raseinių parapijos,

«««■ z v j kautų kaimo, 25 metų senumo, 5

PAJIESKOJIMAI isųMS?-
j prasišalino pats būdamas Kaltas 

” įpiniįciškos netvarkos. Suur/ž,..
Prašau visą draugų ir parapij<>nų ; viskas dovanota. Pasigailėk 

pranešti, kur yra kunigas Pctias <_____  _ -----  _
Velionius. Kas žinote, prtsųskite manį. klausinėja, kada pape pareis. Kas pir- 
jo antrašą, nes turiu prie jo .-varlį i (mas praneš jo adresą, tara skinu a 
reikalą. V KAZLAUSKAS [dol. dovanų. (39)
-85 So. lMh st.. Nevvark. N L , KAZIMIERA BUDRECKIENE 

---------------------—----------------------------I 358 Bond st., Elizabe^h, N. J.
Pajieškau draugų jono Vermausko,! j---------------------------------------------------

r rano Bieliūno. P. ir Jono Žagari), ! Pajieškau savo švogerio Juozapo 
Domit.ir.k•> Galmeno; visi gyvenom . Dundulio. Pradžioj karo gyveno E. 
Š'iotiioj r.">7 >m. Lai atsišaukia arba; Millinocket, Me. Paskiau.- 1916 nie- 
žina.itieji apie juos malonės pranešti j tais išvažiavo į Wat?rbui y ir po šiai 
už ka tiriu ;š kalno ačiū. ?dienai neturiu jokios žinios. Meldžiu

KAZIMIERAS BABRAUSKAS j jo paties atsišaukti arba : ...... :
7 Marshal! st.. Haverhill, Mass. Į malonėkite pranešti, už ką

MENDELIS
1289c Ontario Ėst..

FARMOS.
Kurie norite pirkt kokią nors far- 

mą šioje apielinkėje, apie Scottville, 
Pentwater, Custer ar Fountain, Mich., 
rašykit mum?. Mes prisiusime juma 

Mes esam 
pirmieji lietuviai farmeriai toj apie- 
linkėj (42)

PILYPS and MATTIK
R. 2. Box 83. Scottville, Mich.

I

jis 
dėl Į 

’°’s ŽINYNAS.
---- metų i:j<>2 pusi., g

'sunaus Jonuko ašarų. \aii<as kas 'ie.) i $;• 5,,. j^į .spalio tik $2.00. 
įKiau-sinėja. kuj u jmpč Ko- pir-l T[KR. JUOKAI. Juokų knygelė,
Imas praneš .10 adresą, taui . kinu ■>. _,(m; p.jų| . s5c. ?abar w

: PORTUGALŲ MINYŠKOS MEI- \ . ______ f ____ _____________
; I.TšK! LAIŠKAI. 148 pusi., buvo $1, iuloid medalionus. Kiekvieną tokį pa- 
dabar 59c. I

DIDYSIS SAPNININKAS, su dau- kainais 
gybe paveikslų. 116 pus!., kaina 75c., J 
dabar 60c. Įr

NAUJAS PILNAS ORAKULAS - 
kiti ja vadina: Juodąją knyga. 6x9, 

'414 pusi apdarytą. 8-5.00, bet iki spa
lio mėnesiui tik $2.50.

PASLAPTYS MAGIJOS. Kaina 
$1.00, dabar tik 75c.

Pasiskubinkite su* orderiais, kol da 
galima gauti. Reikalaukite naujų 
knygų kataiioga. Siunčiame dovanai. 
L-.uksime jūsų užsakymo.

JANKAUS KNYGYNAS.
3856 \rcher avė.. Chicago, III.

bai dėkingas.

žinantieji 
busiu 
(38) 

r, fi i C-
Montreal. Canada.

Pajieškau Antano Dikio, paeina iš 
Kauno rėdybtnSr pirmiau gyve.io 
Bridgeport. Čorn., o dabar nežinau 
kur jis randasi. Meldžiu atsišaukti :• 
ba kas žinote kur jis randasi, meldžiu 
ome pranešt’, nes aš turiu prie jo 
svarbų reikalą.

VIKTORAS KAPLIU0K
S7 Irving st., YVoreester, Mass.E •__ ,

—------- - * ' ricLS. KJ W Jz’* r»«-^

Pajiesliu brolių Tarno ir Antano’ti savo fotografiją. 
Skėrių, Suvalkų rėdybos. Sasnavos' kaiavimo grąžinsiu 
parapijos. Meldžiu atsišaukti, turiu | r, Piatt and Inmnn 
svarbų reikalu jums pranokti arba j 12 Cherry st., Worcv.-l -r. Ma.-. . 
kas žinote apie juos duokit žinią ši:i>>!-------------------------------- --------------- ;■
antrašu: .1. ŠKĖRIS | Pajieškau apsivedimui mergii.o.

1X05 Nayrng avo., Scranton. Pa. 'arba našlės, be skirtumo tikėjime. 
----------------------------------------------------i Aš esu našlys 1*> metų amžiaus, tu i 

Pajieškau dėdės Franciškaus Juo-!dvi properte ir dar esu prie cento, 
zaičio, paeina iš Strieiėių kaimo. Prie- Norinčios doro ir taikaus gyvenimo, 
nu p. rupijos Jis pats lai atsišaukia lai atsišaukia. Geistinos tarpe 35 ir :s 
arba žinantieji malonės pranešti, už metų amžiaus. Su pirmu laišku mei
lią iškalno tiriu širdingą ačiū.---------- jdžiu prisiųsti ir paveikslą, kuri ant

Marė Juozaičiutė-Meirohicnė pareikalavimo grąžin iii.
5so;i \ an Dyke, Detroit, Mich. j J. Z. K.

----------------------------------------------- Cox 645. South Fork, i'a.
Anelė Kciziniutė ir Danėlė Kuizi-’ 

niut • pajiešKom savo motinos Agotos' 
j Kuizinienės. p«> tėvais Plukiutės. Mel

žiant atsišaukti, ar kas žinot prašom 
pr.nešti, o mes busim labai dčkin- 

kNELĖ KUIZINIUTĖ (38) 
Main X, Portage, Pa.

* PRIVEDIMAI
merginos
20 iki 30 

?tų vaiki- 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųs- 

, kuria ar.t parei- 
A. LITVAITIS

Pajicšl au apsive limui 
arba našlės b? vaikų, nuo 
metų senumo. Aš esu 32 m

i

Laiškai 30 Rūšių.
Prisiųskit 2 centu štampą, gausite 

kata'ioga. (37) |
GR1KSONIO SPAUDA 

233 N. Clarion st., Pbiludelphia. Pa. __________________________________ I

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros, kaip paprastai,bet ir ant eel- 

l veikslą-medalioną apdirbame su tin- 
|------ spalvuotais pagražinimais.

Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
įgalima pastatyti arba pakabinti—tin- 
'Lam'iO vittlir noutisitiv nnntinliiLo

Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00, 
Pasiųsk mums savo arba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vieną tokį gražų medalioną.

Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
nori, kad butu padarytas: per pus 
(bust), at> ėiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus arbą galėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikysit—kaip norite.

Užsakymą išpildysime į 10 dienų.
Rašydami adresuokite: (-)

THE TAUNIS STUDIO 
KULPMONT, PA.

Foi BILIOUSNESS

mas pirmą dovaną Pesecku- 
tis, 6 metų vaikas: nors; 
lenktynės buvo daromos ■ 
tarp 7-R metu senumo vaiku.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės kuri mylėtų švarų gyveni- 
ną. Aš esu našlys. 41 metų. Ku io.< 
norėtų arčiau susipažinti, mai >n šit 
parašytį man laišką.
M. P. 255 Broadway, So. Boston, Mass

Puikus plaukai turėti) būti kisfcvisnos 
moteries pasididžiavimo turtu. bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

R&ffleS
yra pleiskanų mirtinuoju prieiu.

PraiiurJkit gerai savo plaukus ir gal
vos oda pirm, negu t>e paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų iškaiš, apdengs 
jnsų galvos odą netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus prieiastimi jutų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonkų Ruffles ui SSe pas 
savo vaistininkų iiandien. arba 7*c 
tMaioc per paktų ii tobvratoriios 

f. AD JaCHTER i CO 
Berry d Scuth Stb Sts 

Brooklyn, N. Y.

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieskoji- 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c.
riet tą patį apgarsinimą pu ra! pi n*, 
kelis sykius, 
skaitome 2c.
”K<4eivio” skaitytojams, ku*ie tl’F 
už iprcnunieiavę laikraštį ir ui

■ pirmą sykį skaitome po 2c. už žo'lį. 
Už pajieškojimus giminiu arba
■ si a tome po 2c. uz žodį 
pirma sykį: norint tą patį paj-ož
koj ima talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojam" ^nrie 
tur užsiprenumeravę i_iaraitį, už 
jajieškojimu" y..-.eilių ir drangų 
skaitome i. uz pirmą sykį po lc. 
už žcdj.
l ajieskojimai su paveikslu pvc- 

adxy- 
dabar r .-u. . t*an- 

tcipint pafeško- 
. reikia pr'iiųzt 

klaust kainoj.
.ą aiba ap- 

isiųst kartu ir

■F" VARTOK IT
BEECHAMS l’ILLS W

V paliuosavimui vidurių, «O- ■ 
I rtabdymui kvaitulio ir gal- I 
R vos skaudėjimo. ■

Nėra Kolomelio
25c. ir 50c. baksi uka*^^K

už žodį už syki. T*0'

už sekančius nykiui 
uz žodį už syki.

1 kiuoja daug brangiau 
mas kli” 
giui. Todt-1 nori, 
iirnn su p'. ,k_

i ‘e 
pajic’.ko’i

• « —

BEECHAMS 
PULS

SUSTABDYK
Gahos skaudėį'tr.ą ubandyk

URBA
Miltelius nuo galvon 

skaudėjime.
Juos išdirbame jau per 25 

metus.

URBA LITHUANIAN 
DRUG MFG. CO. 
326 Bank Street, 
W«tcrbury, Criaa.

*

4
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Šalin Klerikalų 
Diktatūra! ą

busite užgar.čdintas p.: 
j-aukite jucų pirtimis alga 
T«».k l. kil išdirbėjai z.iao. k

• •'■eibė.' t >kiuose at*itikiniU|,s<' 
bėjai reikalauja i'u<* v t 

korių, kad pinigai k-tų 
jei nebūna pasekmių.

R<-koni<-nuuujaniv , -ar;. *
ir pardavinėjamo.' pus v bu 
rius.

K.s
.1 jus 

t
.1 “f
• raz

|H I

lb !ll»»
•ko

Rugpiučio 9 d. Įvyko Kau
ne bendras visų LSDS. orga
nizacijų narių susirinkimas. 
Svarstyta opiausi šių dienų 
klausimai: klerikalų žiauru
mas, komunistų veidmainia
vimas ir partijos darbas dar
bininkų masėse. Klausimai 
didelės svarbos ir tūlei su
kėlė karštų ginčų. Po tų dis
kusijų tinkamai Įvertinta 
klerikalų siekimai ir priim
tos sekančios rezoliucijos:

LSDP. Kauno m. organi
zacijų narių bendras susirin
kimas išklausęs pranešimo 
einamuoju momentu ir ši 
klausimą išdiskusavęs ran
da:

1. Krikščionys demo
kratai, norėdami neatsako-

IliUrT.
I *KELEIVIO’

KNYGOS.

ji draugai, reiškiame 
giliausios užuojautos.

Besvarstant visokias kle
rikalu šunybes prieita prie 
išvadų, kad klerikalų valdy
mo politika pasiekė aukš
čiausio begėdiškumo laips
nio, kad žiaurumai jau pasi
darė nebepakenčiami ir to
dėl nutarta:

Reikalauti iš Centro Ko
miteto, kad šis, sekdamas vi
sus klerikidų smurto žygius, 
nepraleisdamas nė vieno, 
informuotų apie juos kitų 
šalių demokratiją per spau
dą ir kitas Įstaigas ir šauktų- j 
-•i jos bent moralės pagalbos 
kovoje už Lietuvos prairta- 
:1Į laisvę.

Gyvų ginčų sukėlė klausi- 
mingai viešpatauti ant Lie- mas dėl komunistų išleistų 
tuvos liaudies, Įvedė krašte atsišaukimų, kuriais jie 
savo partinę diktatūrą:

2. Su pagalba šios dikta
tūros jie ardo darbininkų 
organizacijas, terorizuoja 
jų narius, smaugia darbinin
kų spaudą:,

3. Klerikalai mano už
smaugti visokį darbininkų 
judėjimą, išnaikinti krašte 
mažiausią šešėli demokraty- 
bės ir sukausčius Lietuvos 
visuomenės gyvenimą kleri
kalizmo retežiais laimėti at
einančius Seimo rinkimus ir 
vėl laikyti savo rankose kra
što valdžią.

'•Jaunystė* Karitis”. ir “Saaižiedari- f 
ma> Pagal Sutartie®**. Labai už- 

imar.ti, meiliška komedija ir peg. 
statymui iii.karnas dialogas. ... lOe.

Popas ir Velnias — Ir trja kiti imto- 
mus px<ak»jimai: 1) žinia iš toli- 

mos šalies; 2) Jia sugrįžo; 8) Ado
mas ir Jieva. Piiaa juokų ir 
4S&nj • •• • ••••••• ••eoaaoeooooo

l iko Reikia žmegui Gert ir Valgyt?
—Delio, kad norisi, atsakys koka 

eir.okša. Bet dclkogi norisi? Delko 
'? valgi., žmogus silpsta? Ir delko 
ienas maistas duoda daugiau spėkų, 
tas mažiau? Delko žmogui reikia 

UAtuus. druskas ir kitų panašių da- 
.kų? Konel jam reikia riebalų? ši- 
; klausimus suprasi tiktai iš šito* 
ygutės. Parašė D-ras G-mus.
., r. *.1 15c.

•
•>i n Bambos ŠpyčiaL — Ir kito* 
Jonės. Daugiau juokų, negu Amen- 
; mur.ėair.o. šioje knygoje telpa net 

2 ”Džia:i Bambos spyriai**, eilės, po-
< didėjimai, humorū.tiški atnupenio- 
.ai ir juokai. Antra pagerinta 
aidtu 128 Pual. 25c.

kviečia i bendrą frontą. At
sišaukimą provokaciniai ad

resuoja ir LSDP organiza
cijoms ir. kaip paprastai sa
ko, kad su jais bendro fron
to nenori tik s.-d. vadai, gi 
eiliniai socialdemokratai 
nori to vieno fronto. Č:2n'.?' 
susirinkime kaip tik buvo ne 
vadai, bet visi dirbtuvių ir 
šiaip darbininkai ir tarnau
tojai ir šie proletarai svarstė 
ši komunistų klausimą. Ir 
kas gi atsitiko? Nugi vien
balsiai tas demagogiškas 

i komunistų agentų siūlymas 
atmestas ir priimta sekanti 

Kad išvadavus darbinin- rezoliucija:
kus nuo klerikalų jungo pir- ’ 
moję eilėje privalome:

1. Visuose darbininkų su
sirinkimuose ir kitokiais bu
dais aiškinti virš paminėtus 
klerikalų siekimus ir kelti 
griežčiausius pratęstus;

2. Jau dabar ruoštis prie 
busimųjų Seimo rinkimų 
pradedant varyti agitaciją 
susirinkimuose, dirbtuvėse 
ir tarp pavienių asmenų;

3. Turint omeny, kad sėk
mingai kovoti prieš klerika
lus galėsime tik organizuo
tai, — dėti visas pastangas 
kiekvienam partijos nariui 
traukti darbininkus i partiją 
ir prof. sąjungas ir eiti prie 
panaikinimo klerikalų dik
tatūros.

Atskirais klausimais pri
imtos sekančios rezoliuci
jos.

Dėl konfiskavimo “So
cialdemokrato” 32 Nr.:

Išklausę pranešimo apie 
“S-to” 32 Nr. konfiskavimą, 
šitą žygį Įvertiname kaipo 
viešpataujančio šiuo metu 
Lietuvoj klerikalizmo pa
stangą užčiaupti pavergto
sios darbininkų klasės bal
są, reiškiamą per jos spau
dą, ir todėl griežčiausiai 
protestuojame prieš ši smur
to žygį ir kviečiame visus 
.proletatus budėti savo kla
sės reikalų sargyboje ir viso
mis išgalėmis kovoti, kad 
apgynus prigimtas žmogaus 
teises.

Šalin klerikalų diktatūra I 
Tegyvuoja žodžio, spau

dos, susirinkimų ir sąjungų 
laisvė!

Susirinkimui buvo pra
nešta apie ištrėmimą iš Ke* 
dainių apskr. LSDP vai. org. 
pirmininko K. Liutkaus ir 
sekretoriaus Žukatfcko, apie 
pašalinimą nuo mokytoja
vimo iš Telšių mokytojų Se
minarijos drg. Abramavi- 
čiaus ir kitų.

Susirinkusieji draugai be
galiniai pasipiktino ir priė
mė sekančią rezoliuciją:

Sužinoję apie ištrėmimą 
LSDP Krakių vai. org. narių 
drg. K. Liutkaus ir P. Žu
kausko ir pašalinimą nuo 
mokytojavimo Telšių org. 
drg. L. Abromavičiaus, 
griežtai protestuojame prieš 
terorizavimą musų partijos 
narių ir Jums, nukentėjusie-

kuris apšviečia visą Lietuvą
$1.0.
SI.5I

I

vunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų K pat;

ų derirka.- 
urėtų perskaity 
ėves

Bcn-Huj. — Istoriška apysaka E 
Kristaus laikų. Parašė I>w

Vallace. 472 pusi...............................$2.06
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie* 

-ava XIV mėtašamtyje. Istoriška- 
romansas M. Eernalowicz*o.
4G8 pusi............................................. $1.5»
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ū 

juokinga knyga su .379 puikiais pa 
veikslais, perrtatanėiais įvairius nuo 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasauli, 
iki užgimimo Kriataus. |gije« šit 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ................................. $l.ėt
Musų Padėjimas. — Jdomus pavya 

džiai iš dabartinio darbininkų pa 
dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Masą. 40 pusi.................... 10c

MUZIKOS VEIKALAI .
KOMP. M. PETRAUSKO 

Žalčių Karalienė. Opera v.........$10.0t
Penkių Metų Kanklės, vienoje 

knygoje ..................................... $5.0<
Lietuviškos Dainos. 4 mišriems bai

sams, 4 vyrų ir moterų halsams ir 
duetaį ......................................... $1.5*

Girių Karalius vieno veiksmo fantas 
tiška Opera................................. $3.<»<

Žalčio ir Gulbės Dievai* io duetas iš 
Operos žalžių karalienės . — 75c 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutė.- 
aria, sopranui ......... *...................... 30c
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te 

norui, ir Basai, p'-ar.u palydint 4Oc
KANKLES 192H M. Jose telpa 

sekančios dainos:
1; Pasakvk Lietuva Mylimoji; 2) Dai 
nuosiu. kad mirę sukiltu—solo ii 
maišytas kvartetas: 3) Kalvis; 4 
kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var
gai—vidutiniam ir žemam balsui; 61 
Nakties rasa: 7) Girių paukšteliai— 
jauninto dainelė: S) Skamba Kaakiė.* 
ir trimitai—suktinis; 9> šią nedėle'ę: 
10) Deinužėli. tiesvoiiok — cia<na; lt: 
Suktinelis--pianui; 12) Rudens rre 
licdija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalai vienoj knygoj

kaina ......................................... $2.0f>
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOš 

Y’RA GAUNAMOS MUSU
KNYGYNE. 

"KELEIVIS” 
255 Broadway,

So. Boston. Mass

i

!

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

WAL'KECAN, ILL 
Valdybai Aatražai:

1) 1‘irniininKas VINCAS GA BRIS 
726 AlcAllister Avp.

2) Pagelbininkas KAROJ.IS DTMAA 
716—Sth St.

8) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ
838 So. Jackson St.

4) Turtu Sekr. ANT. SALIUČKA 
SUK—Sth St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS
716—Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

9°7 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMDP.A21UNAS

849 So, Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty S t.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.
I

u; pain- \
EXPELLER1S f

Prsvtp SUumiuij ! •
Trinkite sreitti taip. <ij 
stebėtinas l.mnenu. peru»:inl.i>; 
prr odj i pet tj v.ctj. i. kur 
paeitu ttccniajemti. 
Pur.-Et'peUerū palengvina kraujo 

■ma ir atsirijo normali 
kraujo tekėjinų (plonu,.

3Sc ir 70c vaieeinfee. Tėmrkite. kad butu 
Inkaro vaubaženklis ant pakelto.

F. AD. RICHTER * CO. 
Berry * South Sth Su. 

brooklyn. N. Y.
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Jei Nori Žinoti
e

Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandeny; 
kaip gyvena artimieji kaimynai, 
koks jų gyvenimas ir kultūrinis 
plėtojimasis

Skaityk “Trimitą”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
radyta: apie naujausius išradi
mus. įvairiausius nuotikius Įvai
rių tautų ir žymesniųjų žmonių 
įvairiose epochose, gražiausių 
paveikslą tiek iš lietuvių, tiek ir 
kitą tautu gyvenimo, žinių, 
straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais, daug gražių apysa
kų žymesniųjų lietuvių ir kitu 
tautų rašytojų, įdomiausių Įvai
renybių. juokų, poilsio valandai 
:»• daug-daug naudingų pasiskai
tymu.
"Trimitas” viepas turtingiausią 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. 
Eina kas sąvaitę ketvirtadie- 
n;ais, knygos formato 32-48 pus
lapių.
Prenumeratos kaina šių metų 
antram pusmečiui:
Lietuvoje—6 litai. 
Užsieniuose—l*į dcl.

'TRIMITO” adresas: 
Kaunas, Laisvės Al. 26 Nr.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėd.s Juozapas Misevičius, 

117 West Main St, 
Pirm sėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimu Rašt. J. Stanislovaviėins 

193 IVest Stale St.
Turtu Ra^t. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342.
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 M’est Main St., 
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 V.’cst \Valnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis, 
112 Vest Sth St., 

Jonas Sadauckas, 
164 IVest Indiana St.. 

Boleslovas Alekna, 
158 Monroe St,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 Vest lllinois St., ‘ 
Bronislovas Einoris.

117 YVest Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West Gth St., ' 

, Romualda Gričiunas, 
85 West Main St.

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box 221, 
Liudvikas Gruožis, 

K. first, Box 10.

:tės istorija, pasekmės ir 
nupuolimas. šią knygų 

kiekvienas vyras, 
jaunikaitis, kurie geidžia,

ją moteris, dukteris ir mylimo- 
nepapultų į kunigų fglobą**. Pa- 

kun. George Tovvnscnd Fox> 
ivir.o Ferdiaand de Samo-

- 2ac-
Senovės žmonės Perstatydavo 
Žemę. — laibai įdomus senovė.'

£’OS 
š* 

įlieti 
. tia.

Lietuve* Respublikos Istorija ir žem- 
lapok — šitas veikalas parodo, kaip 

’>uo lt)05 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkoj vedė kovą su caro valdžia, ir 
aip tuo pačiu laiku kunigai tą val

džią rėmė ir gynė; kaip pasku, revi- 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po earo valdžios *r 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žcir.iapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
:i kaip šalis yra padalyta į apskr.- 
aus. Tai yra vienatine knyga, ur 
parodo, kaip gimė Lietuvos Itespub’i

■ ka ir kaip ji išrodo. Čia t?l?a v.s. 
: svarbesni dokumentai: Steigiamoje
Seimo nutarimai, taikos sutnrr.s si. 
bolševikais, sutartis su latviais, apra 
šymas visų mūšių su lenkais ir tl 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas.
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ....

. Drūtais audeklo apdarais ........
alkoholis ir Kūdikiai — Arba 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

. ' ant jų vaikų. Kas yra arba tikimi ka- 
} da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 

turėtu perskaityti šita knygutę. l‘u- 
Šlame ; gal daktarą ileiitzerį sutaisė Ba- 

rabošius. Pusi. 23 ........................ Idc.
Amerikoniškos t estuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c. 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

i —Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkainuojania. Medega 

Įimta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pus!...........................................25 j.

Monologai ir Deklaiaaeijos. — šiojf 
į knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių ii juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, kūme Es
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščioiimams, baliams, koncer
tams ir tt. .•••••••••.•••••••• 2>c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir j 
nesunkiai scenoj perstatomas 
vedcalas. .••■••••••••••••••••• 2oc. Į 

arba šliubinė Iškilmė. — . 
Vieno akto farsas, labai juokingas:

a;

i

Mes, Kauno socialdemo
kratai darbininkai šiandien 
susirinkę Į bendrą visų Kau
no m. LSDP organizacijų su
sirinkimą ir išklausę prane
šimo apie siūlymus iš komu
nistų pusės dėl bendro fron
to pareiškiame mes, social
demokratai, kad kovodami 
prieš buržuaziją visuomet 
palaikėme ir palaikysime 
vienybę ir bendrą frontą su 
visais susipratusiais darbi
ninkais, bet pasiūlymą dėl 
bendro fronto iš komunistų 
pusės mes skaitysime rimtu 
ir nuoširdžiu tik tuomet? kai 
komunistų valdomoj Rusijo
je bus paliuGsuoti iš kalėji- ~o. s. s.’ 
mų ir koncentracijų sto
vyklų musų draugai sočiai- ir £««« perstatymui. Kaina .... 15c 

____ 1______i ir bus perstota Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

i

demokratai 
begėdiškas plūdimas social
demokratu visu kominterno ž?dlDtl Glna; 3> K1«lda; 4) Ko- 
frontu. Iki tol visus komu- 
nistų siūlymus dėl bendro b^tus k'n.*.’. 
fronto skaitysime vien tik 
sąmoninga kominterno a»' 
gentų provokacija.

Kad apsaugojus suvargu-į 
siu darbininkų mases nuo 
komunistų demagogijos,' 
kiekvienas socialdemokra
tas privalo eiti i prof. sąjun-: 
gas ir ten savo aktyviu dar
bu išrėdyti socialdemokratų 
veikimą ir komunistų pra
gaištingą darbininkų vieny
bės ardymo darbą.

Susirinkimas buvo vienas 
svarbesniųjų ir gyviausių 
susirinkimų, vykusių pasku
tiniuoju laiku.

Vargas.

rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus,

15c.

\nip
Sau

•losofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
:.. Pagal daugelį autorių parašė 
:.sa>. Ai tra knygutės dalis yra: ”lš-

. irkščias Mokslas arba Kaip Atsira-
• > Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
10 pusi............................................... IGc.

i\aip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėe 

. ‘.atymai su reikalingai klausimais ir 
.įsakymais iietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

25c.

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arte
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ja perskaitęti. 64 pusL 20c.
\r Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

No’us tnd
•tas visų veislių gyvūnus, kurie gyve-imet yru <laug gvrruu nuo hg<>-

Kaip jis galėjo tuos gyvuBra prastoj :.*■»< k-i.-tusis \vaus.
savo rankoj sutnipint*? Iš kur ėmėsi • uyt, ligų per -*5 melus ir daliur,
■iek vandens, kad vi'-ą žemę apsem-jant slenksčio prie rudens,
■j? Kurtas vanduo dabar vra ? Kaip turėtų rastis kiekvienoj stuboj kaipo 
■š Nojaus Šeimenos gale ji atsirasti.Pavaduojamu gyduolė, kuri tinku 

,., . ,___.!senieiHs ir jauniems. Ji išvalo pilvų,
.90 t""“ * “ ‘ ‘

MUSU JAUNIMAS—TAI 
MUSŲ VTLTIS.

Vakacijos jau praėjo, musų jauni
mas vėl eina į mokyklą. Musą dabar-

i !
t

9

t

I 
» :___ _ _____ _____
tinio jaunimo užduotis padaryt: Su
vienytas Valstijas dar garsesnėmis, o 

■ .kad jie galėtą tai atlikti, jiems rei- 
l.’jo surfhfeti į keltas die- ^;įn^a sveikata ir gyvumas. V
., 2___ __ * .. ■’ — ■ ■?>■»-

i imėtę no visą, žemės kamuolį? Įsaugūt, o-gu'ją vėliaus gydyt. Trit.e- 
—' ........ -■ -• genaustat palt-

. L Lėtinas pilvo tunikas, apsaugoja žmo- 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi j nui> . _ -.r — . .. ■-

, —j— Į.aj Tj,^ žemę apaent-į-nt slenksčio prie rudens, šis tonikas 
, V ' t 1, —.'-f »1 ,'TIS1 LS k I t*K V 1,'f U > t l

Nojaus šeimvnos galėjo atsirasti.pavaduojamu gyc 
. , .... .'seniems ir jauniems.

••fino j’jouveiazo1. rau..or.xeidžiai Įsastįprina virškinimo sistemą ir krau- 
. r kitu veislių žmonės? šitie ir šimtas'ją padaro tyresniu. Vartokit šią gy- 
I ritu klausimų, į kuriuos negali atsa idvolę, o neturėsit jokią nesmagumu 
-cvti jokls kunigas,• yra nuosakiai i> dęl prasto apetito, nevirškinimo, už- 
aiskiai isdestyti šitam veikale. Knygai pį|vo lįgų. Jūsų aptiekorius arba 
’oe galo įdomi. Kas godis — tai lak* j vaistų pardavėjus užlaiko šią gyduo- 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigą lę. Laikykit taipgi savo namuose Tri- 
srmimentas griūva. Mokslas kr ' nerio Sedativą nuo kosulio, nes tai 

, . ________... „ ... 'yra geriausia gyduolė nuo šalčių,
moiksl^o i u p g . į jeigu šitų gyduolių negautumėt jūsų
1x3:113 ....................................  25c !kaimynystei, tai rašvkit pas Jeseoh
Kokius Dievus žmonės Garbino S«o- !in*r Company, Chi’cago, 111.

vėj. Panašios knygos lietuvių kai-1 
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sar.cikins su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tiksimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. SUS 

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips-.

t:ią, juoku, ir Lt. 5
truota. 95 pusi. . 25c.

Socializmas ir Religija. — Labai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusL ................................... 10c
ia”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityti. ........... 25c.
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy-; 

be labai gražių eilių ir dainų. Daug' 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera j 
gera ir spauda gTaži. Parašė J. B.
Smelstorius. 221 pusi. Popietes 
apdarais ....................................... $1.00

> A merikos Macoehas. — Alba kaip ka
talikų kunigas Jlans Schmith paplo

vė merginą Or.ą Aumuller. Su 
;>aveiksiais. 16 pusL ................... 10c.

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj teipa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos cin

ką deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose.

.PusL 32 ............................................ 15c.
; Anarchizmas. — Pagal Proudhono 
i mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- 
pher, vertė Briedžių Karaliukas.
' -9 pusL ............................................ ]0c.
: tpie Dievą, Velnią, Dafigą ir Proga-, 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
.siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Eib-! 
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi.
Byla Detroito Katalikų ra Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už-

I

Štai yra naujas būdas, kad 
sutaupius ant daktaro bilų.

Jei jus nesijaučiate gerai, tiesiog 
nustebins jumis, kaip greitai šios gy
duolės suteiks jums pagelbą. Tūks
tantiai vartoja šias naujas gyduoles 
jr suranda, kad jos pdgelD.-ti puikiai. 
Jo.-> yra malonios vartoti ir suteikia 
greitai pasekmes.

Jei jus jaučiatės nuvargęs, silpnas, 
nervintas ir pailsę--, negalit.- nakti
mis miegoti ir esate dar labiau j.-u 
vargęs, Kuomet atsikeliate ii ryto ik-' 
gu, kad jus ėjote vakare gulti, tuo ; 
mri bandykite šias naujas gyduoles.: „
Nuga-Tone. Nuo nevirškimtįio, prasto puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
apetito. Užkietėjimo vidurių, galvoj Antrų kartą jie Užpuolė socialistus 31 
skaudėjimo, nėgėm burnos kvapsnio, gruodžio, 1913 m. «jąj knygutėj išti-

i -*-*1.*dėvėjusius nervus ir muskulus, šutei- • tnai». kokių pn—n*MĮ,<*taukai das< 
kia stiprų ir malonų miegą, stirnų-. leidžia kovoj sa aociatetnis Su 
liuoja skilvį, inkstus ir žarnas taip,' paveikslai*. 61 vusl. ..................... 26c.
kad jie veikia natūraliai. [

Eikite pas savo aptiekorių ir par- į ^*v*Uą| Gediinlr**. Jr kitos links- 
sineškit? butelį Nuga-Tone. Vartoki- i mos oaioos. Apart juokingų *Da- 
tc jį pagal nurodymus per kelias die- i vatlcų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo*.

deklamacijoms Bežta pagerinta

"*iirx: J5’^U Ž?2 nesl :ausit« geriau, Kingų dainų. eHią, parodijų, ir tt 

lyje aptiekoriui ir r.tsiimkite savo pi
nigus atgal. Nuga-To.ic visuomet yra
parduodama su garantija, jei jus ne- laida. 48 pusi.

>UO-

VS*

X
au Pa

veikslais

Kanu
Lietuvių1 ■

Kalboje

KELLOGGS 
TASTELESS CASTOR Oil

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia 
mas. Be skonio ir neatsi
duoda Imkit Kellogg’s. Su- 
pilta* Laboratorijose

Nuo vieų pilvo ir žarnų nes
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Datar k« tik iičjo i» po ipaudoc

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
| mėera BibaJiM colhu. turi

Į 2>ualagi«s ir 379 ptfvem&ittt. Lj*:*»i 
I krosu ir naadirįs kidkrieuKi ypauu. 
I Žrs«GQ» iluMtjrdojnzt x:« >r «<-
| tardamas i pareiksiė&u, uorie 
| etato kas bu*o pirm rjtrė.i^c 
I ir iki užgimimai Krietauh v*
I aus savu v ar-m ir dzia-ęsi;

kią knjją hrijo. jam bv» tior»r.
I mes rakarai.

KAINATIh8i.f>

| Norinti gaut PiMi;?. p»< «
| sisaidt Ex^rvso ar Tarto Mon*^ O 
; r»M. registrnotarur UriU m -mi:

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

23

i 
iI

25c,

Mus. WiNSumn*

X

I

Mokėk Puse EILIŲ KNYGA

Bi

KINOLOGIJA (Šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta S4, dabar tik 52. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta 31.50/dabar ti 75c.
GAMTOS I* A JI EGOS, apdaryta S 1.50, dabar tik 75c. 
GI VULIV PROTAS, apdaryta $2. dabar tik 31.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIUKAS 
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
1.8 ANGLV K ALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $250.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), 

$3, dabar tik $1.50.
13 LIETUVIU KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSES Lekcijų 

$3, dabar tik $1.50.
TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠ.VI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik GOc.
SVEIKATA, apdaryta $2. dabar tik $1.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1. dabar tik 50c. 
BEN-Hl.R, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILE, apdaryta $2. dabar tik $1.
PORTUGALU MINYŠKOS MEILIŠKI LAtŠKAI, apdaryta $1450, 

dabar tik 75c. -
R AISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $M0.
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1- 
VELNIO BAŽNYČIA, apsiryta $150, <fatar tfc 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBES, apdaryta >2, dabar tik $1. 
CHINUA, apdaryta $1, dabar tik GOc.
Iš MANO ATSIMINIMU, apdaryta $&4*i>*r tik *L 
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLETOJIMAS. apdaryta 75c 

dabar tik 3&c.
Pinigus siųskite: money order arba Eolerins regiatrvetam 
lai»k<. Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo.
Adresuokit

MARGERIO KNYGYNAS
Ž023 St. Paal Amae,

>4. **000 
-4-<X<XKO

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu pavdtafy, 
223 puslap. didžio, apie 150 (vairiu eiliy, tinkamą 

deklamuot ant virtą pmfariakimę.
Knygoj* trijų raHų eflia: 

TAUTMKOB, tElMINUKOS IB DARBIN1NKHK08. 
■ ■ ■

KAINA TIK SUK.
Iit»l oarafa |

SIELOS BALSAI
PALINKSMiNS JU8V LA1SVA8 NUO 

DARBO VALANDAS.

"KELEIVIS 80 BUbTON. MASB



---------—- ---

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

Jo iniciatyva sukurta Tel
šių mokytojų seminarija irsiu manytųjų seminarija ir v„;~ ,

.Ubiškio liaudies mokykla. į.

BEDARBĖ KAUNE.
Nors buržuazija ir tvirti

na, kad, girdi, jokios bedar
bės nėsą, bet arčiau nrisižiu- 
rėjus matome, kad Kaune i 
bedarbė, ir vasaras darbams 
prasidėjus, labai mažai tesu
mažėjo. Tiesa, dabar yra 
darbų sezonas: vasaros ūkio 
darbai, statybos, Nemuno 
navigacija ir kiti. Bet turint 
omeny tuos darbininku, ku
rie paliuosuoti ir dabar liuo- tai kasžin kas kada tą paka- 
suojami iš dirbtuvių, turint niokii butų radę, 
omeny visą tą armiją bedar- —-----------
bių ordinarininkų, kurie ne- LIETUVIŠKA BURŽUAZI- 

darbo dvarą išparceliavus 
plaukia į miestus, kiekvie
nam sveikai mąstančiam yra 
aišku, kokis didelis bedar
bių skaičius ir dabar yra, 
nors tai ir pats geriausias 
laikas darbui gauti. Kaune 
dabar dirba prie viešųjų 
darbų apie 200 darbininku 
Moteris (apie 100) ir dali 
vyrų (50) pereitoje savaitė
je nuo tų darbų paliuosavo. 
Miesto valdyba teisinas, kad 
valdžia neduoda pakanka
mai pinigą tiems darbams 
organizuoti ir todėl darbus 
reikia mažinti. Iš visa ko 
matyti, kad musų ponai nori 
sumažinti bedarbių skaičių 
ir likviduoti nedarbą savo
tišku budu, būtent panai
kint viešuosius darbus ir su 
policija uždrausti bedar-1 
biams ] 
Alėjoje.

Pagal apytikrių darbinin
kų organizacijų žinių dabar 
Kaune yra nemažiau 1500 
bedarbių. Kiekvieną dieną 
jie slankioja nuo vienos fab
rikus prie kitos, nuo vieno 
naujai statomo narnu prie • 
kito ir visur, žinoma, be pa-l 
sėkmių. Tai < 
darbių yra, ------------------
niai darbai eina, bet kiek jų 
bus tiems darbams užsida
rius? Kiek jų bus žiemą? 
Baisu pamanyti. Juk tie! 
žmonės nuo seniau netekę 
darbo, turėjo išsiparduoti 
viską, ką* tik turėjo. Dabar 
jiems nieko nebelieka kaip 
tik žiaurus badas jiems ir jų 
šeimynai. Draugai darbinin
kai, būtinai turime kelti bal
są dėl šio reikalo, turime ko

• • • •_ ____ •___ _ _ 4 5 • J
<

prof. sąjungas ir Socialde- i nužudytas kirviiCį galva' _ 3 a T3 4...^ V..J.. ’ T. w
e •Z**' • • ii-------- ’ ~ M4V

pnversti valdžiąįjr savival-pis, kuris po ilgo tardymo 

filiams padėti, o ne taip, kaip 
-įkrsiol.
{-“•r- — -
KALINIAI EINA STREIK

LAUŽIŲ PAREIGAS.
Mariampolė. Šiais metais 

prie Mariampolės per š-eshi- 
pę stato net du betoniniu 
tiltu. Darbus apsiėmė koks 
tai<Petraitis ir Ko. Dirba virš j . _. _ -
200 darbininku. Darbas sun- grmejama Panevėžio Apy- 
kūs. Darbo laikas 13-16 vai. gardo? Teisme, kuris nuteisė 
Yra bet ir tokių darbininkų, brolžudį kalėti iki gyvos 
kurie dirba po 23 ir pusę vai. galvos, v ynausias Tribūno- i aavL, 

- -- - " - • las teismo sprendimą patvir-j
įtino.

t sau galą pasidaręs.” Ištar, 
’ džius —tapo palaidotas. Ne

užilgo atsirado pakaruoklio 
brolis ir papasakojo, kad tai 
esąs jo brolis Antanas Kali
nauskas iš Krosnos 
mus, ir pražuvęs iš namų 
prieš 3 sąvaites; būdavęs 
melankoliškas, skųsdavęsis, 
kad nusibodę gyventi, nie
kas nemiela ii- tt. Jeigu, sa
ko, būt galva nenutrukus,

----- J- • 
ruokii butų radę.

Kuri laiką mokytojavo 
“Saulės” gimnazijoj, bet dėl 
klerikalų smurto iš ten turė
jo prasišalinti.

šiandien jis
ir iš mokytojų seminarijos. 
Paliuosuotas todėl, kad jis, 
kaipo Įgaliotas, pasirašė

“300” BYLA.
yra žinoma, savo 

.._.oje tapo patrau
kti teisman 300 asmenų 
(valstiečių, darbininkų ir 
tarnautojų), kurie buvo iš-

is paliuosuotas S?M!“?''l.‘lala'?., l!aI*,i-i

2T| užuojautos telegramą Bieli- 
Janiui, Griniui ir I^apinskui įamn i r .. . * -

gavę žemės dvare ir nustoję Į ja KOMUNISTU ATSTO-’ Telšių 
darbo d vara išnareeliavns•<»«>• ---- --------- 1VUI SUGIEDOJO INTER

NACIONALĄ 
Liepos 30 d. Kaune nau- j 

jas Sovietų valdžios atsio-! 
vas komunistas ponas A lėk- i 
sandrovskis, dalyvaujant j 
lietuviškiems diplomatams' 
ir karininkams, įteikė savo! 
Įgaliojimus prezidentui, 
Stulginskui. Į Prezidento ru- > 
mus nuvyko puikiuose auto- i 
mobiliuose garbės sargybos I 
lydimas.

Laike tų iškilmių prie Pre
zidento rūmų pasitinkant 
komunistą Aleksandrovskį 
lietuviškas orkestras sugrie
žė Internacionalą.

m • • -

Ietarų revoliucinės giesmės, j 
Tą šventai brangią kiek-1 

vienam darbininkui giesmę 
nasirodvli Laisvės i griežia paauksintuose diplo- p matų salionuose. Lietuviš

kos buržuazinės valdžios at
stovai pasitinka komunistą 
Aleksandrovskį su Interna
cionalu.

Tuo tarpu darbininkam^ 
toji giesmė giedoti drau
džiama, už jos gietlojimą 

į areštuojama ir net i kalėji- 

darbininkams negali
ma tos giesmės giedoti ir 
klausytis jos giedant.

Tai biaurus pasityčioji
mas iš darbininkų revoliuci
nės giesmės. ✓

l'*-* •

dabar šitiek be-pn3 sodinama, 
kuomet sezoni-J ^k darbinii

i

UIU1, VJtllIlUl 11 ui

I vardu gimnazijos ir semina
rijos abiturientų.

Švietimo Ministeriui rupi 
ne mokslas, tik mokyklų kle- 
rikalinimas. Mokyklose pa
liekami tokie mokytojai, ku
rie ir supratimo apie peda- 

.gogiką neriu i, bet priklauso 
į prie klerikt'lų lizdo.

Mokiniai ir pažangioji 
u visuomenė giliai pa- 

jripiktinę tokiu ministerio 
I darbu.
j Argi dar ilgai ant musų 
; sprandų visokie juodvarniai 
jodinės?

Per daug trošku ‘ darosi 
gyventi toje surūgusioje re
akcijos baloje. I

KERŠTAS.
Jūžintai, Rokiškio apskr. 

Nepersenai buvo čia toks at
sitikimas : Vjenas žmogus, 
turėdamas pyktį ant savo 
kaimyno, Įkišo paskutinio 
criobos dangtin karišką šau
tuvą ir pranešė policijai. By- 

—:-----—j la atsidūrė teisme. ‘Teismas
Tai pasityčiojimas iš pre-i kaltinamąjį nubaudė 1000 į 

j litų, už laikymą be leidimo 
ginklo.

Panašių darbelių Jūžin
tuose gali dar atsitikti, nes 
jų sumanytoj'ai su visais 
pikti.

Gyventojai nežino, bet 
tori sužinoti, kaip nuo pa- gos 
tašių darbelių apsisaugoti.

Visai galimas daiktas, 
Kad policija dar “ras” pas 
Jūžintų ūkininkus visokių 
draudžiamų laikyti daiktų 
oav. granatų, samogonkai 
varyti prietaisų ir tt.

i ninku sąrašuose arba agita
vo už tuos sąrašus per rinki
mus į 2-rą ir 3-čią Seimą. 
Bylą užvedė valstybės gynė
jas tuoj po paskutinių rinki
mų. Tardymas parodė, kad 
daugelis asmenų yra visai 
nekalti ir jų bylos tapo nu
marintos. Dabar bus teisia
mi tik 136 asmens, jų tarpe 
apie 50 žydų. Tarp kaltina
mųjų yra daug moterų, senų 
žmonių ir jaunuolių. Tardy
mas jau užbaigtas ir teisia
mieji jau gavo kaltinamąjį' 
aktą iš 50 puslapių. Jie visi jį 
kaitinami vedę organizuotą 
kovą prieš valdžią, dalyvavę į 
slaptuose mitinguose, susi-• J 
rinkimuose, varę agitaciją 
tarp darbininkų, valstiečių^ 
ir kareivių ir k rietė ginklu©- J 
ton kovon prieš dabaitirę 
valdžią. Sulig kaltinamuoju i« 
aktu, pas daugeli teisiamųjų 
rasta ginklų. Jų dalis sėdi H 
Kauno. Panevėžio, Šiaulių 
Mariampolės

Į kalėjimuose, 
liuosa.

Byla 
Kariumenės

s. s.
Pres.Roosevelt

išplaukia 
rugsėjo 30

' riiauKuc po Amerikos vėliava“ 

Piapigista ten ir -i£al kelionė į 

LIETUVĄ
Tik $203.GU ir daugiau per E rėme n ar Cheibourg 
^Lį.rtin:> Lika ra »Jcalikku< atlankyti Tėvyne*. O 

.*. iX.£at tad kaėiuojetr vienu i-> pasaulio geriau iai\ti 
ui Ainerikvv vukLiai.

udvV* trriivj. kks> kuuibariai. puiku-* maistas ir vieta 
dėmų, i-va^s xu»s;eki:uus su kelinės įjaLi- yru užtik 

i kclvtviAius utit bd» šių luivų: Lrvuituui. George \\ 
ivii. Arnikų. i‘res Hardi:.g. Ptm. K<xL>e\c!:> Kcpubiic. 
.klaupkite pilnų informacijų savo vietų* tai\ak»»r-

irU

United Statės Lines
4$ Broadwcy New York City
7S Statė Street Boeton. Mass.

jNS0B«SH«WB»S6S0aaa3^^
i TELEFONAS 403? <

g MEDICINOS DAKTARAS į 

į C. J. NKOUITIS i 

j Valaadra: am S iki 4 po plotų. ? 
g nbo 7 iki 8 vakare.
į 107 Summer St, į 
į LAWRENCE, MASS.

I

i

IŠPLĖŠĖ GAZOLINO 
OFISĄ

-Dovor, N. H. ______
ktiku pereitą savaitę vagis 
čia Įsilaužė > Gult liefining 
( o. gazolino ofisą, susprog
dino seifą ir pavogė .'b2OO.

Nakties

I

BRANKIAUSIAS

bus

ir Vilkaviškio; 
o dalis tebėra

nagrinėjama 
Teisme š. m. 

rugsėjo mėn. pabaigoj. Bus 
iššaukta apie 50 liudytojų, 
politinės policijos valdinin
kų, vietinės valdžios atstovi] », 
ir k. Teisiamuosius gins visa 3
eilė žymesnių advokatų.

%

Telefonas 6112-1V.

Or. A. Gornsan-Gunia'jskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pif»t»y
Nuo 6—8 vakhre 

•Nedėiiomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS'

'Š TEL. EMPIRE 7365 '
• — _ — >•

Nucipirkit knygą vardu:
(“KAS YRA RUSO SO 
VIETp REiPUiLIIA?”

Išleista Lietuvos Social- 
: demokrati] Partijos.

Knygos turinys susideda
. iš sekamų skyrių:

1. įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria- 

' to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos 

Diktatūra.
x 4. Pasaulio Socialistinė
c Revoliucija.
£ S. Atgal į Kapitalizmą.
£ 6. Bendrosios Išvados.
£ Šituose keliuose straips-:
i niuose yra sutrauktos visos 
i žinios ir visi faktai apie ko- 
< munistu tvarką sovietų Ru- v I • • • ■>• ’ SIJOJ.

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame-i

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
TAI VIENATINĖ LINIJA 

kurios laivai reguliariškai per i .tisuJ 
metus susisiekia stačiai su laisvosios 
Danzigo valstijos pertu, TAit* ARTI 
KLAIPĖDOS, ka<l laivas, ant kurio .TA., V,--- ~

nes iš
.. ___________ j

laivu be jokių extra

NetvYorko:
22 Rugsėjo. 

13 Spalio.
3 Lapkričio

__ ___ __ . ...... ....
Danzigo valstijos portu. TAIP ARTI |L" ■ A IhJLt.zv.’ • ...1 ____ r w -—-...--p .....
sėdot New Yorke, atveža Jumis be
veik į pačia Tėvynę-Lietuvų, nes iš 
Danzigo j Klaipėdą, tai tiktai vienoj 
nakties kelionė 
iškaščių. (

. Sekanti išplaukimai i.š
-aivas -ĖSTOM A’

• aivas “LITUAMA” 
Itoivas “ESTONIA"

Kainos laivakorčių:
J Klaipėda visu keliu vandeniu:

3-čia klesa $167, 2-ra klesa $132.50 
BALTIC AMERICA LINE

Kreipkitės čionai
ar

vietinių agentų

I

9 Broadtvay. New York City

PLĖŠIKO MEILĖ.
1923 m. pabaigoj, atlikęs 

bausmę už plėšimus, buvo > 
išleistas iš kalėjimo Kretin* '*

Norvidas. Pasiliuosavęs jis 
įsimylėjo vietinę merginą j 
Papereckaitę, kuri nuo jo 1 
pagimdė kūdiki. Dieną prieš 
>avo vestuves-Norvidas suži- ---------
no jo, kad jisai policijos jieš- Perkūnas buvo vyriausia i—». i ’ • ....

„ a,--- ------------ ------ - i3 nD r MITTTT A FHC $ rikoje jos da niekas nepar- 'į DK. re FlnlvLAilIv f davinėjo. “Keleiviui” pasi- 
X Ultravioletinė šviesa $ sekė gauti jos tik keliasde-
1 322 holssook avė. j šimts egzempliorių, todėl
3 dktroit. micu. $ kas nori ją gauti, tepasisku-
X AB YNOS: *' ’ •ADYNOS:

12-2. 6-8

I. A. HERBAČAUSKO 
BYLA.

Jau tur būt visai Lietuvai 
ir užsieniams žinoma, kad 
I. A. Herbačauskas už pa
skaitą Mariampolėje buve 
nubaustas pinigine bausme, 
1000 litų; paskui (dar įsta
tymo tokio nebuvo) tapo ta 
bausmė, kaipo neteisėta, pa
naikinta ir “kaltininkas” 
atiduotas Teismui, kad jau 
Teismas ką tai tokio padaly
tų.

Mariampolės Taikos Teis
mas minėtą bylą, išklausi-

NUŽUDĖ BROLĮ.
Sausių 7 d. ties Panevėžio 

miestu buvo rastas lauke ne
gyvas vietinis ūkininkas An
tanas Lasinskis. Medicinos 

, ekspertyza parodė, kad La- 
stipriausiai susiorganizuoti įisinkskis buvo tą pat dieną 
prof. sąjungas ir Socialde- Į nužudytas kirviu į galvą, 
mokratų Partiją, ir tuo budu Buvo Įtartas užmuštojo bro- 
priversti valdžią ir savival- lis, kuris po ilgo tardymo 
dybę galvoti ir rimtai bedar- prisipažino nužudęs broli___ —

—x---_ »-i- de] pinigų, kuriuos juodu nėjęs liudininkų, tarp kurių 
paveldėjo iš tėvų ir kuriuos buvo ir vienas “dievotar- 

! reikėjo pasidalinti. Brolį jis nis,” kaltinamąjį I. A. Her- 
riužudęs miške, kai juodi: bačauską išteisino, 
kilto malkas. Lavoną jis no
rėjęs naktį užkasti lauke, 
bet prieš tai jis buvo nuėjęs 
smuklėn išgerti ir pasigėręs] 
užmiršo.

ir vienas “dievotar-

Teisme nesimatė nei Dijo- 
I ko (miesto ir apskr. viršinin- 
jko), nei Mačinsko (policijos 

■ (viršininko), nei Juozo Pau- 
- ------  .... , . tieniaus (menininko). Jie iš- Nescnai si byla buvo na-įkėlė bylą neteisėtai, bet kai 

prireikė teisybei Į akis pa-j

į parą! Mat gudruolis Pet
raitis moka po 75 cent. va
landai. ■ ; ■ •

Liepos 21 d. daliai darbi
ninkų buvo paskelbta, kad 
dirbs tik po 9 vai. Darbinin
kai, negalėdami iš 6 litų pra- 
< • • . • » « — t ?1_ •
reikalaudami padidinti dar
bo mokesni arba palikti se
nąjį neribotą darbo laiką.

DAR VIENA SMURTO 
AUKA.

Nesenai Švietimo Ministe- 
ris paliuosavo Telšių mokyt

sima įtinti paskelbė streiką, toju semjnarįjos mokytoja.
musų draugą Liudą Abro
mavičių.

L Abromavičius skaitėsi

nių mylimu žmogum. Jis pa
liuosuotas vien todėl, kad 
buvo aktyvus socialdemo
kratas ir nepakenčiamas' 
klerikalams žmogus.

Drg. L. Abromavičius yra 
baigęs aukštuosius mokslus,

ŽMOGUS BEGALVOS.
Buktos giriose, Liudvina

vo valsčiuje, liepos 19 cŲ ras
ta pasikoręs nepažįstamas 
žmogus. Pakaruoklio kabo
ta medyje ant šakos 6 metru prie caro valdžios energin- 
aukštyje. Baisi išvaizda ilgai dalyvavęs revoliucinia- 
kunas nukritęs ant žemės, eime judėjime ir už tai sėdė- 
galva iškištu liežuviu laikosi , jęs kalėjime. Vokiečiams 
aukštai — kilpoje. Kišenių- Lietuvą okupavus, jis neiš- 
je rasta nuo lietaus išbluku- bėgo Rusijon su kitais, bet 
si užrašų knygutė, kurioje pasiliko vietoje ir su žmonė- 
žymu užrašas, kad jis “pats mis bendrą vargą vargo.

|' bina.
apskrities..gyventojas Prish^Vdu'dStatuku

Koks buvo Dievas
u i A i jai, ir tuojaus gausite “Kasi8FnUH3S? yra S°v*etlJ Respubli- 

■ ka.
komas, kad jo numylėtine lietuvių dievas. Jisai globo- FER 10 METŲ TURĖJAU 
neliktų su kūdikiu, jis visu Jo b’etuvių taut^ tuomet, kuo VIDURIŲ LIGĄ ATGA- 
akyvaiztioje pasmaugė jj h- 'VAU SVEIKATĄ VARTO-
pabėgo. Bet netrukus jis bu- neesti užmiršti DAMA NAUJAI IŠRASTĄvo suimtas ir patalpintas ^„žinTSp jis išrodė, I GYDUOLĘ KATRO-LEK. 
kalėjiman. Šiaulių Apygar- kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
dos Teismas už kūdikio nu- senovės lietuviai jį garbino? 
žudymą nuteisė jį 8 mėne
siams kalėti. ‘__
Tribunolas Teismo sprendi
mą patvirtino. I tuvių tautą?
NUBAUDĖ UŽ STREIKĄ apie dievą 1

■g* -rj XU1|Jq . j IIiaiTO

Kaunas, rereuą sąvaitę Ar Žinot ką veikdavo vyrų ! sveik»ta ir jėgos. Tos naujos iryduo- 
--x—* ’• ‘ ---» •• — — i lės ištiesų stebuklus padaro. Ligoniai

! neturinti vilties, pamėginkite vartot 
i KATRO-LEK, o persitikrinsite apie 
'jo naudingumą. Jeigu jusu aptieko- 
rius šių gyduolių dar neturi, tai rašy
kit pas išradėją, o jis išsiųs jums per 
paštą. Bonka kainuoja 2 dol. Tris bon- 
kos už $5.50^

W. M’ojtasiitski Dra? Co. 
Į 114 Brighton st.. Boston, Mass.

Ponia J.Iarja Panek iš East Pault- Į 
ney, Vt. rašo: Pranešu tomistai, kad I T- j’nnr, v v-v v, ...... f...... , . o ijvy, v t. tunu; rranesa tamisLai, Kad įUlllKlO nu- senovės lietuviai JI garbino? KATRO-LEK didžiai man pagelbėjo.; 

ii 8 mene- Ar žinot taipgi, koks buvo I Aš kenčiu vidurinę ligą 10 metų, nuo: 
Vvrian«ia< dievas Praamžius, kaip jis su- !2 !abai nust°J?u. sukatos, ne-1 V y naudas ... I- • 1 J I • .eralejau ne mažiausio šmotuko mėsoso «mrendi- nalklno pasauli, ir kaip paskui ■ suv/!gJ.ti ir abeinai nieko sunkaus' 

ant tuščios Žemės sutvėrė lie- i turėjau gyvent beveik ant mažų vaikų . 
• tuviu ŽMiitA ’ i m»isto, o nuo to laiko kaip pradėjau

p j vartot KATRO-LEK viduriai mano'! 
ra* į išgijo ii dabar galiu val>Q't visk§ ir

' su kiekviena diena sugrįžta mano
.u na vcinuavu vyre .areštuotas ii- pasodintas ka- dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis į 

lėjiman Bernšteino ir Ko. jr .PĮzius, arba moterų deivės i• • — - -

■ X <1A1^ p«-i Kier

įžiūrėti, stoti teisme ir patvii- kus. 
------------------i__tu-x_ r • 1tinti savo kalbėtus žodžius iri

lentpiuvės darbininkas Vys- Jura’ ^auni®’ MiIda ir
niąuskas. Jis yra nubaustas ...
karo komendanto vienu mė
nesiu arešto anot nutarimo 
“už kurstymą streikuoti.”' 
Netekus savo maitintojo jo , Toj knygoj yra aprašyti ne-! 
šeimyna paliko dideliam tiktai visi senovės lietuvių die-
varge. įvairiu dirbtuvių dar- va* *r tikėjimas, bet ir kitų tau- 
hininkai sn nacralhi? tų’ Pradedant nue saulės gar-binmkai skuba su pagalba :bintojy iki knkščionią gadynės.; 
sa\o nukentėjusiam drau-'Tenai rasite aprašyta iš viso; 
gui.. apie 400 Įvairiu dievu. 1 odraug į

Dėl pačios bausmės ne- susipažinsit ir su tomis tauto- 
tenka kalbėti. Klausimas ?”s’ kurios tuos dievus garbino, 
kiokvipnam dai’bininkni aiš :kur jos gjvcno, kaip atsirado ir kiekvienam aai ominkui ais-, kaip iSnyko (neg daug jl? jau 

nebėra).

Jei to nežinot, o norėtumėt i 
žinoti, tai issirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės ; 
Garbino Senovėj?’’ » -<.ic . |

I

rašytus raštus, jie kaip tara-j PAI^f£KIY£?GAI be^^^mok^sUą^rskai- 
konai nuo šviesos išsislaps- UAUUUUot. tęs galėsi stoti Į diskusijas ir
tę... Gerai, kad Teismas, tai Atvykusieji iš Daugų pra- sukirsti kiekviena kunigą.
—nekaltą išteisino, o jeigu1 neša, kad Daugų padegėlių Veikalas yra parašytas labai 
būt administratyviai — vii- padėtis yra labai rimta. Pa- gyv.a ’r a’^kia kalba, ant dailios 
šininkas savo nuožiūra bau^i degėlių dalis apsigyveno floc tai L...*.. —•- I------  ------
dęs ir nekaltas būt buvęs 
kaltas ir bereikalingai būt 
nukentėjęs. Būt nukentėjęs 
užtai, kad Jtiozas Pautie- 
nius apskųsclamas norėjo 
sau karjerą padaryti.

--------------..--c — -c-------------------------- r— •».’ - ' j

dęs. tai būtinai butų nubau-įsavo gimines aplinkiniuose ui $100 Ta, 
„• ’------- miesteliuose, o dalis tebe- rytas, $1.25.

- ri "KELEIVIS”,
dauguma beveik nieko neiš- i 255 Broadway, So. Boston. Mass j-l------------1- ’

i pių skaitymo ir kainuoj'a tik- Į 
Į miesteliuose, o dalis tebe- pats daOi’i ap'h’ i
įgyvena laukiuose. Padegėliui
( _ ___
gelbėjo, dabar parduoda į 
viską labai pigiai už duonos; 
kąsnį. :

i

II

I
I

NAUJAS

Sjkiti ir Kalendorius

15 centu

v ienas išventėm ttn tin

AT’šRGS KNYGYNAS
3210 So. HaMed St.

CHICAGO. TLI.

— NE8VAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.^ 
Orriiu leisk kūdikiui verkti, r.rfa pripildyti jį «u urkotilkai* nedait, 

kad -apmaKintl" jo skausm.i p-. ;aant; nuo Petrarkoj evsodhj rldnritj. 
Dar cvriao duakReSan tnipotį

B XJMTO
tyriausio, aaldaua-tkonio. tikro vldoriu paUuotuctojo. Jane «toa avatgalu. 
Nėra narkoti*u ranody. Jis yra tik leacvai ve«k<aMi koabiMcija, pada
lyta ii daržovių iatunkų, kuri pokelbtll nuo vidurių nlkiriajimo, vidurių 

mrio. Kūdikiai WnU jj. Jie net prato Jaučiaus
Junų aptiekorioa parduoda Bambino—SSc. už boakt. 

Vba paaiųtkit- KMai j laboratorija.

F. AD.

/

Avžros Knygyno Kitologas
1926 ir 1927 Metų.

Visi, ktn-ie pi įsius 
įtampomis padengimui p<
siuntimo lėšų,—apiaikys 
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rug|>.-.-Vuzi:.*-t 1 <ii* na’ 
1925 m. “Taipgi Kaler.doriu

• 192«> ir 1927 metu su ameri
km.iškon. bažnytinėm .

giausių katalogu li> tuviuose
gausiai iliustruotas.

įERMAN
LLOYD

LAIVAKORTĖS J ABI PUSI 
NUPIGINTOMIS KAINOMIS

I LIETUVĄ
PER BREMENĄ

Trečioj Liesoj tik steitrumiai. 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtan
tieji į 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinimų.

32 Broadway, New York. 
arba pas vietos agentus.

I ABI PUSI LAIVA
KORTES NUMUŠTA 

KAINA

$203.
IŠ NEW YORKO 
į KAUNĄ IR 
ATGAL(S»££)

Puiki proga aplankyt jum.- 
savo tėvynę nužerr.intomi» 
trečios k’esos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ratomis.

Išplaukimai kas sąvaitę
Dėl sugrįžimo leidimų ir k) 
tų informacijų klauskit pa.* 
vietos agentus arb? nas-

Umted American Lines 
(Hartiaca Line) Joint Serrice with 

HamburgAmsricanline
131 Statė S t., Boston. Max>

' Y'-'"«.

b



i gRENGIAMAS PROTESTO
MITINGAS.

Pėtnyčios vakarą
';«’itivtiiečių kuopos buvu su
niuktus So. Bostono lietuvių • 
draugijų atstovų susirinki-

surengus presto SM ...........  .............
r prieš Lietuvos krik- vidurių mašinerija Aš priimsiu kaipo 
i demokratų valdžią.

\tstuvai dalyvavo nuo se- 
.................. šv. Kazi-

Majoras su šeimyna 
susižeidė.

Majoras Curky vaz 
automobiliniu 
myna nakties miku ir 
Nantasket avė. u-:vaz 
ant kito automubiiiuus. 
joras, jo pati ir tlu valka 

Musų Amerikos lietuvių po sužeisti. Mą - ' 
kad tas automobilius, su 
riuo jie 
ant kelio be 
majoras turė 
tomobiliaus

Amerikos organiza- stovinti ant kr 
Įėjo pastebėti, 
yra tame, kati 
mobilių valdė .

Vietines Žinios
Audra pridarė daug 

nuostolių.
Pereitą pėtnyčią per Bos

toną perėjo smarki audra su 
perkūnais ir lietum. Dau
giausia nuostolių audra pri
darė šiuose Bostono prie
miesčiuose :

Belmonte perkūnas tren
kė namą ir suardė kaminą.

Lietuviai karo veteranai 
vienijasi

gyvenime svarbiausis daly- 
jkas, tai suvienijimas Pasau
linio Karo Lietuvių Vetera
nų, buvo visai užmirštas da
lykas. Lietuviai yra prisidė
ję prie . " _

______ , . įcijų, tai American Legion. 
Brocktone tapo apdaužy- tai prie Foreign War Vete- 

ta katalikų bažnyčia, uždeg- ranS( bet jų dalyvavimas tų 
tas streetkaris ir sužeisti du 01-ganizacijų " 1
žmonės.

Dedhame skiepai prisisė
mę pilni vandens; ant East 
gatvės vandens buvo 4 pė
dos; sustojo automobiliai ir 
gatvekariai.

Dorchestery perkūnas 
spyrė tris namus.

Maldene du namai buvo
trenkti.

Melrose vienas namas bu- vaimi, paliekant pavieniams 
vo uždegtas.

Newtone vienam namui 
buvo numuštas kaminas.

New Bedforde skiepai 
prisipildė vandens, gatveka- 
ris išėjo iš bėgių ir automo
biliai sustojo vandeny.

Sandivicho miestely nuo 
kongregacionalistų bažny
čios numuštas bokštas.

Tauntone užlieti skiepai, pradžią tam darbui, sutver- 
♦ Wakefielde sugadinta darni laikinai Boston Post, 

šimtas telefonų ir vėjas iš- LithuanianAmerican World 
daužė daug langų.

tarpe nors la
bai pageidaujamas, gal ir 
naudingas jiems kaipo pa
vieniams, bet suprantamas 
dalykas abelnai lietuviams 
ir Lietuvai mažai naudos iš 
to.

Todėl dabar tapo suma
nyta suvienyti Lietuvius Ka
ro Veteranus į Lietuvių or
ganizaciją, suprantama sa-

teisę dalyvauti Amerikonų 
organizacijose kaip ir pir
miau. Svarbu yra suorgani
zuoti visus lietuvius, kurie 
dalyvavo Pasauliniam Kare 
i vieną nepartyvę. lietuvišką 
organizacija. Tam tikslui 

turėjo 
Lietu- 

ir padėjo

organizaciją.
Bostono Veteranai 
rugp. 29 susirinkimą 
vių Svetainėje, i

iVVar Veterans. Laikinoji 
ivaldvba išrinkta sekanti: 

savo Commander — Dr. J. L.
Seymour,

r> i. „ ■ Vice-Com. — James Smi-Brocktono policija iogn- ,
_ Kazimiere* 

In^Į tu“UTlie.> JT— - Andreiv Yu-i 

pamatė, kad Petras šimans- ^\diutant _ }ohn sunirai-! 
kis guli ant lovos ir rėkia, o. Adjutam aonn bungai ( 
jo pati muša, jį mediniu ram-'ia’ — - -
sčiu. Pasiiodė n.ad^nuo mu ^jartjn Kniciunas, 
^'£u^U'Urteiml\Deput.v_ John Petreu-, 

nubaudė Šimanskienę tiktai s Aflvocate
__________ i F. J. Bagocius.

Cambridge’uje bijotasi Tixsla& yra 
riaušių.

Ant Centrai skvero pere i- kad jie taipgi tuojaus orga- 
tą nedėldienį susimušė du 
baltveidžiai ir trįs juodyei- 
džiai. Tuojaus apie juos 
pradėjo rinktis minia, iš vie
nos pusės baltveidžiai, iš ki
tos juodveidžiai, ir jau išro
dė, kad kils didelės riaušės. 
Bet į muštynių vietą tuojaus 
atpyškėjo keli automobiliai 
policmanų ir pagriebę besi
mušančius nusivežė, o liku
sieji susirinkusią minią iš- 
krikdė.

Šimanskiene nulaužė 
vyrui koją.

lisidurė.
ibi;

]() Ii!'.', 
žiburi

H o \ f
Kalt
rnaj1
< > t i j

r. n
. >1’0 < 
iki e.

Užmušta nežinoma
Ar.t Columbia re 

chesteryje aną vak: 
mobilius užmušė s 
riške, kurios vantų 
nežino. -Ji buvo visa 
kus juodai ir galėm 
apie 60 metų amžiaus

.1

moteris.
Dor- 
aUlO

icKliS 
apsivil- 

irėti

l

Perkūnas užmtūė žmegų 
žuvaujant.

South Bostono gyvent 
jas McDonaugh buvo iš.- 
iręs ties L streetu am jur 
žuvauti pereitą pėtnyči 
Staiga užėjo perkūnija. ž;: 
bas kilio i jo valtį ir užm 
šė ii.

Du vaikai prisirinko 
kvortų mėlynių.

Mary Bruce. 11 mett 
gaitė, ir jos brolis Rot 
12 metų vaikas, šia v 
pririnko išviso 1.00<* ? 
mėlynių, ir beveik 
pardavė po 20 cent 
kvortą, padarydami tt 
du apie $200. Jiedu g; 
su tėvais Brocktone.

1

1.000

Lietuvių Socialistų kuopos 
susirinkimas..

e. lo rug- 
ofise bus 

socialistų susi- 
y svarbiu 

Taip- 
raportas ir 

Į buvusio Draugijų susirinki- 
įmo. Visi kp. nariai būtinai 

. .;ateikit į Ll
atsisaukt! į geraj dalvvautu ir Ca 

•Veteranus visų lietuvių ko- bridgeaus kp. atstovas. 
: lionijų Amerikoje ir patarti ■ Kp sekretorius.

nizuotus f kuopas (Posts). Simono Daukanto Mokyklos

Ketverge vaka 
sėjo, "Keleivio" 

rvcc- r .v n So. BostonoDay ~ rinkimas. Yradaui 
dalykų apsvarstymu 

: gi bus išduotas
Adv. i

i susirinkimą. Butų
im-

Bostono kuopa šaukia visus 
karo veteranus kaip Bosto
no taip ir apielinkių miestu
kų, ir iš toliau, jei gali atva
žiuoti, Į masinį veteranų su
sirinkimą Lietuvių Svetainė
je, Silver and E Sts., South 
Boston. Mass.. 7.30 vai. va
kare, rugsėjo (Sept) 10. 
1925. Tai svarbus žingsnis, 
kurs gali daug kuomi 
prisidėti pačių veteranų ger
būvio pakėlimui, o svarbiau
sia tas, kad susivienyję ga
lėsime paremti Lietuvą.

I Visų Amerikos lietuvių

vaikų vakarėlis.
Ateinantį ketverge vaka

rą, spalių 10 d. nuo 8 vakare 
Lietuvių salėje įvyks vaikų 
vakarėlis, susidedantis iŠ 
dainų ir deklamacijų. Išlai
kiusiems mokiniams kvoti
mus, bus duodami paliudy
mai. Visi tėvai ir vaikučiai 
kviečiąmi atsilankyti. įžan
ga visiems dykai.

Sim. Dauk. Mok. Vald.

] •

Perkūnas trenkė katalikų
bažnyčią.

Pereitos pėtnyčios rytą ------------
laike audros Brocktone per-(Veteranų suvažiavimas bus 
kūnas trenkė katalikų “Sal-,šaukiamas apie Naujus Me- 
džiausios Širdies” bažnyčią, tus, kurioj nore centralinėj 
West Bridgevatery žaibas lietuvių kolionijoj.

Į Bostono Kuop. Adjut. 
Jonas Songaila.

uždegė ant Woodo farmos • 
daržinę su šienu ir užmušė 
arklį ir karvę.

22,580 bedarbių.
Valstijos darbo parupini- 

mo ofisas Bostone praneša, 
kad per Augusto mėnesį ja-» 
me užsiregistravo 22,580

I

Ambulansas užvažiavo ant 
šaligatvio.

Pereitą savaitę ambulan-
ras vežė ligoni iš Camey'
Hospital į Citv Hospitai. žmonių, reikalaujančių dar-

I

Magikas J. Čekanavičia.

Pereitą savaitę Besto
Ant kampo broadvay ir u u tai’ vra 24’0 bedarbiu, lankėsi magikas J. čekana- 
streeto ambulansas susidūrė i ’ —r • v. *"ivičius, jis taipgi apsilankė iybU ° -1 /Jaugiau, negu pernai buvo 4 >
su dideliu troku ir, noreda-;^. patj mėnesį. 0 buržu-! ‘ ‘ a ,a
mas išvengti nelaimes, pasu-i*:.o^ *U(la bubniia suren§tl bostoniečiams va- 
ko smarkiai į šalį Pasuktas kaf] šin£t turim labai uge- 
automobilius užšoko ant sa-;nie mus magijoje. Ak\\«izdoje
ligatvio ir bemažko neužmu
šė moterį, kuri viena ranka 
stūmė vežimėlį su kūdikiu, o, ,—-o-— ; v ~
kitoj rankoj vedėsi kitą vai- i Scollay skvero tunelyje į bukietą, paleidžia ore skra- 
ką. Vežimėlis iš jos rankų pereitą savaitę buvo atrastas ’ joti paukščius, padaro stebė- 
buvo išmuštas, apverstas ra-į telefono būdoj pamestas ku-[ tinus judėjimus negyvų me- 
' ‘ ikštyn ir kūdikis iš- plikis, kuris galėjo būti apie degų, įspėja žmogaus mintis 

Moteris tuojaus bu- 2 savaičių amžiaus. Valan- irtt.
«---- T..x.- i-z xi—n— —Bostono lietuviai turėtų

tuomi susidomėti.
’ Paviešėjęs Bostone porą 

dienų magikas Cekanavil 
čius išvažiavo i Nev Yorką. 
bet neužilgo jis žada apsi
lankyt Bostone su progra
mų.

Ant kampo Broadvay ir D tai

rus laikus.

c

publikos magikas Čekanavi- 
. |čius nematomu b u d u

Kado pamesta kūdikį. išaugina žydinčių gėlių

tais aukštyn ir kūdikis iš-plikis, kuris galėjo būti apie degų, įspėja žmogaus mintis 
mestas. I--------  —,— — ._ __4----- ----------------------- 1
vo nuvežta į ligonbuti, bet dėlė prieš tai šlavikas matė 
tenai pripažinta, kad ji nie-j išeinant iš tos budos jauną 
kur nesužeista, tiktai sukrės-, merginą. Kudikutis buvo 
ta ir išgąsdinta. moteriškos lyties, buvo šva-

--------------- ■ riai aprengtas ir ant kaklo
Hyde Parke ant Fair-j turėjo užkabintus ketur- 

mount avė. sudegė keliatas kampius karolius 
krautuvių. “F. Reni.”

su užrašu:

Reikalauja Lietivos 
Valstybe

100,000 LAIKRODĖLIŲ.
$5.00 už kiekvieną Laikrodėlį, kuris 

jums visa) bevertės. Svarbos nedaro, 
jis nebūt suged-s Hile lik yra 

verty penkių dolerių perkant bile 
nauji daiktą. T-Ai reikalavimą ga
vau nuo mokyklos komiteto, kur bu; 
mokinami Lietuvi.s jauiiuol’ni tekri- 
' os ir metalo išdirby st "s.

kiekvieną ratelį ka.p 
r ! aip yra užbaigtas, 
vi.-škite. kad jų.-, kiekvienas 

te liet po kelis. l*ajieėkok kur 
stalčiuje ir nešk pas auksorių

P. VALUKONj 
375 BROADWAY.

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

' ertės nebus priimamas

mas, 
mitin 
>ciomų 

kančių draugijų: ___
miero D-jos, Piliečių D-jos, 
Balso D-jos, Vytauto D-jos, 
Sandaros kuopos, SLA. kuo
pus ir LSS. kuopos.

Po ilgų diskusijų susirin-' 
kimus nutarė rengti protes- 
:o mitingą ir išrinko tam 
tikslui komitetą, šitas komi- 
’.i'ias rūpinsis mitingo suren
gimu ir globos surinktas au- 

bet kokiam tikslui tas 
aukas suvartoti, tai nenutar- ....... . . ...... . ........ .
ta. Gi atlikęs savo dalba ko- 712 .ntMt su ąiuolo grindimis, 
mitetas gali būt paleistas, Sį 
arba perrinktas, arba palik- ““...........

’• on 2»4V. Lietuvis architekti
,, , Kdip faktorius. Taipgi padarautas ant toliaus — 1 

"draugijos norės,” 
draugijos turi apie tai spręs
ti. irgi nežinia.

Dalis delegatų šitam susi
rinkime stojo užtai, kad su
rinktos aukos butų siunčia-! 
mos tuojaus į Lietuvą opozi
cijos partijoms — pusė vals
tiečiams liaudininkams, o 
kita pusė socialdemokra- • 
tams. Nes dėlto juk ir pro-1 
testo mitingas šaukiamas, 
kad parėmus šitų dviejų 
partijų kovą su klerikalų re
akcija. Tečiaus “Sandaros” 
redakt. ir tūli kiti atstovai 
buvo priešingi aiškiam aukų 
naskirimui, lyg ir turėdami! 
kokį tikslą paskui tuos pini
gus sunaudoti kam kitam. 
Draugijų delegatai negana 
išsiaiškino ir, pastačius 
gausimą balsavimui. 8 bal
sais prieš 6 nutarta palikti 
pinigus “ant komiteto ran
tų,” nežinia kam. Dalis de
legatų nuo balsavimo visai 
susilaikė.

Aš išvadų iš kalno neda- 
-ysiu. tik norėčiau pastatyti 
klausimą: Vyrai, ar nepada
rei klaidos?

Lietuvoje siaučia juoda 
reakcija. Nors šalis su nieku 
nekariauja, tečiaus palaiko
mas karo stovis, kad kleri
kalams lengviau butų 
smaugti pažangias organi
zacijas. Susirinkimai viešo- 

c aikštėse uždrausti; spau
dos ir žodžio laisvė panai
kinta. ir žmonės neturi gali
mybės nei pasiskųsti dėl ši
tokios priespaudos. Social
demokratų ir liaudininkų 
laikraščiai konfiskuojami, 
redaktoriai grūdami kalėji
mam o leidėjams dedamos 
sunkios pabaudos. Klerika- 
ių pastatyti žandarai Kauno 
gatvėse stabdo ramius pilie
čius ir krečia jų kišenius. 
"ociaidemokratų ir liaudi- 
’iinkų atstovai, kurie prieš 
tokį smurtą pakėlė balsą, 
buvo ginkluotos policijos iš 
Seimo prašalinti.

Liaudininkai ir socialde
mokratai šaukiasi į pažan
giąją amerikiečių visuome
nę ir prašo paramos. Jiems 
reikalingi pinigai. Sujudin
ti jų atsišaukimais mes ren
giame protesto mitingą, ža
dam protestuoti prieš kleri
kalų smurtą, žadam rinkti 
m;kas. bet darom nutarimą, 
’ a<l tos aukos turi pasilikti 
"imt komiteto rankų! ’

Vyrai, pagalvokite, ar ne
reikia jūsų nutarimą patei
gtiPagalvokite, ar neįžei- 
.-ite Lietuvos kovotojų, kurie 
gina žmonių laisvę nuo žiau- 
rios klerikalų diktatūros? .

Reporteris.

Ji - \
i;s p-.< ICvas 
Ta gi nepa- v< 

jų turi-j _ 
• n-.rs

I Į

$10
(40)

KODĖL TAIP?
Kamgi mokėt brangiai už scuus na

mus. kada galima pabudavot naują 
Colouial Sty’.ę trijų šeimynų namą už 

„ " ’ , garo ši
pintais ir ete Dcl ple

pąs TITUS P. 
GREVIS. 3S5 Broadway. Te’.. So. Bos- 
•on 2340. Lietuvis architektas ir kont- 

_ t--------------------,----------------1 visokius
KoklOS 7 l^nus ir niėruoju žemę už labai pri- 

enarną kainą. Apkainuoju sudegusias 
triobas ir uždedu visokį Insurance nuo 
ugnies, nelaimės ir taip toliau, geres
nio insurance patarnavimo niekur ne
gausite. (37)

Bostono policiją aną va
karą sučiupo kelis žydelius, 
kurie važiavo nauju auto
mobiliam ir vežėsi 8 galio- 
nūs munšaino. Visi buvo 
areštuoti ir jų automobilius 
1? nfiskuotas. i

PRANEŠIMAS. i
nudarė naują bučemę ir 
i kumpo 4-tos ir D gatvių. 

i.'nkia šviežią mėsą. Geras

■ ‘ < V
1

.Ja-k

• r. I’ i-oi» atsilankyti, persil-----
S AVINI NKAŠ ("">

i..-

r !i: a; Kainos žemeonės negu 
yti. persitikrfn-

PARDAVIMAI
PIGIAI.

CITY POINT, 2 šeimynų. 4-5 kam- 
>«riai, naujas plumbing, maudynės, 
kalbvnės. elektra, p’.azai ir vilta dėl 
raradžių. Savininkė išvažiuoja į Airi
ją todėl parduoda uz $(>,000.

PRIE THOMAS PARKO puikus 2 
šeimynų, 11 kambarių r.amas visi 
taisymai, elektriką, šiluma, gražus 

daržas; kaina $S,500 ir apie $4,000 
įnešti.

FARMA, tarpe IVeymouth ir 
-'.bmgton, 16 mylių nuo Bostono, 7 
ikrai žemes ir 5 kambarių namas su 
-akandais, parsiduoda uz $1.500, ga
na pigiai.

A. IVAS
361 W. Breadway, So. Boston. Mass

MAINYSIU 4 ŠEIMYNŲ ir 2 ŠTO- 
itį namą ant liucernos ar gero rc.«- 
aurant v Agentu nereikia.

S. U.
280 W. Third st.. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA FRUKTf. Saldai- 
::ų. Sodės, Cigarų ir Stationary krau- 
uve. Biznis “cash”. Krautuvė prie 
eatro. Savininkas išvažiuoja į Lietu
va. Kreipkitės šiuo antrašu: (37)
672 No. Main st.. Mentelių. Mass.

Parsiduoda Krautuvė
Saldainių ir grtfscHų, parsiduoda 

•ngiai. Priežastis — savininkas išva
duoja. Prie štoro yra du dideli kain- 
>ariai gy venimui. (37)

D. J. MAZEN
112 F strect. So. Boston. Mass.

GARSI NAUJIENA!
Žaibo greitumu pasklido žinia po 

isą pasaulį ap.ie stebėtiną veikmę 
nusu garsių Gyduolių, kurios greitai 
r labai pasekmingai gydo šias ligas: 
leumatizmą. Kojų gėlimą. Strėnų 
kausmą. Ranką ir Kojų traukimą. 

Votis ir Susižeidi mus visokius. Taip- 
ri užiaikom nuo nervą pairimo. išgas 
ies ir patrukir.-o. Kokia liga sergant 

‘uojaus kreipkitės prie musų laišku 
įprašydami iigą. Tūkstančiai per mus 
»agijo, pagysite ir Jus, todei ligoj, 
įesikankinkit. Šį svarbų apgardnim? 
:cnumeskite, paduokit ir savo drau 
rams ir pažįsta m ie-ns, ir jie jums pa- 
lėkavos. Gesink ugnį kolei maža. -Jei 
-ergi, ilgai nelauk, nes ligai įsisenė
jos bus sunku išgydyt. (33)

P. SLUCK1S
25 Spruce st.. tVoreesler, Mass.

PLUNKSNAS. Bukus. Paduškas, 
Patalus Kaldras ir visokias lo. ų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kraipkitės ypatiškai arb. rašykit

s Oidžiaasis sandė
lis. G vara r,tuo jam 
užsi.ganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street.. Boston. Mass.

Severais 
Skin Soap

vartok nuo odos, Ugų. veidui, 
galvai trinkti ir skdtimuis. 

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 ra a ui.

Kalninis vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mu:. Jis prigrlbsti bumai užsilai
kyti sveikam* padijimt priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 35 ir SO centai.
rirmtanslai kraifkto į aptieką

A' f S F VI R A ( < •
( f O AM H A r 11 » S H) e-v A

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyry Kraujo 
ir Odoa Ligas 

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 
Ta i-pat ir šventadieniais
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

lietuvis Optometrktas
'fe

\ Gi

pHbkiriu 
ati tiesinu

rinkamu

Išegzamiauojut akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiško.'ie (aklose) aky 
se sugrąžinu šviesa rinkamu 
laiku.
J. L. PAŠA K AK.N1S <>. n 
<47 Braodway, So. Boston. Mass

>
I 
I

I

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS 

LJTUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖL1O.MIS: 
iki 1 v. po pietų

’ Seredomis iki 12 diena, 
f Ofisas "Keleivio” name.

► 251 Broadwxv. tarpe C ir D St.
; SO. BOSTON. MASS.

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančią: Kraujo ligomis. Ner
vą suirimu. Reumatizmu ir In
kstą ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, M ASS.

Olympia Theatre Building 
Knom 22t

TeL South Boston 3520 < 
Residence University 1463-J ' 

S. N. Pi
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATt 
3M Broadvay, So. Boeton. Maaa. 

Boom 2.

»

I

j
>1
>

I

u
ž

S Tel. South Boston 4000 £

| Dr. J. Landžius Seymour i 
į LIETUVIS GYDYTOJAS /
£ 381 Broadway. So. Boston, Mass. g
š Ant antrų lubų 5
S VALANDOS: *
g Nuo 9 ryte iki 9 vakare. S

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnu ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 I’armenter St.. Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Siutai Ant 
Orderio 

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir ii- 
prašiname. 
SIMOKAIT1S 
344 Broadway, 

2-ros lubos 
SO. BOSTON, 

MASS.

GATAVAS PENTAS
S2.2S GALIONAS

OLEEN ANNE AUKŠTOS RŪŠIES PENTAS
Dėl Vidaus ir Lauko $3J)U

TIKRAS PURE M HITE LEAD $12.25 už 100 svarą.
Tik da>ar gavom daugybę AC.ME ENAMEL

S3.50 už gal., vertas $7.40.
Floor Varnish $1.39 už «al- 

Specialiai dėl šios sąvaitės $1.93 
kaina $2.75

Heavv Galvacizcd Ash Can» 
Tikra

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 VASHINGTON ST.. 192 SHAlVMUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 5353

boston. mass.

I
 Vaįet APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pati Issigalanda

D.-^. VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir 15.00
RVOAUr Parsiduoda visose britvg krauturčM

-Sharperu Itaelf___________________

DR. H. M. LANDAU
Specialistas tironišką ir Sekretaą Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligą. 
18 C1IA.MBERS ST., Tel. Haymarket 14.JB BOSTON. MASS.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Je-gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ar.t 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vati«tų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių l'gų. Taipgi turime nuo visokių slaptingu 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Die'ių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime.’ Mes 
jums patarnausime kuogeriaus>ai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždykę. Todėl, jeigu t.orite gaut gerus vaistus ii su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į AP1IEK.Į po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slapią ligą moterų ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. ’lciefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Cbaml>ers St, BOSTON, MASS.

PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriausį patarnavime. Reikale malonėkit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St, So. Boston, Mass. Te!. S. B. 0183-W.

i


